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Tämän Pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tutkia kaivostoiminnan aluetaloudellisia vaikutuksia 

Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnissa. Tuotanto- ja työllisyysvaikutukset 

selvitettiin alueellisten panos-tuotostaulujen ja panos-tuotosmallin tuotantomallin avulla. 

Viimeisimmät Tilastokeskuksen alueelliset panos-tuotostaulut kuvaavat maakuntien 

tuotantorakenteita vuonna 2002, minkä vuoksi Kainuun maakunnan panos-tuotostaulu päivitettiin 

RAS-menetelmällä vuoteen 2010. Pohjois-Pohjanmaan päivitetty maakuntataulu saatiin Samuli 

Kuhan (2014) ja vastaavasti Lapin panos-tuotostaulu Santtu Karhisen (2013) pro gradu -

tutkielmista. 

 

Kaivostoimintaan vaikuttavien tekijöiden sekä alueellisen tarkastelun avulla pyrittiin 

selventämään kaivostoiminnan aiheuttamia vaikutuksia alueittain toimialatasolla. 

Toimialarakenteiden eroavaisuuksia selvitettiin panos-tuotosmallilla suoritetun HEM-analyysin 

avulla. Olennaisimpia havaintoja olivat muun muassa Pohjois-Pohjanmaan merkittävät tuotanto- 

ja työllisyysvaikutukset suhteessa muihin tarkasteltaviin maakuntiin. Lisäksi kuljetus, varastointi 

ja tietoliikenne -toimiala nousi esiin suurena työllistäjänä näissä maakunnissa. 

 

Tuotanto- ja työllisyysvaikutusten selvittämiseksi simuloitiin tilanne, jossa mineraalien kaivu -

toimiala ei toimi tarkasteltavilla alueilla. Kainuun maakuntaan kohdistuva 

kokonaistyöllisyysvaikutus oli 1 053,5 henkilötyövuotta, josta välittömät ja välilliset 

työllisyysvaikutukset olivat vastaavasti 513,9 ja 539,7 henkilötyövuotta. Näistä laskettuna 

kerrannaisvaikutukseksi muodostui 2,05. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan kohdistuva vastaava 

kokonaistyöllisyysvaikutus oli 1 688,6, josta välittömien ja välillisten työllisyysvaikutusten osuus 

oli 712,2 ja 976,4 henkilötyövuotta. Näistä laskettuna kerrannaisvaikutukseksi tuli 2,37. Lapin 

maakuntaan kohdistuva kokonaistyöllisyysvaikutus oli puolestaan 955,4 henkilötyövuotta. 

Välittömien ja välillisten työllisyysvaikutusten osuus oli 422 ja 533,4 henkilötyövuotta. Näistä 

laskettuna kerrannaisvaikutukseksi saatiin 2,26. 

 

Kaivoksilla on merkittävä alueellinen vaikutus sekä talouteen että ympäristöön. Suomen luotettava 

lainsäädäntö, kattava infrastruktuuri sekä kaivostoiminnan osaaminen tarjoavat edellytykset 

kaivostoiminnalle. Kaivosteollisuuden aluetaloudellisten vaikutusten mittaamisen tarkoituksena 

on tuottaa tietoa kaivosten tuomista vaikutuksista tietyn alueen väestöön sekä aluetalouteen. 

Panos-tuotosmallilla pystytään kuvaamaan kattavasti alueen toimialarakenteita ja niiden 

kytköksiä. Alueellisen tarkastelun tulokset voivat toimia työkaluna esimerkiksi kunnallisessa 

päätöksenteossa sekä koulutuspoliittisissa kysymyksissä. 
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1 JOHDANTO 

Suomella on pitkät perinteet kaivostoiminnan parissa. Täällä on toiminut useita satoja 

kaivoksia vuodesta 1530 lähtien. 1900-luvun alussa malmivarojen luultiin jo ehtyneen, 

mutta kymmenen vuotta myöhemmin löydettiin suuri malmiesiintymä 

Outokummusta. Tämä esiintymä on historiassa merkittävä, sillä se käynnisti 

suomalaisessa kaivostoiminnassa uuden vaiheen. (Lindborg 1996: 36,41.) Suomen 

pitkän kaivoshistorian aikana maahan on tullut paljon osaamista ja uusia kaivosalan 

asiantuntijoita koulutetaan jatkuvasti (Rissanen & Peronius 2013). Mineraalien 

etsinnässä ja jatkojalostuksessa käytettävän teknologian kehittyessä on pystytty 

hyödyntämään mittavammassa määrin mineraaliesiintymiä. Myös louhittavien 

mineraalien määrä on kasvanut eri toimialojen kysynnän myötä.   

Suomi on edelleen yksi maailman kiinnostavimmista kaivosteollisuuden 

investointikohteista kallioperänsä tarjoamien mahdollisuuksien ansiosta. Lisäksi 

Suomen luotettava lainsäädäntö ja hallinto, kattava infrastruktuuri sekä 

kaivostoiminnan osaaminen tarjoavat edellytykset malminetsinnälle ja 

kaivostoiminnalle. Valtio on edistänyt kaivostoimintaa lisäämällä koulutusta, 

rakentamalla teitä ja rautateitä sekä rahoittamalla alan tutkimusta. Kaivoshankkeen 

käynnistäminen vaatii pääomaa, jota Suomessa ei ole tällä hetkellä riittävästi, minkä 

vuoksi suuri osa investoinneista on viime vuosina tullut ulkomailta. 

Kaivoksilla on merkittävä alueellinen vaikutus sekä talouteen että ympäristöön. 

Kaivosteollisuuden aluetaloudellisten vaikutusten mittaamisen tarkoituksena on 

tuottaa tietoa kaivosten tuomista vaikutuksista tietyn alueen väestöön, aluetalouteen ja 

verokertymiin. Pro gradu -tutkielmassani pyrin määrittämään kaivoksien alueellisia 

vaikutuksia Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnissa panos-

tuotosmenetelmää hyödyntäen. Tutkielmassani käytän pohjana 

kandidaatintutkielmaani, Kaivosteollisuuden aluetaloudellisten vaikutusten 

mittaaminen. Alueellisten vaikutusten arvioinnissa ovat olennaisena osana 

Tilastokeskuksen panos-tuotostaulukot. Vaihtoehtoisina malleina panos-

tuotosmenetelmälle aluetaloudellisten vaikutusten mittaamiseen on esitetty myös 

kustannus-hyötyanalyysi ja yleinen tasapainomalli. 
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Tutkielman luvussa kaksi perehdytään kaivostoimintaan vaikuttaviin 

maailmanmarkkinoihin ja metallien hintoihin. Luvussa kolme käsitellään 

kaivosteollisuutta Suomessa nykytilanteen, tuotannon ja lainsäädännön näkökulmasta. 

Luvussa neljä esitellään aluetaloudelliset mallit sekä panoskerrointaulun päivitykseen 

liittyvä teoria. Luvusta viisi löytyvät päivitettyjen maakuntataulujen avulla lasketut 

aluetaloudelliset vaikutukset sekä vertaillaan kaivostoiminnan aiheuttamia vaikutuksia 

tarkasteltavissa maakunnissa. Viimeisessä luvussa on yhteenveto tutkielman 

tuloksista. 
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2 KAIVOSTEOLLISUUTEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ 

2.1 Maailmanmarkkinat 

Maailmanmarkkinoiden tilanne ohjaa pitkälti kaivossektorin menestymistä Suomessa 

ja yleisesti maailmalla. Raaka-aineiden alhaiset hinnat maailmanmarkkinoilla ovat 

seisauttaneet Suomen kaivannaisalan nousun, mikä on johtanut useiden 

kaivoshankkeiden keskeytymiseen. Suomessa usea kaivoshanke odottaa parempia 

näkymiä markkinoilla jatkaakseen toimintaansa. Kaivosala on erityisen riippuvainen 

maailmantalouden kysynnästä ja suhdanteista. Ulkoministeriön (2015) mukaan 

suhdanteita voisi tasoittaa vapaakaupan edistäminen, mikä parantaisi 

vientiteollisuuden mahdollisuuksia. Ministeriö on kirjannut, kuinka uuden hallituksen 

tavoitteisiinkin on linjattu sääntöpohjaisen ja monenvälisen kauppajärjestelmän 

edistäminen. Kaupan vapauttamistoimia ollaan suunnittelemassa niin monenvälisesti 

Maailman Kauppajärjestössä kuin kahdenvälisesti Euroopan unionin (EU) ja 

kolmansien maiden välillä. Jos neuvottelut onnistuvat suunnitellusti, niin myös 

suomalaisten yritysten pääsy maailmanmarkkinoille edistyy. Myös EU:n ja 

Yhdysvaltojen (USA) välillä on neuvoteltu kauppasopimuksista1  moneen otteeseen. 

Mahdollisen sopimuksen astuessa voimaan näiden kahden välillä se lisäisi 

taloudellista kasvua ja työpaikkoja Atlantin molemmin puolin. Lisäksi Afrikan 

talouksien kehitysvauhti houkuttelee yhä enemmän miljardiluokan investointeja muun 

muassa energiaan ja liikenneinfrastruktuuriin sekä kaivosteollisuuteen ja terveyteen, 

mikä tarjoaa mahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille. (Ulkoasiainministeriö 

2014.)  

Kansainvälisille markkinoille suuntaavien yrityksien mahdollisuuksia heikentää 

suurten kehittyvien maiden sekä Euroopan että Japanin hidastunut kasvu. Näiden 

alueiden heikohko kasvu on johtanut myös maailmantalouden kasvun odotettua 

hitaampaan kehitykseen. Lyhyen aikavälin näkymät ovat tästä syystä muuttuneet 

astetta epävarmemmiksi. (Teknologiateollisuus 2014.)  

__________________________ 

1
Toteutuessaan sopimus tarkoittaisi laaja-alaista ja vastavuoroista kaupan vapauttamista. 
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Kiinan talouskasvu on, hidastumisestaan huolimatta, edelleen selvästi nopeampaa 

verrattuna esimerkiksi Eurooppaan. Teknologiateollisuuden mukaan erityisesti 

asuntorakentamisen supistuminen johti Kiinassa teräksen kulutuksen vähenemiseen 

vuonna 2014 ensimmäisen kerran 19 vuoteen. Raaka-aineiden 

maailmanmarkkinahintojen vaimea kehitys heikentää myös monien kehittyvien 

maiden talousnäkymiä. Toisaalta Aasian talouskasvu on korkeaa luokkaa. 

(Teknologiateollisuus 2014.) 

Japanin sekä Länsi-Euroopan talouskasvu ylsi vuonna 2014 noin yhteen prosenttiin. 

Monien Länsi- ja Keski-Euroopan maiden viennin heikentyminen Venäjälle johtuu 

asetetuista talouspakotteista sekä Venäjän talouskasvun pysähtymisestä. Lisäksi 

tulevina vuosina on odotettavissa epävarmuutta Euroopan taloudessa johtuen Venäjän 

tilanteesta. Talous kehittyy eri vauhtia Euroopan maissa. Esimerkiksi Norjassa, 

Irlannissa, Iso-Britanniassa ja Ruotsissa bruttokansantuotteen (BKT) kasvuvauhti 

vuonna 2014 oli noin 2–3 prosenttia, kun Saksan talous ylsi 1,5 prosentin 

kasvuvauhtiin. Suomessa BKT yltää viime vuoden tasolle tai jopa supistuu. Suomen 

talouskehitys vuonna 2014 oli yhtä heikkoa kuin Kreikassa ja Italiassa. Työttömyyden 

väheneminen ja asuntomarkkinoiden elpyminen on osasyynä Yhdysvaltojen ja 

Kanadan BKT:n kasvuun.  (Teknologiateollisuus 2014.) Kuviossa 1 esitetään USA:n, 

Kiinan, EU:n sekä koko maailman BKT:n kasvu vuosina 2000–2014.  

 
 

Kuvio 1. Bruttokansantuotteen kasvu prosentteina vuosina 2000–2014 (International Monetary 

Fund,  IMF World Economic Outlook Database,  lokakuu 2014). 
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Kuviosta 1 erottaa selvästi talouden käännekohdan vuonna 2007, jolloin maailman 

talouden kasvu alkoi hidastumaan. Maailmantalous päätyi nollakasvuun vuonna 2009. 

Vuonna 2010 maailman talous kasvoi 5,4 %, minkä jälkeen kasvuprosentti ei ole 

yltänyt vastaavaan. Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) mukaan 

maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,6 % vuonna 2016 (IMF 2015). BKT:n ja 

metallien hintojen välistä yhteyttä käsitellään seuraavassa luvussa. 

2.2 Metallien maailmanmarkkinahinnat 

Metallien hinnat seuraavat monesti yleistä talouden tilannetta. Talouden 

noususuhdanteessa metallien hinnat usein nousevat. Vastaavasti suhdanteiden 

laskiessa myös metallien kysyntä ja hinta usein laskevat ja kaivosteollisuuden 

kannattavuus kärsii (Geologian tutkimuskeskus, GTK 2014). Kun esimerkiksi Kiinan 

talouskasvua (kuvio 1) verrataan kuvion 2 metallien hintojen kehitykseen samalla 

aikavälillä, voidaan kuvioissa havaita yhtäläisyyksiä. 

 

Kuvio 2. Värimetallien spot-hintoja (The London Metal Exchange, CRU via 

Teknologiateollisuus 2014). 

Kuviossa 2 esitetyt metallien hinnat noudattelevat kuvion 1 BKT-käyriä. Selkeimmin 

yhtäläiset trendit voi huomata nikkelin hintakehityksen ja Kiinan BKT:n välillä, mutta 

myös muiden metallien hintakehitys noudattelee samoja trendejä. Esimerkiksi vuosien 

2002–2007 Kiinan kulutuskysynnän kasvu ja rakentamisen kiihtyminen näkyy 

metallien hintojen nousuna ja BKT:n kasvuna. Lisäksi vuonna 2006 Kiina aloitti 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4

VÄRIMETALLIEN HINTOJA,  € /TONNI

Kupari Nikkeli Sinkki



11 

matalapitoisen ferronikkelin, jota nikkelin lisäksi käytetään ruostumattoman teräksen 

valmistuksessa, tuotannon nousten maailman johtavaksi ruostumattoman teräksen 

tuottajaksi (U.S. Geological Survey, USGS 2013) 2 . Vastaavasti sinkin ja kuparin 

kulutuksen räjähdysmäinen kasvu Kiinassa veti varastot minimitasolle, mikä 

puolestaan nosti näiden metallien hintoja 2000-luvun alussa (USGS 2013). Metallien 

hinnoissa ja kuvion 1 bruttokansantuotteissa vuonna 2008 tapahtunut romahdus johtuu 

vuonna 2007 alkaneesta maailmanlaajuisesta finanssikriisistä. 

Kuvion 2 värimetallien lisäksi voidaan mainita kullan hintakehitys. Kullan hinta on 

noussut tasaisesti vuosien 2000–2014 välillä huolimatta finanssikriisistä. Vuosien 

2000–2007 välillä kullan unssihinta on noussut 274 dollarista 834 dollariin unssilta, ja 

vuonna 2009 se oli jo 1 088 dollaria unssilta (Kitco 2015). Kullan hintakehitys 

poikkeaa hieman kuvion 2 metallien hintakehityksestä, sillä epävarmoina talouden 

aikoina sijoittaminen kultaan yleensä kasvaa. 

Kansainvälinen taloustilanne ja alueiden BKT:n kasvu heijastuu metallien hintojen 

muutosten myötä suoraan kaivosteollisuuteen. Toisin sanoen teollisuudenala on 

voimakkaasti sidoksissa maailman mineraalimarkkinoiden kehittymiseen, joskaan 

yksittäisen alueen muutokset eivät välttämättä vaikuta kaivosteollisuuteen, elleivät 

samat muutokset vaikuta kansainvälisellä tasolla (GTK 2014). 

 

 

 

 

 

_______________________ 

2
United States Geological Survey, (USGS) on vuonna 1879 perustettu geologian tutkimuskeskus, joka 

toimii Yhdysvaltain sisäministeriön alaisena.  
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3 KAIVOSTEOLLISUUS SUOMESSA 

3.1 Kaivostoiminnan nykytilanne Suomessa 

Kaivostoiminnan edellytyksenä ovat riittävän suuret mineraalivarannot, jotka 

määräävät kaivoksen sijainnin. Geologian tutkimuskeskuksen (2014) määritelmän 

mukaan, kun mineraalivarannot ovat taloudellisesti hyödynnettävissä, voidaan 

esiintymästä käyttää nimeä malmi. Näiden esiintymien kannattavaan hyödyntämiseen 

vaikuttavat muun muassa malmin määrä ja metallisisältö, metallin irrottamisen ja 

rikastamisen kustannukset sekä esiintymän sijainti (GTK 2014). Suomen sijoittuminen 

mineraalirikkaalle Fennoskandian kilpialueelle houkuttelee kaivosteollisuuden piiriin 

investointeja ulkomaita myöten. Suomi oli vuonna 2013 maailman kiinnostavin maa 

kaivosinvestoinneille Kanadalaisen kaivosalaa seuraavan Fraser-instituutin 

tutkimuksen mukaan (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013). Termillä kaivosteollisuus 

tarkoitetaan metallisten malmien louhintaa ja jalostusta sekä teollisuusmineraali-

tuotantoa. Lisäksi kaivostoiminnan aloittaminen vaatii sopivan teknologian 

mineraalivarantojen hyödyntämiseen. Kaivosalasta odotetaan lähivuosina 

muotoutuvan osa kansantalouden teollista perustaa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 

2014). Vaikka vuosittaiset kaivosten investointimäärät vaihtelevat, on 

kaivostoiminnan liikevaihdon trendi ollut nouseva. 

Suomessa on potentiaalia monien eri metallimalmien louhinnalle ja taloudelliselle 

hyödyntämiselle. Suomen merkittävimmät metallivarannot muodostuvat kupari-, 

nikkeli-, sinkki-, kromi- ja kultaesiintymistä, joista rikkaimmat esiintymät sijaitsevat 

Pohjois- ja Itä-Suomessa. (Rissanen & Peronius 2013.) Esiintymien maantieteellinen 

sijoittuminen nähdään tarkemmin kuviosta 3. Työ- ja elinkeinoministeriön (2014) 

mukaan Suomessa oli vuonna 2013 toiminnassa 46 kaivoslain alaista kaivosta ja 

louhosta. 
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Kuvio 3. Metalli- ja teollisuusmineraalikaivokset 2014 (Geologian tutkimuskeskus 2014).  

Suomessa toimivat kaivokset jakautuvat metallimalmi-, teollisuusmineraali-, 

teollisuuskivi- ja jalokivikaivoksiin tai -louhoksiin. Vuonna 2013 Suomessa toimi 

kaksitoista metallimalmikaivosta sekä 27 teollisuusmineraalikaivosta ja -louhosta. 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2014.) Suomen kaivostoiminta ja malmien etsintä on 

keskittynyt kotimaisen teollisuuden tarvitsemiin raaka-aineisiin, kuten nikkelin ja 

kuparin etsintään (Rissanen & Peronius 2013). Esimerkiksi nikkelin yksi suurimpia 

tuottajia Pohjois-Suomessa on Kevitsan kaivos, jonka osuus metallimalmien 

kokonaislouhinnasta oli vuonna 2013 noin 50 % eli 21,8 miljoonaa tonnia (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2014). 

Suuret monikansalliset yhtiöt omistavat isoimman osan maassamme toimivista 

kaivoksista. Ulkomaisia yhtiöitä houkuttelee Suomen kattava infrastruktuuri, 
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ammattitaitoinen työvoima sekä historia. Lisäksi luotettava lainsäädäntö ja maan 

hallitus tukevat malminetsintää ja kaivostoimintaa. Näiden ominaisuuksien vuoksi 

Suomea pidetään turvallisena investointi- ja toimintaympäristönä. (Rissanen & 

Peronius 2013.) 

Vuoden 2013 kaivosten kokonaisinvestoinnit olivat 200 miljoonaa euroa, mikä on 45 

% vähemmän kuin vuonna 2012. Kaivosten laajennukset ovat pieniä, eikä uusia 

kaivoksia ole rakenteilla. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Tukes 2014.) Huolimatta 

kokonaisinvestointien laskusta kaivosteollisuuden liikevaihto on ollut lievässä 

nousussa viime vuosina. Työ- ja elinkeinoministeriön (2014) mukaan vuonna 2010 

Suomessa toimivien kaivosten liikevaihto oli 1,16 miljardia euroa, vastaavasti vuonna 

2013 se oli jo noin 1,5 miljardia euroa. Positiivista trendiä indikoi myös 

metallimalmien louhinnan liikevaihdon selvä kasvu vuodesta 2009 lähtien (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2014). Taulukosta 1 nähdään myös muut kaivosteollisuutta lähellä 

olevat toimialat ja niiden liikevaihdon kehitys. 

Taulukko 1. Joidenkin kaivosteollisuutta lähellä olevien toimialojen liikevaihto vuosina 2008–

2012 (mukaillen Tilastokeskus, Yritysrekisterin vuositilasto – Toimipaikkatiedot, TOL 2008). 

Liikevaihto 1.000 € 2008 2009 2010 2011 2012 

B Kaivostoiminta ja louhinta 1 288 202 1 211 494 1 551 283 1 861 734 1 900 681 

07 Metallimalmien louhinta 141 660 158 006 379 448 627 837 700 164 

08111 Koriste- ja rakennuskiven louhinta 58 729 44 716 41 493 61 375 61 755 

08112 Kalkkikiven, kipsin, liidun ja 

dolomiitin louhinta 
36 060 30 771 31 519 40 090 34 727 

08113 Liuskekiven louhinta 886 1 109 981 889 887 

0812 Soran, hiekan, saven ja kaoliinin 

otto 
562 984 491 887 485 230 514 517 529 986 

089 Muu mineraalien kaivu 462 343 457 507 565 878 557 770 509 683 

0892 Turpeen nosto 360 627 359 872 457 429 449 187 404 853 

09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta 25 540 27 498 46 735 59 257 63 480 

237 Kiven leikkaaminen, muotoilu ja 

viimeistely 
191 411 166 105 166 187 170 237 164 324 

24 Metallien jalostus 9 140 551 4 866 021 7 393 652 7 837 391 7 505 836 

2892 Kaivos-, louhinta- ja 

rakennuskoneiden valmistus 
1 945 503 1 115 167 1 380 868 1 837 639 2 482 907 
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Taulukosta 1 nähdään muun muassa metallimalmien louhinnan selkeä liikevaihdon 

kasvu vuodesta 2009 lähtien. Kaivosteollisuutta lähellä olevista aloista vuodesta 2009 

lähtien on kasvanut esimerkiksi kaivostoimintaa palveleva toiminta ja metallien 

jalostus -toimiala. Toisaalta liikevaihdoltaan heikommin kasvaneita toimialoja ovat 

esimerkiksi koriste- ja rakennuskiven louhinta ja liuskekiven louhinta. Työ- ja 

elinkeinoministeriön (2013) mukaan metallien ja mineraalien liikevaihdon kasvua 

selittävät osittain globaali väestönkasvu, elintason nousu sekä kaupungistuminen. 

 

Kaivostoiminnalla odotetaan olevan suoria tuotosvaikutuksia kansantalouteen 

vuosikymmenen lopulla noin 1,5 miljardia euroa ja lisävaikutukset mukaan lukien 

kansantalouden tuotos kasvaa lopulta vuodessa yli 2,5 miljardilla eurolla. 

Malminetsinnällä on myös merkittävä liiketoiminnallinen vaikutus kansantalouden 

tuotokseen. Malminetsintä toi investointien muodossa lisätuotosta kansantalouteen 81 

miljoonalla eurolla vuonna 2011, kun 2010 vuonna luku oli 61 miljoonaa euroa. (Työ- 

ja elinkeinoministeriö 2012.)  

Tukesin (2014) mukaan malminetsinnässä vuonna 2013 suoritettu kairausmäärä oli 

179 km, mikä on 51 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.  Tukesille raportoivia 

yhtiötä oli 38, joista 15 suurinta teki 97 % investoinneista malminetsintään. Tukesin 

arviointien mukaan malminetsinnän kokonaisvolyymi ja kairausmäärä tulevat edelleen 

putoamaan vuonna 2014. Yhtiöiden tekemiä kairausmääriä heikentävät joissain 

tapauksissa viranomaisten lupavaatimukset. Lisäksi malminetsintää ja 

kaivostoimintaa rajoittavat yritysten rahoitus sekä muutoksenhakujen kestot hallinto-

oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. (Tukes 2014.) Yritysten 

rahoitustilanne vaikuttaa sekä välittömästi että välillisesti alan työllisyystilanteeseen. 

Kaivossektorin arvioidaan työllistävän vuonna 2015 noin 5 000 henkilöä. 

Kerrannaisvaikutukset huomioon ottaen tämä merkitsee noin 10 000–15 000 

työpaikkaa. Kaivosala herättää toisaalta kysymyksiä muiden elinkeinojen, kuten 

poronhoidon tai turismin, ja kaivosten yhteiselosta. (Mäkinen & Salmi 2013: 12.) 

Kaivosalue voi esimerkiksi pienentää porojen laidunmaita ja muuttaa maisemaa. 

Tarvitaan siis selkeitä yhteisiä pelisääntöjä alojen toimintaan, jotta kaivosala voi 

kehittyä monipuolisen yhteiskuntarakenteen osana. (Mäkinen & Salmi: 12). 
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Kuvion 4 mukaan vuoden 2012 lopussa kaivostoiminta ja louhinta työllistivät 5 081 

henkilöä. Lisäksi kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus työllisti 6 234 

henkilöä vuoden 2012 lopussa. On otettava huomioon myös turpeen nosto - 

toimialaluokka, joka kuuluu kaivostoiminta ja louhinta -toimialaluokkaan. Turpeen 

nosto lisää vaihtelevuutta kaivosten luokituksessa, mikä on otettava huomioon 

suoritettaessa toimialaluokitukseen perustuvaa tarkastelua. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2013.) Suomen virallisen tilaston (2010a) mukaan kaivostoiminta 

ja louhinta työllistivät vuonna 2010 Kainuussa 543,5, Pohjois-Pohjanmaalla 1 115 ja 

Lapissa 830,2 henkilöä  

 
 

Kuvio 4. Henkilöstön määrän kehitys vuosina 2006–2012 (Toimiala Online/Tilastokeskus, 

yritys- ja toimipaikkatilastot). 

Vuoden 2011 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen julkaisema tutkimus ja Helsingin 

yliopiston Ruralia-instituutin tehdyt selvitykset osoittavat yhden kaivostyöpaikan 

synnyttävän 2,5–3,5 muuta työpaikkaa välillisesti (Reini, Määttä & Törmä 2011, 

Hernesniemi, Berg-Andersson, Rantala & Suni 2011). Työvoiman tarve on siirtynyt 

myöhempiin vuosiin johtuen osittain kaivosprojektien pitkittyneistä aikatauluista. 

Toisaalta Suomen Yrittäjien, Finnvera Oyj:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön syksyllä 

2013 tekemän Pk-yritysbarometrin mukaan 60 % toimialan vastaajista arvioi 

henkilökunnan määrän olevan vuoden 2014 syksyllä yhtä suuri. Alan vastaajista 14 % 

arvioi määrän kasvavan ja 25 % arvioi sen olevan pienempi. Pidemmällä aikavälillä 

tarkasteltuna, Suomessa kaivannaistoiminta on ollut kasvussa 2000-luvulla, 

työvoiman määrän kasvun ennustetaan jatkuvan. Kaivosyhtiöiden työvoimatarve ja 
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rekrytoinnit ovat mittavia. Tilannetta helpottavat osittain ammatillinen perus- ja 

täydennyskoulutus, toimihenkilöitä tarvittaessa korkeakoulujen tarjoamat 

täydennyskoulutukset, kaivosyhtiöiden omat koulutukset sekä Työ- ja 

elinkeinotoimistojen tekemät yhteishankintakoulutukset. Kaivosalalle tulisi löytyä 

valmiiksi ammattitaitoista väkeä, sillä ennusteiden mukaan alalla tulee 

korkeakoulutettujen osaajien tarve. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013.) 

Metallimalmien louhinta ja kaivostoimintaa palveleva toiminta vaikuttavat pääasiassa 

kaivannaistoiminnan kasvuun vuoteen 2030 mennessä, arvioi Geologian 

tutkimuskeskus (2013). 

3.2 Tuotanto  

Tilastojen mukaan Suomen metallimalmikaivoksista louhittiin malmia ja sivukiveä 

yhteensä 43,6 miljoonaa tonnia 3  vuonna 2013. Malmin louhintamäärä oli yhteensä 

20,8 miljoonaa tonnia, mikä on 6,4 % enemmän kuin edellisvuonna. Sivukiveä 

louhittiin 22,8 miljoonaa tonnia, mikä on 32,2 % enemmän kuin vuonna 2012. (Työ- 

ja elinkeinoministeriö 2014.) Vuonna 2012 Talvivaaran osuus metallimalmien 

kokonaislouhinnasta oli 14,2 miljoonaa tonnia eli 38,5 % Suomessa louhitusta 

metallimalmista ja sen sivukivestä. Vastaavat luvut vuonna 2013 olivat 10,5 miljoonaa 

tonnia eli 24,1 %. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013, 2014.) Talvivaaran konkurssi 

vuonna 2014 oli iso takaisku kaivosalalle. Uuden omistajan löytyminen Talvivaaran 

kaivokselle oli erittäin tärkeää Suomelle ja erityisesti Kainuun maakunnalle. Tukesin 

(2014) laskelmissa kaksi suurinta kaivosta vuonna 2013 olivat Siilinjärvi ja Kevitsa, 

joiden osuus kokonaislouhinnasta oli 62 %. Louhintaa raportoi Tukesin mukaan 24 

yhtiötä 46 kaivokselta 4 . Kuviosta (5) nähdään malmin ja sivukiven louhintamäärät. 

 

 

________________________ 

3
Vuonna 2014 vastaava luku oli 29,5 miljoonaa tonnia (Tukes 2015). 

4
Vuonna 2014 louhintaa raportoi 21 yhtiötä 40 kaivokselta (Tukes 2015). 
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Kuvio 5. Metallimalmien ja sivukiven louhinta vuosina 2007–2013 (Tukes 2014). 

Selkeä nousu kokonaislouhintamäärässä tapahtui siirryttäessä vuodesta 2008 vuoteen 

2009. Vuonna 2008 malmia ja sivukiveä louhittiin yhteensä noin 13,9 miljoonaa 

tonnia, kun vuonna 2009 vastaava luku oli noin 26,6 miljoonaa tonnia. Työ- ja 

elinkeinoministeriön (2014) raportin perusteella tärkeimpiä tuotettuja metalleja 

Suomessa ovat sinkki, kupari, nikkeli, kromi, koboltti, kulta ja hopea. Raportissa 

mainitaan lisäksi metallirikasteiden tuotannon olleen vuonna 2013 2,4 miljoonaa 

tonnia, mikä on 40,7 % enemmän kuin edellisvuonna. Metallirikasteita ovat muun 

muassa sinkki-, nikkeli- ja kuparirikasteet. Tuotantomäärät ovat riippuvaisia metallien 

hinnoista. 

Aiemmin luvussa kaksi käsiteltiin BKT:n ja metallien hintojen välistä yhteyttä. Myös 

Metalliliitto (2014) viittaa hintojen merkittävyyteen suhdannekatsauksessaan. 

Katsauksen mukaan metallialan kehityksen tämän hetkinen suurin rajoite on jatkuva 

lasku metallien maailmanmarkkinahinnoissa. Kansainvälisessä vertailussa 

Suomalaisten kaivosten investointi- ja käyttökustannukset ovat korkeat. Syitä tähän 

ovat malmien usein alhaiset pitoisuudet ja niistä johtuvat kalliimmat prosessit. Monia 

kaivoksia ovat vaivanneet niin tekniset ongelmat kuin kustannusten ylittymiset ja 

huonoon suunnitteluun liittyvät tekijät. Lisäksi aiheutuneet ympäristöhaitat sekä 

yleinen madaltunut mieliala kaivostoimintaa kohtaan ovat vaikuttaneet alan näkymiin 

heikentävästi. Kaivosteollisuuden sähköveron nosto oli myös negatiivinen shokki alaa 

kohtaan. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kaivosala on herkkä maailmantalouden 
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heilahteluille. Maailman talouskasvun kehittyessä positiivisempaan suuntaan, myös 

raaka-aineiden kysyntä lisääntyy Suomessa tuoden työpaikkoja metallikaivoksiin. 

Lisäksi tuotantomäärät kasvavat metallimalmikaivoksissa talouden kehittyessä 

parempaan suuntaan. Toisaalta Talvivaaran kaivoksen tapaiset ongelmat aiheuttavat 

tuotannon vähenemistä. (Metalliliitto 2014.)  

3.3 Lainsäädäntö 

Talvivaaran kaivos on ollut yleisesti esillä ympäristöongelmiensa vuoksi. Haitallisten 

päästöjen kuormittaessa luontoa on ympäristöasioihin ja kaivosten lainsäädäntöön 

kiinnitetty Suomessa yhä enemmän huomiota. Rissasen ja Peroniuksen 

toimialakatsauksen mukaan (2013) kaivoslaki ja ympäristölainsäädäntö ovat 

tärkeimmät kaivostoimintaa säätelevät lait. Katsauksessa sanotaan, että Turvallisuus- 

ja kemikaalivirasto myöntää oikeudet esiintymän valtaukseen, tutkimiseen ja 

varsinaisen kaivostoiminnan aloittamiseen. Katsauksen mukaan kaivostoimintaan 

tarvitaan lisäksi ympäristölupa paikalliselta aluehallintovirastolta, ja suurissa 

kaivoshankkeissa on tapana suorittaa myös ympäristövaikutusten arviointi (YVA). 

Kaivoslakia rikkoneiden yhtiöiden toimintaan puututaan oikeustoimin. 

Uusi kaivoslaki (621/2011) astui voimaan 1.7.2011. Ennen 1.7.2011 jätetyt valtaus- ja 

lupahakemukset käsitellään vanhan kaivoslain mukaan tietyin siirtymäsäännöksin. 

Vanhan kaivoslain mukaan ensimmäiseksi suoritetaan varaus, sen jälkeen 

valtausoikeus ja viimeiseksi kaivosoikeus. Lakimuutoksen jälkeen hakemukset 

suoritetaan seuraavasti: ensimmäisenä tehdään varauspäätös, seuraavaksi hankitaan 

malminetsintälupa ja viimeiseksi saadaan kaivoslupa. Kaivostoiminnassa on otettava 

huomioon kaivoslain lisäksi myös muut lait, esimerkiksi luonnonsuojelu-, ympäristö - 

ja poronhoitolaki. Viranomaisvaiheita on useita kaivoshankkeita suunniteltaessa, 

kuten Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta haettava malminetsintälupa sekä kunnalta 

haettava rakennuslupa. Malminetsinnän aloittamisesta kaivoksen perustamiseen voi 

mennä jopa 10–25 vuotta. YVA-menettely koskee maankäyttö- ja rakennuslakia. 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) pykälän 9 mukaan kaavan tulee perustua 

riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. (Suomen luonnonsuojeluliitto 2013.)  
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4 ALUETALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN MITTAAMISEEN 

KÄYTETTYJÄ MALLEJA 

4.1 Kustannus-hyötyanalyysi 

4.1.1 Kustannus-hyötyanalyysin määritelmä ja käyttö 

Kustannus-hyötyanalyysi on hyödyllinen työkalu julkisten hankkeiden arvioimiseen. 

Yksityisellä sektorilla käytetyt diskontatun kassavirran laskelmat katsottiin aluksi 

vastikkeeksi julkisen sektorin käyttämälle kustannus-hyötyanalyysille. (Campbell & 

Brown 2003: 1.)  Kustannus-hyötyanalyysissa pyritään määrittelemään nettohyöty 

kustannuksien ja hyötyjen perusteella ottaen huomioon kaikki mahdolliset hyödyt, 

yleisesti myös yhteiskunnalliset vaikutukset. Analyysi korostaa näin ollen sosiaalista 

hyötyä yksilöllisen näkökulman lisäksi. (Boardman ym. 2006: 2.) 

Kustannus-hyötyanalyysia käytetään päätöksenteossa työkaluna, jolla pyritään 

informoimaan päätöksentekijöitä eri hankkeiden valintaprosesseissa. Kustannushyöty-

analyysi on osa päätöksentekoprosessia, eikä sillä ole syrjäyttäviä vaikutuksia 

poliittiseen päätöksentekoon. (Fuguitt 1999: 15 ̶ 16.) Merkittävänä erona yksityisen 

sektorin laskelmissa kustannus-hyötyanalyysiin on analyysin huomioimat todelliset 

yhteiskunnalliset rajakustannukset. (Tuomala 1997: 303.) 

Kustannus-hyötyanalyysissa kaikille vaikutuksille määritetään rahallinen arvo 

skenaarioanalyysiä varten tutkien kahta eri skenaariota, joista toisessa hanke on 

mukana ja toisessa ei. Lopulliseen päätökseen vaikuttaa olennaisesti hankkeen koko ja 

laatu huomioon ottaen myös kunnalliset, alueelliset, kansalliset ja yhteisön tason 

vaikutukset. Hanketta toteutettaessa tulee ottaa huomioon myös epävarmuustekijät 

suorittamalla riskianalyysi, jolla tuodaan hankkeen toteuttajalle tietoon mahdolliset 

muuttuvat tekijät jo arvioituihin vaikutuksiin. (Euroopan komissio 2006: 4.)      

4.1.2 Kustannus-hyötyanalyysin ajoitus ja vaiheet 

Kustannus-hyötyanalyysi jakaantuu kahteen pääryhmään: Ex ante - ja Ex post -

analyysiin. Ex ante -analyysi suoritetaan ennen hankkeen aloitusta tai toimeenpanoa 
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kun taas Ex post -analyysi tehdään toimeenpannun hankkeen kaikkien vaikutuksien 

toteutumisen jälkeen. On myös olemassa kustannus-hyötyanalyysejä, jotka suoritetaan 

hankkeen aikana. Näitä analyysejä kutsutaan In medias res -analyyseiksi. (Boardman 

ym. 2006: 3–5.) 

Kustannus-hyötyanalyysin vaiheet jakautuvat yhdeksään eri vaiheeseen. 

1) Tarkasteltavien projektivaihtoehtojen määrittely 

2) Hyötyjen ja kustannuksien kohteiden päättäminen 

3) Projektin vaikutuksien ja käytettävien mittayksiköiden määrittely 

4) Tulevien vaikutusten ennustaminen koko hankkeen ajalta 

5) Kaikkien vaikutusten muuttaminen rahamääräisiksi arvoiksi 

6) Tulevien kustannuksien ja hyötyjen diskonttaus nykyhetkeen 

7) Jokaisen projektivaihtoehdon nettonykyarvon laskeminen 

8) Herkkyysanalyysin suorittaminen 

9) Suosituksen tekeminen nettonykyarvon ja herkkyysanalyysien pohjalta 

Kustannus-hyötyanalyysin johdonmukainen vaiheiden noudattaminen luo perustan 

tulosten luotettavuudelle. Kustannus-hyötyanalyysi on normatiivinen työkalu, eikä 

vain kuvaus poliitikkojen tavasta tehdä päätöksiään. Lisäksi analyysi toimii 

apuvälineenä rationaalisessa päätöksenteossa sekä on osana poliittisia toimenpiteitä. 

(Boardman ym. 2006: 7 ̶ 8, 22.) 

4.1.3 Kustannus-hyötyanalyysin rajoitteita 

Tarkkuus analyysissa koostuu kaikista yhdeksästä vaiheesta ja niiden toteutuksesta. 

Tärkeimpinä pidetään vaikutusten määrittämistä, ennustamista ja rahaksi muuttamista 

niin analyysin laatijalle kuin päätöksentekijöillekin. Analyysin suorittaminen 

hankkeen loppuvaiheessa pienentää virhemarginaalia. Virheisiin luetaan poisjättö, 

ennustamis-, arvostus- ja mittausvirheet. Analyysiä kritisoidaan, sillä siinä pyritään 

hinnoittelemaan kaikki vaikutukset rahassa. Osa kritiikin antajista on sitä mieltä, että 

kaikkien vaikutusten arvottaminen vaikuttaa demokraattisiin arvoihin. (Boardman ym. 

2006: 39–41, 508–511.) 
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4.1.4 Kustannus-hyötyanalyysin menetelmävaihtoehdot 

Kustannus-hyötyanalyysille on olemassa vaihtoehtoisia menetelmiä, kun halutaan 

arvioida erilaisia vaikutuksia riippuen tavoitteista ja valintakriteereistä. Tekniset 

rajoitukset ja saatavilla oleva tiedon määrä vaikeuttavat relevanttien vaikutuksien 

mittaamista ja arvottamista rahallisesti. Tällöin projektissa voi olla muita tavoitteita, 

joiden mittaamiseen voidaan hyödyntää esimerkiksi laadullista kustannus-

hyötyanalyysia tai kustannus-vaikuttavuusanalyysia. (Boardman ym. 2006: 41.) 

Laadullisessa kustannus-hyötyanalyysissa mahdollisimman monta vaikutusta 

muutetaan rahaksi ja sen jälkeen arvioidaan jäljelle jääneiden kustannusten ja hyötyjen 

suhteellinen tärkeys. Riittävillä resursseilla olisi kaikkien vaikutusten muuttaminen 

rahaksi mahdollista, mutta rajallisen rahoituksen vuoksi on hyväksyttävää arvioida 

hyödyt karkeasti ja listata nämä tärkeysjärjestyksessä. Lisäksi voidaan käyttää hyväksi 

myös aikaisempia tutkimuksia ja analyyseja. (Boardman ym. 2006: 41–42, Tuononen 

2010.) 

Kustannus-hyötyanalyysin tuntemus riittää suorittamaan kustannus-

vaikuttavuusanalyysin, mutta päätöksen teossa on syytä ottaa huomioon jälkimmäisen 

ohjaileva vaikutus, sillä analyysissa keskitytään vain kustannuksien laskentaan. 

Kustannus-vaikuttavuusanalyysissa joko ei haluta tai voida muuttaa vaikutuksia 

rahaksi, jolloin tutkimusongelmana on löytää alhaisin kustannusratkaisu tietyn 

yhteiskunnan hyväksymän tavoitteen saavuttamiseksi. (Mishan & Quah 2007: 8 ̶ 9.) 

Monitavoiteanalyysissa otetaan huomioon kaikki hankevaihtoehdot ja niitä verrataan 

kaikkiin annettuihin tavoitteisiin. Analyysissa muunnetaan kaikki relevantit sosiaaliset 

arvot yhteismitallisiksi tavoitteiksi, jotta niiden avulla voidaan arvioida vaihtoehtoisia 

poliittisia päätöksiä. Hankevaihtoehdot arvioidaan kunkin vaikutuksen osalta erikseen, 

lisäksi huomioon otetaan myös status quo -tilanne, jossa nykytilanne ei muutu. 

Yksikään hanke ei todennäköisesti dominoi toisia kaikkien tavoitteiden suhteen, 

jolloin voidaan vain tehdä suositus subjektiivisen harkinnan perusteella. (Boardman 

ym. 2006: 43.) 
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Tulonjaollisesti painotettu kustannus-hyötyanalyysi on hyvä vaihtoehto perinteiselle 

kustannus-hyötyanalyysille, jos tehokkuus ja tulonjako ovat olennaisia tavoitteita sekä 

niiden suhteellinen tärkeys voidaan määrällisesti ilmaista. Toisin kuin kustannus-

hyötyanalyysissa hyödyt lasketaan jokaiselle ryhmälle tulonjaon, varallisuuden tai 

muiden kriteerien perusteella. Jokaisen ryhmän nettohyödyille määritetään 

painokerroin, joka vastaa tulonjaollista tavoitetta. Haasteena on määrittää sopivat ja 

hyväksyttävät painokertoimet. Taulukossa 2 esitellään yhteenvetona menetelmien 

ominaisuuksia.  

Taulukko 2.  Yhteenveto kustannus-hyötyanalyysista ja sen vaihtoehtoisista menetelmistä 

(mukaillen Tuononen 2010 ja Boardman ym. 2006: 41 ̶ 46). 

Menetelmä Vaikutusten arviointi Tavoite Valintakriteeri 

Kustannus-

hyötyanalyysi 
Rahamääräinen Tehokkuus 

Nettohyötyjen 

maksimointi 

Laadullinen kustannus-

hyötyanalyysi 

Rahamääräinen ja 

laadullinen 
Tehokkuus 

Kukin vaikutus 

erikseen 

Kustannus-

vaikuttavuusanalyysi 

Rahamääräinen ja 

kvantifioitu 

Tehokkuus ja 

vaikuttavuus 

Kustannukset ja 

kvantifioitu 

vaikuttavuus 

Monitavoiteanalyysi 
Rahamääräinen ja/ tai 

laadullinen 

Useita yhteismitallisia 

tavoitteita 

Kukin vaihtoehto 

arvioidaan jokaisen 

vaikutuksen osalta 

Tulonjaollisesti 

painotettu kustannus-

hyötyanalyysi 

Rahamääräinen 
Tulonjaollisesti 

huomioitu tehokkuus 

Nettohyödyt x 

tulonjaollisesti 

painotettu kerroin 

 

4.1.5 Kustannus-hyötyanalyysi kaivosteollisuuden tutkimuksissa 

Kustannus-hyötyanalyysia on käytetty laajasti tutkittaessa kaivosteollisuutta. 

Empiiristä tutkimusmateriaalia löytyy runsaasti maailmanlaajuisesti: esimerkiksi 

Intiassa Rai ja Singh (2004) ja Australiassa New South Wales Department of Planning 

& Infrastructure (2012) ovat hyödyntäneet kustannus-hyötyanalyysia raporteissaan. 



24 

Seuraavaksi tutkitaan kaivoshankkeiden kannattavuutta Suomessa käyttäen apuna 

taulukkoa 3, jossa tarkastellaan niin kaivostoiminnan taloudellisia hyötyjä kuin 

haittoja.  

Taulukko 3. Kaivoshankkeiden hyötyjen ja haittojen tarkastelu (mukaillen Haltia, Holm & 

Hämäläinen 2012). 

Kaivoshanke Kunta Toiminnan 

aloitusvuosi 

Toiminta-

aika, vuosia 

Taloudelliset 

hyödyt, milj. 

euroa 

Arvioidut 

ympäristöhai-

tat, milj. euroa 

Kevitsa* Sodankylä 2012 20 667 13–26 

Kylylahti Polvijärvi 2011 10 137 5–10 

Laivakangas* Raahe 2011 6 46 18–36 

Länttä* Kokkola ? 10 60 4–8 

Pajala-Kolari* Kolari ? 14 431 10–20 

Pampalo** Ilomantsi 2011 7 66 5–10 

Sokli* Savukoski ? 20 513 10–20 

Suurikuusikko* Kittilä 2008 10 513 10–20 

Talvivaara* Sotkamo 2008 46 2 557 656–803 

YHTEENSÄ       4 990 880–1 095*** 

* Avolouhos. Joissakin tapauksissa myös maanalainen kaivos toiminnassa tai suunnitteilla 

** Maanalainen kaivos, avolouhos suunnitteilla    

*** Tässä summassa on mukana koko kaivosalaa koskien laskettu kaivostoiminnan vuoksi uhan- 

 alaistuneiden lajien arvon estimaatti    

Taulukossa 3 arvioidaan yhdeksän merkittävimmän kaivoshankkeen alue- ja 

kansantaloudellisia vaikutuksia sekä ympäristövaikutusten taloudellista arvoa 

mahdollisimman laajasti. Yhteenlasketut koko elinkaaren aikaiset taloudelliset hyödyt 

ovat lähes viisi miljardia euroa, mutta niiden lisäksi syntyy myös ympäristöhaittoja, 

joista aiheutuu kustannuksia. Kaivostoiminta aiheuttaa ulkoisvaikutuksia, joita ovat 

esimerkiksi melu- ja hajuhaitat, ympäristöpäästöt ja ekosysteemien tuhoutuminen. 

Tutkimuksessa, kuten kustannus-hyötyanalyysissä yleensä, ympäristöhaittojen 

rahallinen arvottaminen on pystytty tekemään vain osalle ympäristövaikutuksista. 

Kuitenkin tulokset tukevat käsitystä, että kaivostoiminnan kansantaloudellinen hyöty 

on selvästi aiheutettuja haitallisia ulkoisvaikutuksia suurempi. Toisaalta yksittäisten 

kaivosten lähialueen ihmisten kokema haitta voi olla hyvinkin merkittävä ja yksittäiset 

hankkeet paikallisine erityispiirteineen ovat hyvin erilaisia hyöty-haitta-analyysin 

näkökulmasta. (Haltia ym. 2012.) 
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4.2 Yleinen tasapainomalli 

4.2.1 Laskennallinen yleinen tasapainomalli 

Yleisen tasapainon (YTP) malleja hyödynnetään rakenteellisten talouskysymysten 

tarkastelussa tuottamalla rahamääräisiä arvioita talouden reagoinnista erilaisiin 

politiikan tai ympäröivän maailman muutoksiin. Erilaisten rakenteellisten tekijöiden 

yli ajan tapahtuvien muutoksien aikaansaamaa kasvun sekä tuotanto- ja 

kulutusrakenteen muutosta voidaan tarkastella mallien avulla. Tasapainomallit tekevät 

mahdolliseksi erilaisia rakenteellisia tekijöitä koskevien skenaarionäkemysten 

liittämisen konsistenteiksi kokonaistaloudellisiksi skenaarioiksi. Malleja ei 

varsinaisesti käytetä ennustemalleina. (Honkatukia ym. 2005.) 

Laskennallisen yleisen tasapainomallin lähtökohtana ovat tuotannon, kulutuksen ja 

julkisen sektorin yksityiskohtaiset kuvaukset olettaen kuluttajien sekä yrityksien 

toimivan taloudellisesti rationaalisesti. Yritykset maksimoivat voittojaan kuluttajien 

pyrkiessä mahdollisimman suureen hyvinvoinnin määrään kuluttamalla. Malleissa 

näitä pyrkimyksiä kuvataan optimointiongelmina. (Honkatukia ym. 2005.) 

Panos-tuotosaineisto ja erilaiset kansantalouden tilinpidon aineistot ovat pohjana 

mallien esittämisessä. Kuluttajien ja yritysten käyttäytymisen kuvaamiseen tarvittavat 

lukuisat parametrit saadaan panos-tuotosaineistoista. Osa parametreista perustetaan 

kirjallisuudesta saatavilla oleviin tai estimoituihin tuloksiin perustuviin parametreihin. 

(Honkatukia ym. 2005.) 

Tasapainomalleissa lyhyellä tähtäimellä pääoman sekä työvoiman saatavuus ja 

tuottavuus määräävät talouden tuotantomahdollisuudet. Teknologia mahdollistaa 

joustavuuden eri panosten välillä. Joustavuutta on niin yksityisen kulutuksen kuin 

tuonti- ja välituotteiden välillä sekä tuotteiden, pääoman ja työvoiman välillä. 

(Honkatukia ym. 2005.) 



26 

4.2.2 Laskennallisen yleisen tasapainomallin rakentaminen ja soveltuvuus 

Laskennallisen tasapainomallin lähtökohtana on taloutta kuvaavan alkutasapainon 

rakentaminen. Taloudessa tapahtuvien muutoksien vaikutukset arvioidaan nimittäin 

tähän alkutasapainoon vertaamalla. Seuraavaksi kuvataan mallin rakentamisen vaiheet 

ilman malliin liittyvää vaativaa algebraa. (Susiluoto 1999: 45.) 

 

1) Perusaineiston kerääminen yhdeltä tai useammalta vuodelta  

2) Aineiston saattaminen yhdenmukaiseksi 

3) Mallin funktiomuotojen valinta 

4) Aiempien tutkimuksien apuna käyttäminen, joustojen määräytyminen 

5) Mallin tarkistus 

6) Mallin soveltaminen erilaisten muutosten tutkimiseen 

7) Muutoksen jälkeisen uuden tasapainon laskeminen taloudelle 

8) Muutoksen vaikutukset aluetalouteen 

9) Mahdollinen uusien kokeiden suorittaminen 

 

Suoritettujen kokeiden jälkeen tulokset voivat antaa vastauksen seuraaviin 

kysymyksiin: Kuka voitti ja hävisi muutoksen seurauksesta? Onko muutos toivottava? 

Onko alueen tulonjako kehittynyt toivotusti? Kuinka suuri alueen kokema muutos 

kaiken kaikkiaan on? (Susiluoto 1999: 46–48.) 

4.2.3 Laskennallisen yleisen tasapainomallin ominaisuudet ja rajoitteet 

Rajoituksena YTP-mallissa on oletus täystyöllisyydestä. Tämä oletus perustuu 

uusklassiseen talousteoriaan ja viittaa siihen, että työvoima ja pääoma ovat 

kokonaisuudessaan käytössä. Työttömyyden tarkastelu ja mallin käyttö 

ennustamisessa ei ole mallin vahvimpia puolia. Edellisten rajoitteiden lisäksi 

muutosprosessi jää tarkastelun ulkopuolelle ja se tekee mallista staattisen tässä 

tapauksessa. Tarkastelussa verrataan siten tilannetta ennen muutosta ja sen jälkeen. 

Lisäksi mallissa oletetaan, että alueen taloudessa yritysten välillä vallitsee täydellinen 

kilpailu. On olemassa myös dynaamisia YTP-malleja. Tilastollinen testaus on myös 

rajoite tasapainomallissa, sillä luotettavuus on siten hankala mitata. (Susiluoto 1999: 

50.) 
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Vahvuutena laskennallisessa yleisessä tasapainomallissa on niin aluetalouden 

kysynnän kuin tarjonnan huomiointi. Näin ollen teoreettinen pohja on tuotu 

pidemmälle kuin panos-tuotosmallissa, mikä tuo tasapainomallin tuloksille 

uskottavuutta ja etua verrattuna muihin malleihin. Mallin avulla voidaan selvittää 

aluetalouden toimiminen, jos se on yhtäläinen erilaisiin talousteoreettisiin lähtökohtiin 

nähden. YTP-mallit ovat simulointimalleja, joiden avulla voidaan arvioida esimerkiksi 

talouden muutosten vaikutuksia alueisiin. (Susiluoto 1999: 53–54.) 

Laskennallisen yleisen tasapainomallin soveltaminen edellyttää työlästä lähtötietojen 

keräämistä. Osittain tätä ongelmaa voidaan kiertää mallintamistekniikan avulla. 

Yksityiskohtaisia rakenteellisia tarkasteluja on vaikea tehdä, sillä yleensä mallin koko 

kasvaa alueiden määrän lisäyksen ja luokittelujen tarkennuksien seurauksena. 

(Susiluoto 1999: 54.) 

4.2.4 Laskennallinen yleinen tasapainomalli kaivosteollisuuden tutkimuksissa 

Kaivosteollisuuden aluetaloudellisia vaikutuksia on tutkittu laskennallisen yleisen 

tasapainomallin avulla vähän tähän päivään mennessä. Muutamia tutkimuksia aiheesta 

on kuitenkin tehty. Esimerkiksi: Stoeckel (1979), Qiang (1999), Törmä ja Reini (2009) 

sekä Australian Government (2013). 

Australian Governmentin (2013) tutkimuksessa käytetään yleistä tasapainomallia 

laskennassa. Heidän tutkimuksessaan käytettävä aineisto kaivosbuumin vaikutuksista 

on vuosilta 2000–2012. Kaivosbuumilla tarkoitetaan 2000-luvun puolivälissä 

alkanutta kaivosteollisuuden huomattavaa kasvua Queenslandissa, Länsi-Australiassa 

ja Pohjois-territoriossa. Taulukossa 4 on esitelty tärkeimpiä tuloksia, joiden mukaan 

kaivosbuumi vaikuttaa esimerkiksi vientiteollisuuteen. Kaivostoiminnan kasvun 

myötä tuotot ja investoinnit kaivossektorilla ja muilla teollisuuden aloilla ovat 

noususuhdanteessa. Tästä johtuva kaivosalueiden bruttokansantuotteen kasvu on 

johtanut Australian BKT:n huomattavaan kasvuun. Territorioissa, joita kaivosbuumi 

koskee, työmahdollisuuksien nopea kasvu on nostanut kokonaistyöllisyyttä. Tämän 

ansiosta yksityisen sektorin tulot ovat kasvaneet ja yksityistä kulutusta on pystytty 

kasvattamaan. (Australian Government 2013.) 
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Taulukko 4. Tärkeimmät makrotaloudelliset indikaattorit ja niiden pitkän aikavälin vaikutukset 

Australian talouteen (mukaillen Australian Government 2013). 

 

Kaivosbuumin aiheuttamat negatiiviset vaikutukset eivät jakaudu tasaisesti eri 

teollisuuden alojen eivätkä maantieteellisten alueiden välille. Vaikka 

kaivosbuumialueiden vienti on lisääntynyt, vaikuttaa buumista johtuva Australian 

dollarin korkea kurssi negatiivisesti Australian vientituotteisiin ja niihin tuotteisiin, 

jotka kohtaavat voimakasta tuontikilpailua. Päinvastoin kuin kaivosbuumialueilla, 

muilla alueilla BKT on laskussa sekä työllisyyden kasvu on heikompi. Tutkimuksessa 

laskennallisella yleisellä tasapainomallilla suoritettavat toimenpiteet pohjautuvat 

komparatiivisen statiikan menetelmään. Verrattuna muihin dynaamisiin 

mallintamislähestymistapoihin menetelmän etuna on nopeampi esittämistapa ja 

shokkien vaikutuksien ymmärrettävyys. Lisäksi sen kokoamiseen tarvitaan vähemmän 

dataa. Tutkimus ei pysty kuitenkaan muodostamaan selvää syy-seuraussuhdetta tai 

kvantifioi kokonaisvaikutuksia. YTP-mallin tulokset pitäisi tulkita pitkän aikavälin 

keskimääräisenä vuosittaisena muutoksena eikä vuotuisena muutoksena. (Australian 

Government 2013.) 

Uusi   

Etelä-

Wales

Victoria Queens-

land

Etelä-

Australia

Länsi-

Australia

Tasmania Pohjois-

territorio

Australian

pääkau-

punkiterri-

torio

Australia

Makroekonomiset 

indikaattorit

Bruttokansantulo/

bruttokansantuote
-0,4 -0,08 0,71 -0,16 1,07 -0,30 0,66 0,14 0,23

Kotitalouksien 

kulutus
0,35 0,33 0,77 0,29 0,78 0,22 0,61 0,58 0,47

Investoinnit 0,04 -0,01 1,42 -0,16 2,24 -0,44 1,57 0,34 0,62

Vienti -2,6 -2,72 0,17 -2,71 3,21 -3,61 1,64 -3,32 -0,67

Julkinen kulutus 0,13 0,13 0,61 0,05 0,98 -0,08 1,07 0,30 0,32

Tuonti 0,26 0,25 1,07 0,17 1,65 0,02 1,45 0,57 0,57

Työkustannukset 0,2 0,13 0,91 0,04 1,58 0,25 1,47 0,59 0,48

Pääomakustannuk-

set
-0,08 -0,11 -0,18 -0,06 -0,26 0,22 0,02 0,00 -0,12

Kuluttajahinta-

indeksi
- - - - - - - - 0,00

BKT deflaattori 0,03 -0,02 0,48 -0,07 1,26 0,14 1,47 0,34 0,27

Valuutta kurssi 

(muu maailma)
- - - - - - - - -0,85

Ulkomaankaupan 

vaihtosuhde
- - - - - - - - 1,34

Pääoman käyttö 0,03 -0,02 1,44 -0,17 2,27 -0,46 1,58 0,34 0,63

Kokonaistyöllisyys -0,13 -0,16 0,24 -0,19 0,51 -0,27 0,38 0,00 0,00

Lukuarvot tulkitaan kaivosbuumin aiheuttamana pitkän aikavälin rakennemuutoksena Australian kansantaloudessa.                

Lukuarvot kuvaavat keskimääräistä vuosittaista muutosta kullakin sektorilla.



29 

4.3 Panos-tuotosanalyysi aluetalouden tutkimuksessa 

4.3.1 Panos-tuotosmallin taustaa 

Panos-tuotosmalli on peräisin 1930-luvulta, jolloin Wassily Leontief esitteli 

taloustieteen yleisen tasapainoteorian empiirisen mallin muodossa. Isard sekä Miller 

ja Blair kehittivät alueellisia ja alueiden välisiä panos-tuotosmalleja pohjanaan 

Leontiefin koko kansantaloutta käsittelevä ensimmäinen malli. (Knuuttila 2004: 34.) 

Mallit, jotka käsittelevät kansantaloutta ja aluetaloutta, ovat pintapuolisesti keskenään 

yhteneväisiä. Ne eroavat sisällöllisesti toisistaan vain siten, että kansallinen malli ottaa 

huomioon viennissä vain ulkomaankaupan, kun alueellinen malli käsittää myös 

viennin muille alueille. (Nenonen 1981: 6.) 

Panos-tuotosmallissa tarkastellaan toimialojen välisten panos-tuotossuhteiden 

vaikutuksia sisäisesti ja välillisesti alueittain niin kansantalouden tasolla kuin 

kansainvälisestikin. Suomessa aineistoa on saatavilla lähinnä Tilastokeskuksen 

julkaisuista, joista saatavan informaation avulla voidaan tutkia yksittäisen muutoksen 

aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia eri toimialojen tuotantoon. (Haukka 

2002: 13.) Kansantaloudellisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa panos-tuotosmalli 

on yleisesti hyväksytty väline, sillä se on ainoa malli, jolla välilliset 

tuotantovaikutukset pystytään luotettavasti analysoimaan (Knuuttila 2004: 34). 

4.3.2 Panos-tuotostaulu 

Panos-tuotostaulussa erotellaan kaikki tuotantoa harjoittavat toimialat ja talouden 

sektorit, joille toimialat tuottavat lopputuotteita. Toimiala panos-tuotostaulussa 

käsittää samankaltaisia tuotteita valmistavia yrityksiä tai tuotantoyksiköitä. 

Määrittelyä vaikeuttavat tuotantoyksiköt, jotka tuottavat erilaisia tuotteita. Tällaisessa 

tapauksessa jaottelu tapahtuu päätuotteen mukaisesti sijoittamalla yksikkö sopivaan 

sektoriin. Toimialaryhmä käsittää sellaisia toimialoja, joilla voi olla poikkeavuuksia 

toisistaan, mutta pääpiirteittäin ne ovat yhtäläisiä. (Nenonen 1981: 7.) 

Panos-tuotosmallissa tarkastellaan vuoden aikana tapahtuvia hyödykevirtoja niin 

tuotannon kuin käytön kannalta. Mallin peruslähtökohta on se, että toimiala X voi 



30 

käyttää panoksenaan toimialan Y tuotoksia. Hyödykevirtoja selvitettäessä panos-

tuotostaulun käyttö helpottaa hahmottamaan eri toimialojen tuotoksien jakaantumisen 

toisille toimialoille sekä kulutukseen, investointeihin että vientiin. Panos-tuotosmalli 

voidaan kuvata lohkokaaviona kuviossa 6 esitetyllä tavalla: 

Välituotteiden käyttö  +  Lopputuotteiden käyttö = Kokonaistuotanto 

 +  
 

 +  
 

 +  

Peruspanosten käyttö  +  
Peruspanosten käyttö 

lopputuotteina 
= Peruspanosten summa 

= 
 

= 
 

= 

Tuotantopanosten summa  +  Lopputuotteiden summa = Kokonaissumma 

Kuvio 6. Lohkokaavio panos-tuotostaulusta (mukaillen Forssell 1985: 10–11,14). 

Oheisessa kaaviossa keskitytään välituotteiden käytön kuvaukseen suorittaen 

tarkastelu tuottajahinnoin. Välituotteet ovat yhtäaikaisesti sekä panoksia että 

tuotoksia. Välituotteiden tuotanto ja käyttö kuvaavat toimialojen riippuvuutta 

toisistaan siten, että toisen toimialan tuotantoa käytetään toisen toimialan panoksena. 

Lopputuotteiden käyttö jakautuu kulutukseen, pääomanmuodostukseen ja vientiin. 

Lisäksi lopputuote-eriä ovat varastojen lisäys, tilastovirhe ja tuonti. (Forssell 1985: 

14.) 

Peruspanoksia ovat kotimaisten markkinattomien hyödykkeiden ostot miinus myynnit, 

hyödykeverot miinus hyödykepalkkiot, palkat, työnantajien sosiaalivakuutusmaksut, 

muut välilliset verot kuin hyödykeverot miinus muut kuin hyödyketukipalkkiot, 

kiinteän pääoman kuluminen sekä toimintaylijäämä. Viiden edellä mainitun erän 

summa on sama kuin tuottajahintaan laskettu arvonlisäys yhteensä. (Forssell 1985: 

15.) 

Panos-tuotostaulu esitetään seuraavassa taulukossa 5 kirjainsymbolein, joita käytetään 

myöhemmin myös muodostettaessa panos-tuotosmallia. 
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Taulukko 5. Panos-tuotostaulu (mukaillen Forssell 1985: 16). 

 

Välituotematriisin (n x n) alkio 
ijx  osoittaa, kuinka paljon tuotantoa i käytetään 

toimialan j panoskäytössä. Yhtälömuodossa ilmaistaan seuraavasti: 




n

j

iji xx
1

.  tuotoksen i käyttö välituotteena,     (1) 




n

i

ijj xx
1

.  välituotekäyttö panoksina tuotantotoiminnassa j.  (2) 

Välituotteiden kokonaissummaa kuvaa merkintä ..x . Yritykset käyttävät 

tuotannossaan toisten yritysten valmistamia tuotteita. Panos-tuotostaulun sarakkeista 

näkee toimialan tuotannossa käytetyt peruspanokset z, joita ovat tuonti, välilliset verot, 

kiinteän pääoman kuluminen, palkat ja toimintaylijäämä. Työntekijöille maksettavat 

palkat, pääoman kuluminen, toimintaylijäämä ja välilliset verot vähennettynä 

tukipalkkioilla vastaavat toimialan arvonlisäystä. Taulukossa 5 tarkastellaan 

hyödykevirtoja sekä tuotannon (rivimuuttujat) että hyödykkeiden käytön 

Välituotan-

totoiminta 

yht.

Kulutus 

f             

1 

Pääoman 

muodostus 

2

Vienti   

f                    

3

Lopputuot-

teet yht.

Yhteensä

Tuotanto-   

toiminta       

toimialat       

l ... i ... n                                   

1

.

.

.

i

.

.

.

n

Välituotteet Lopputuotteet

Tuotantotoiminta toimialat                                                      

1       ⋯        j        ⋯       n 

Välituote-

panokset yht.

Peruspanosten käyttö 

lopputuotteena

Tuonti             1

Palkat              2

Toiminta-

ylijäämä          3

Välill. verot     4

Peruspanokset 

yhteensä

Yhteensä

      ⋯       ⋯     

                             

      ⋯        ⋯     

                             

      ⋯      ⋯         

    

    

  

  

    

    

    

  

  

    

    

  

  

    

  

  

    

    

    

    

    

  

  

    

   

   

  

  

   

      ⋯       ⋯     

      ⋯       ⋯     

      ⋯       ⋯     

      ⋯       ⋯     

      ⋯       ⋯     

      ⋯       ⋯     

     ⋯      ⋯    
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(sarakemuuttujat) kannalta. Jokaisen toimialan kokonaistuotos on näin yhtä suuri kuin 

se panosmäärä, joka tuotoksen valmistamiseen on vaadittu. Taulukosta 5 näkee lisäksi 

lopputuotteiden summan olevan yhtä suuri kuin valmistuksessa käytettyjen 

peruspanosten summa. (Forssell 1985: 11.) Yhtälömuodossa kirjoitetaan seuraavasti: 




h

n

i

ih yy .

1

 lopputuotteen h kokonaissumma.         (3) 

Lopputuotteiden kokonaissumma ..y  löytyy taulusta alimmalta riviltä. Panos-

tuotostaulussa tuotantotoiminta kuvataan siten, että kunkin tuotantotoiminnan rivin ja 

vastaavan sarakkeen välillä on voimassa seuraava yhteys: 

jj

n

i

iji

n

j

iji xzxyxx  


.

1

.

1

.  (i=j), (i,j=1,...,n)  (4) 

Edellä olevasta yhtälöstä voidaan todeta kunkin toimialan tuotannon ( ix ) olevan yhtä 

suuri kuin tuotoksen käyttö panoksina tuotantotoiminnassa ja lopputuotteina ( iy ), 

mikä puolestaan on yhtä suuri kuin kyseisen toimialan käyttämien välituote- ja 

peruspanosten summa (
jz.
). (Forssell 1985: 8–18.) 

Tavoitteena panos-tuotostaulussa on ryhmitellä tuotantotoiminta taloudellisen 

toiminnan teknisten ominaisuuksien perusteella. Tuotantomenetelmät samaan 

ryhmään kuuluvien sisällä poikkeavat toisistaan, vaikka pyrkimyksenä on noudattaa 

teorian mukaisia periaatteita. Lisäksi valmistettavaa tuotosyksikköä kohden vaaditaan 

yhtä paljon samaa panosta. Hallittavuus, luotettavuus ja hankintavaikeudet ovat 

suurimmat rajoittavat tekijät suoritettaessa yksityiskohtaista ryhmittelyä. (Forssell 

1985: 19–20.) 

Panos-tuotostaulu tuo esille monipuolisella ja selkeällä tavalla toimialojen tuotannon 

aseman kansantaloudessa kuvaten erilaisten peruspanosten ja lopputuotteiden määrän, 

toimialoittaisen jakautumisen, toimialojen tuotteiden käyttökohteet, toimialojen 

tuotantotekniikan sekä keskimääräisen kustannusrakenteen. Hyödykevirtojen 

kiertokulku talouselämässä voidaan selvittää yksityiskohtaisesti, minkä vuoksi panos-
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tuotostaulu on hyvä apuväline päätöksentekoon sekä toimii kehikkona erilaisille 

analyyseille. (Forssell 1985: 20–21.)  

4.3.3 Tuotantomalli 

Matemaattinen muoto panos-tuotosjärjestelmälle perustuu n määrään lineaarisia 

yhtälöitä, jotka sisältävät n määrän tuntemattomia muuttujia. Matriisilaskennan 

hyödyntäminen on mahdollista tässä tapauksessa panos-tuotosmalleissa. (Miller & 

Blair 1985: 10.) Toimialojen lopputuotteiden kysyntä selittää tuotantomallissa 

toimialojen kokonaistuotantoja. Panos-tuotostaulun riviyhtälöt toimivat lähtökohtana 

mallissa sekä panoskertoimet parametreina kuvaten toimialojen välisiä 

riippuvuussuhteita. Panoskertoimet lasketaan panos-tuotostaulusta seuraavasti: 

ij

j

ij
a

x

x
 .      (5) 

Panoskerroin 
ija  ilmaisee toimialalta i tarvittavan tuotannon toimialalle j yhden 

tuotosyksikön valmistamiseen. Välituotteiden käytössä syntyvät toimialojen 

tuotantojen väliset riippuvuudet ratkaistaan panoskertoimien avulla. Välittömät 

tuotantovaikutukset aiheutuvat lopputuotekysynnän muutoksesta. Tuotantomalli 

rakentuu siten panoskertoimista sekä välituote- ja lopputuotekäytöstä: 

ij

n

j

iji yxax 
1

,   (i=1,...,n)    (6) 

sekä matriisimuodossa 

X = AX + Y , 

missä  X = toimialojen 1, …, n kokonaistuotosten (n x 1)-vektori 

Y = toimialojen 1, ..., n lopputuotekäyttöjen (n x 1)-vektori 

 A = panoskerroinmatriisi (n x m). 
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Kun panoskerroinmatriisi A on tiedossa voidaan sen avulla muodostaa Leontiefin 

käänteismatriisi: 

 ijbAI  1)( .           (7) 

Tämän avulla voidaan selvittää toimialojen kokonaistuotoksen ja lopputuotteiden 

kysynnän välinen riippuvuus ratkaisemalla yhtälöryhmä yxAI  )( , jonka yleinen 

ratkaisu voidaan kirjoittaa muodossa: 

yAIx 1)(  .      (8) 

ijb  Leontiefin käänteismatriisissa kertoo toimialan i yhden lopputuoteyksikön 

vaatiman tuotannon tarpeen toimialalla j. Käänteismatriisin sarakesumma on 

tuotantokerroin, joka kertoo, paljonko yhden yksikön lopputuotekysynnän muutos 

synnyttää välittömiä ja välillisiä tuotantovaikutuksia toimialoilla. (Forssell 1985: 20–

27.)  

4.3.4 Panos-tuotosmallin käyttömahdollisuuksia ja rajoitteita 

Panos-tuotosanalyysi on hyödyllinen työkalu päätöksentekijöille, sillä se tarjoaa 

erittäin yksityiskohtaisia tietoja alueen talousrakenteesta. Lisäksi panos-

tuotostutkimus mahdollistaa aluetaloudellisen kehityksen tarkastelun. Analyysi kuvaa 

toimialojen välisiä hyödykevirtoja ja sen avulla voidaan usein arvioida esimerkiksi 

suunniteltujen investointien vaikutuksia aluetalouteen. Yhdenmukaiseen muotoon 

saatettua tilastoaineistoa tarvitaan runsaasti panos-tuotostaulun laadintaa varten, mutta 

laskennassa ei tarvita aikasarjoja. Panos-tuotostarkastelu ei ole ainoa tapa arvioitaessa 

kysynnän muutoksen aiheuttamaa muutosta alueellisessa tuotannossa. (Armstrong & 

Taylor 2000: 62, Susiluoto 1999: 16–18.)  

Datan kerääminen matriiseja muodostettaessa on kallista ja aikaa vievää, etenkin 

suurilla alueilla. Käytännössä yrityksissä joudutaan usein suorittamaan työläitä 

otantatutkimuksia. Nämä voidaan suorittaa mekaanisella nonsurvey-menetelmällä, 

jossa ei suoriteta lisäkyselyjä. Kohdistettuja tutkimuksia tehtäessä päädytään usein 
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epätarkkoihin tuloksiin muun muassa puutteellisen informaation takia. Kun 

alueellistettuja panos-tuotostaulukoita käytetään edelleen tutkimuksissa, on otettava 

huomioon menetelmän tuottamat systemaattiset virheet. Virhemarginaalia saadaan 

pienemmäksi käyttämällä hybridimenetelmää, jossa lisäkyselyillä pystytään 

tarkentamaan tuloksia. Rajoitteena mallissa ovat myös tarjonnan vaikutukset, jotka 

jäävät mallin ulkopuolelle keskityttäessä taloudessa tapahtuviin muutoksiin vain 

kysynnän näkökulmasta panostarjonnan ollessa täysin joustava. Tämä tarkoittaa, että 

tarjontapuolella ei ole kapasiteettirajoitteita. Mallin panoskertoimet ovat kiinteitä, 

joten esimerkiksi investoinnit lasketaan yhdeksi osaksi kysyntää muiden joukossa. 

Malli ei huomioi muutoksia tavaroiden, palvelujen, työn ja pääoman hinnoissa. Lisäksi 

lineaarisuus, eli vakioiset skaalatuotot, on yksi panos-tuotosmallin epärealistisista 

oletuksista, sillä se tuo ongelmia ennusteita tehtäessä. (Armstrong & Taylor 2000: 56, 

Knuuttila 2004: 40, Susiluoto 1999: 16–18.) 

4.3.5 Panos-tuotostaulun päivittäminen RAS-menetelmällä 

Suomessa virallisia alueellisia panos-tuotostauluja julkaistaan harvoin. 

Viimeisimmissä vuonna 2006 julkaistuissa Tilastokeskuksen alueellisissa panos-

tuotostauluissa kuvataan vuoden 2002 toimialarakenteita. Kuten jo aiemmin on 

todettu, pääasiallisina syinä taulujen hitaaseen päivitystahtiin ovat kyselytutkimuksin 

toteutettujen alueellisten panos-tuotostaulujen koostamisen hitaus ja korkeat 

kustannukset. Tästä johtuen panos-tuotostaulujen kehittämiseksi on kehitetty erilaisia 

menetelmiä, joilla olemassa olevia tauluja voidaan päivittää. 

RAS-menetelmä on yksi näistä keinoista. Menetelmän juuret ulottuvat 1940-luvulle, 

jolloin Deming ja Stephen esittivät iterative proportional fitting -menetelmänsä 

keinona korjata kontingenssitaulun solufrekvenssit. Panos-tuotostaulujen päivittämis- 

ja ennustemenetelmänä se tuli tunnetuksi 1960-luvulla, kun Stone tarkasteli panos-

tuotostaulun päivittämistä ja ennustamista biproportionaalisena rajoitettuna 

matriisiongelmana ja käytti ongelman ratkaisussa tätä iterointimenetelmää, jota on 

tässä yhteydessä totuttu kutsumaan RAS-menetelmäksi. (Allen 1975: 1, Bacharach 

1970: 4.) 
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Tässä tutkielmassa päivitettiin Tilastokeskuksen vuoden 2002 Kainuun panos-

tuotostaulu vastaamaan vuoden 2010 tietoja käyttämällä RAS-menetelmää, joka on 

panos-tuotostaulun päivityksessä useimmin käytetty menetelmä (Oosterhaven 2005, 

Jiang, Dietzenbacher & Los 2012). Menetelmän valintaa tukevia ominaisuuksia ovat 

muun muassa sen käyttämiseen tarvittavan informaation vähyys, suhteellisen 

yksinkertainen algoritmi ja kyky säilyttää alkuperäisten arvojen etumerkit. (Möhr, 

Crown & Polenske 1987, Lahr ym. 2004). Lisäksi RAS-menetelmään liittyvät 

seuraavat ominaisuudet: yksikäsitteinen ratkaisu ei riipu siitä, korjataanko rivit ja 

sarakkeet ensin; menetelmä konvergoi nopeasti kohti ratkaisua; jos tietyn 

panoskertoimen ensimmäiseen vaiheen arvo on nolla, se pysyy nollana myös 

päivityksen seurauksena; saadut panoskertoimet ovat aina yhtä suuria tai suurempia 

kuin nolla. (Mankinen 1992: 29.)  

Panoskertoimet tarvitaan vähintään yhdeltä aiemmalta vuodelta panoskertoimien 

prioriestimointia varten. Päivitysvuoden p panoskertoimien estimointi suoritetaan 

tässä tutkielmassa perustuen viimeisimmän alueellisen panos-tuotostaulun tietoihin. 

RAS-menetelmän avulla voidaan estimoida vuoden p panoskertoimet ja 

välituotematriisi, kun oletetaan tunnetuiksi vuoden k )( pk   panoskertoimet; 

kohdevuoden p välituotematriisin rivi- ja sarakesummat sekä kohdevuoden p 

lopputuotekysyntä ja peruspanokset toimialoittain. Tässä tutkielmassa vuosi k on 2002 

ja p vuosi 2010. 

Aluetaloudellisten vaikutusten laskemisessa käytettävä aineisto koostuu 

Tilastokeskuksen julkaisemasta, Kainuun maakunnan vuoden 2002 aluetalouden 

rakennetta kuvaavasta panos-tuotostaulusta. Vuoden 2002 aluetaulu on muodostettu 

käyttäen TOL2002-luokitusta. Vuoden 2010 aluetilinpidon toimialajako ei ole 

yhdenmukainen vuoden 2002 panos-tuotostaulun toimialajaon kanssa, sillä 2010 

vuoden toimialajako on muodostettu käyttäen TOL2008-luokitusta. Uudemman 

toimialaluokituksen mukaiset tuotokset arvot muutettiin vastaamaan panos-

tuotostaulun mukaista vanhaa toimialaluokitusta 5 . Muutokset suoritettiin Tilastokes- 

________________________ 

5
Vertaa liitetaulukoita 1 ja 2. 
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kuksen julkaisemien luokitusavainten (Tilastokeskus 2008) avulla sekä 

Tilastokeskuksen yritysrekisterin vuositilastojen toimipaikkatietojen avulla (Suomen 

virallinen tilasto 2010b).  

Kainuun maakunnan vuoden 2002 panos-tuotostaulun panoskertoimet ja tuotokset 

muutettiin vuoden 2010 hintaisiksi, jotta voitiin soveltaa RAS-menetelmää (Mankinen 

1992: 27). Hintamuutokset laskettiin erikseen välituotekäytölle ja tuotokselle 

toimialakohtaisesti Tilastokeskuksen aluetilinpidon tietojen perusteella. Lisäksi 

muutoksia täydennettiin EU KLEMS -hintaindekseillä sekä Tilastokeskuksen 

tuottajahintaindekseillä. (Suomen virallinen tilasto 2010a, EU KLEMS 2011.) 

Kun 0A :n prioriestimaatti *A , u ja v ovat tiedossa, voidaan ratkaista vuoden p 

tuntemattoman välituotematriisin 0X  ja tuntemattoman panoskerroinmatriisin 0A  

posterioriestimaatit (Mankinen 1992: 27). Jokaiselle kohdevuoden p panoskertoimelle 

määrätään prioriestimaatit, siten tulokset voidaan esittää matriiseina  **
ijaA  , i, j = 

1,2,...,n. *A -matriisin ja kohdevuodelta tiedossa olevien kokonaiskysyntöjen avulla 

saadaan määrättyä kohdevuoden p välituotematriisin 0X :n prioriestimaatti  **
ijxX 

, i, j = 1,2,...,n. (Mankinen 1992: 23.) Vuoden p välituotematriisin rivi- ja 

sarakesummia ilmaistaan vektoreilla u ja v. 

Välituotematriisin 0X  prioriestimaatti *X  vuodelle p saadaan kertomalla toimialan i 

vuoden 2010 tuotos vuoden 2002 alueellisen panos-tuotostaulun toimialojen i ja j 

välisillä panoskertoimilla *A . Formaalisti esitettynä tämä voidaan ilmaista 

KAX **  , missä ),...,,( 21 nkkkdiagK   ja ik  on toimialoittaisten 

kokonaistuotosten vektori. Välituotematriisin 0X  rivi- ja sarakesummien vektorit u ja 

v saatiin laskemalla vuoden 2002 vuodelle 2010 hintaindeksoidusta panos-

tuotostaulusta välituotekysynnän ja välituotepanosten suhteelliset osuudet 

toimialoittaisesta kokonaistuotoksesta. Rivisummien vektoria laskettaessa 

lopputuotekysynnän rakenne oletettiin samaksi kuin vuonna 2002. Sarakesummien 

vektoria laskettaessa verrattiin vuosien 2002 ja 2010 kokonaisvälituotekäyttöä. 

Vertailun perusteella muokattiin välituotekäytön ja peruspanoskäytön suhteissa 

tapahtuneita muutoksia. Välituotepanoskäytön osuus tuotoksesta on laskenut 
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keskimäärin 3,1 prosenttia. Välituotepanoskäyttöön kuuluvat tuonnin erien tiedot 

otettiin suoraan vuoden 2002 panos-tuotostaulusta. 

0A :n prioriestimaattimatriisia *A  muokataan siten, että uusi matriisi *1A  toteuttaa 

vaaditut rivisummat )( *1 KA 1 = u. Oletetaan siten, että kunkin rivin panoskertoimet 

muuttuvat samassa suhteessa *
1

*1 ARA  , missä ),...,,( 11
2

1
11 nrrrdiagR  . Kertoimet 

1
ir  lasketaan kaavasta 

./
1

*1 



n

j

ijii xur   (i = 1,…,n)                       (9)

       

Ensimmäisen vaiheen jälkeen välituotematriisi 
1

*
1 RX   toteuttaa vaaditut 

rivisummat, mutta ei vielä sarakesummia. Seuraavassa vaiheessa korjataan edellisestä 

kohdasta saatua *1A  matriisia siten, että uusi matriisi *2 A  toteuttaa annetut 

sarakesummat )( *2 KA '1 *2X '1v Kunkin sarakkeen panoskertoimet muuttuvat 

samassa suhteessa 
1

*1*2 SAA  , missä ),...,( 11
11 nssdiagS  . Kertoimet 

1
js  saadaan 

yhtälöstä 

./
1

*11 



n

i

ijjj xvs   (j = 1,...,n)                       (10) 

Sarakekorjauksen jälkeen uuden välituotematriisin 
1

*1*2 SXX   sarakesummat ovat 

vaaditun suuruisia, mutta rivisummat eivät enää täsmää vaadittuihin. Iteraatioprosessia 

on jatkettava, kunnes rivi- ja sarakesummat täsmäävät. 

Stonen (1961) mukaan kerroin iri , 1,2,…,n indikoi substituutiovaikutusta. 

Substituutiovaikutus osoittaa sen, kuinka paljon i:nnen toimialan tuotantoa on korvattu 

muiden toimialojen hyödykkeillä välituotekäytössä. Hyödykkeitä myyvän toimialan i 

tuotantoa on korvattu muiden toimialojen tuotteilla välituotekäytössä, jos 1ir . Jos 

1ir , i:nnen toimialan tuotanto on korvannut muiden toimialojen hyödykkeitä 

välituotekäytössä. Vastaavasti fabrikaatiokerroin 
js  osoittaa toimialan j tuotannossa 
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käytettävien välituotepanoksien ja peruspanoksien välisen suhteen muutoksen tietyllä 

aikavälillä. (Miller ym. 2009: 329.) 

Matriisin korjausta jatketaan, kunnes välituotematriisin rivi- ja sarakesummat ovat 

halutun suuruiset. RAS-menetelmällä saadaan lopulta panoskerroinmatriisin 0A  

posterioriestimaatti **A , joka voidaan kirjoittaa muodossa SRAA ***  . Tässä 

tutkielmassa päivitetty Kainuun maakunnan panos-tuotostaulu koostuu 27 toimialasta, 

joten RAS-menetelmällä päivitettävän välituotematriisin koko oli 2727* . 

Toleranssilla 12100,1   vaaditut rivi- ja sarakesummat saatiin 59 iterointikierroksen 

jälkeen. Prioriestimaattina käytettiin välituotekäytön lukuja, täten posterioriestimaatin 

avulla saatiin toimialakohtaiset vuoden 2010 välituotekäytön luvut. 

Posterioriestimaatin avulla laskettiin uusi vuoden 2010 panoskerroinmatriisi jakamalla 

toimialakohtaiset välituotekäytöt toimialan j tuotoksella yhtälön (5) mukaisesti. 

Kuviossa 7 on havainnollistettu tiivistetysti RAS-menetelmään kuuluvat vaiheet. 

 

Kuvio 7. RAS-menetelmän vaiheet 

4.3.6 HEM-menetelmä 

Yksittäisten toimialojen aluetaloudellista merkitystä on tutkittu runsaasti 

(Dietzenbacher & Lahr 2013). Tietyillä alueilla, kuten Kainuussa, Pohjois-

Pohjanmaalla ja Lapissa on muutamilla suurilla yrityksillä merkittävä työllistävä 

7. Matlab, iterointia 59 kierrosta -> uudet panoskertoimet vuodelle 2010

6. u-rivivektorin skaalaus alaspäin 0,85:llä

5. Välituotepanoskäytön madaltaminen 3,1% 

4. Rivi- ja sarakesummavektoreiden muodostaminen, u ja v

3. Välituotematriisin laskeminen

2. Hintaindeksointi, hintamuutokset välituotteille ja tuotoksille vuodelle 2010

1. Toimialojen yhdenmukaistaminen, tuotanto/työlliset TOL2008-> TOL2002

RAS-menetelmän vaiheet
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vaikutus. Tässä tutkielmassa tarkastellaan toimialojen aluetaloudellista merkitystä 

menetelmällä, jossa alkuperäistä tilannetta verrataan tilanteeseen, jossa tarkasteltava 

toimiala poistetaan aluetaloudesta kokonaan. (engl. Hypothetical Extraction Method, 

HEM). Yksittäisen toimialan kokonaisvaikutus aluetalouteen saadaan asettamalla 

välituotematriisin rivit ja sarakkeet nolliksi. Uutta käänteismatriisin avulla saatua 

välituotematriisia kerrotaan annetulla lopputuotekysynnän vektorilla, jossa 

tarkasteltavan toimialan lopputuotekysynnän arvot ovat asetettu nollaksi. Poistamalla 

tietty toimiala välituotematriisista ja lopputuotekysynnän vektorista saadaan selville 

välittömät vaikutukset ja käänteismatriisin avulla välilliset vaikutukset alueen 

kokonaistuotantoon. Tarkasteltavan toimialan välituotteet ja lopputuotekysyntä 

tyydytetään siten tuonnilla muilta alueilta (Dietzenbacher ym. 2013). Seuraavaksi 

verrataan uutta kokonaistuotosta alkuperäiseen kokonaistuotokseen, joka on aina 

suurempi kuin saatu uusi kokonaistuotos. Kuviossa 8 on esitettynä HEM-menetelmään 

kuuluvat vaiheet tiivistetysti. 

 

Kuvio 8. HEM-menetelmän vaiheet 

9. Työllisyyden kerrannaisvaikutukset

8. Välittömät sekä välilliset työllisyysvaikutukset

7. Työpanoskertoimien laskeminen

6. Välittömät sekä välilliset tuotantovaikutukset

5. Vertaus alkuperäiseen tilanteeseen, jossa mineraalien kaivu -toimiala oli mukana

4. Uusi hypoteettinen alueen tuotos ilman mineraalien kaivu- toimialaa

3. Leontiefin käänteismatriisin ja lopputuotevektori y:n kertominen Matlabissa

2. Mineraalien kaivu -toimialan poisto lopputuotevektorista

1. Mineraalien kaivu -toimialan poisto panoskerroin matriisista

HEM-menetelmän vaiheet
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5 KAIVOSTOIMINNAN ALUETALOUDELLISIA VAIKUTUKSIA 

TARKASTELTAVISSA MAAKUNNISSA 

5.1 Aineiston käsittely 

Kaivostoiminnan kokonaisvaikutukset laskettiin vertaamalla alkuperäistä tilannetta 

hypoteettiseen tilanteeseen, jossa kaivostoiminta häviäisi kokonaan alueelta. 

Alkuperäistä tuotosta verrattiin hypoteettisen tilanteen tuotokseen ja laskettiin näiden 

erotuksena kaivostoiminnan aiheuttamat tuotantovaikutukset tutkittavalle alueelle. 

Aluetaloudellisten vaikutusten mittaamiseen pohjana toimivat alueelliset panos-

tuotostaulut, jotka ovat saatavilla Tilastokeskuksen tietokannoista. Vaikutusten 

arviointia varten kolmen alueen panos-tuotostaulut täytyi yhdenmukaistaa tuotoksien 

sekä työllisten osalta. Kainuun maakuntataulu päivitettiin RAS-menetelmällä 

vastaamaan vuoden 2010 tietoja. Pohjois-Pohjanmaan maakuntataulun osalta 

päivitettiin työlliset, sillä muut päivitetyt tiedot saatiin Kuhan (2014) pro gradu -

tutkielmasta, Oulun Energia -konsernin aluetaloudelliset vaikutukset. Lapin vastaavat 

tiedot saatiin kokonaisuudessaan Karhisen (2013) pro gradu -tutkielmasta, 

Rovaniemen Energia -konsernin toiminnan aluetaloudelliset vaikutukset. Saaduilla 

panoskertoimilla laskettiin Leontiefin käänteismatriisi, jossa kaivostoimiala on 

mukana.  

Seuraavaksi HEM-menetelmän avulla selvitettiin kaivostoiminnan 

kokonaisvaikutukset, jotka koostuvat toimialan aiheuttamista välittömistä ja 

välillisistä vaikutuksista. Välittömät tuotantovaikutukset ovat suoria panoskysyntöjä, 

jotka voidaan selvittää panoskerroinmatriisista. HEM-menetelmän avulla saadaan 

hypoteettisen tilanteen mukainen uusi kokonaistuotoksen vektori, jossa mineraalien 

kaivu ei ole mukana. Kun tätä verrataan alkuperäiseen kokonaistuotosvektoriin, 

saadaan selville kokonaistuotantovaikutukset, joista voidaan edelleen erotella 

välittömät ja välilliset tuotantovaikutukset. 

Saatujen tuotantovaikutusten avulla laskettiin kaivostoiminnan työllisyysvaikutukset, 

jotka muodostuvat tuotantovaikutusten ja työpanoskertoimien tulosta. 
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Työpanoskertoimet laskettiin jakamalla toimialan työlliset henkilötyövuosissa 

toimialan kokonaistuotoksella. Työpanoskertoimet ovat esitettyinä liitteessä 3. 

5.2 Vaikutukset maakunnittain 

Taulukossa 6 on esitettynä kaivostoiminnan tuotanto- ja työllisyysvaikutukset 

Kainuun maakunnassa vuonna 2010. Välittömiä tuotantovaikutuksia 

kaivostoiminnalla on 91,2 miljoonaa ja välillisiä 57,3 miljoonaa euroa. 

Tuotantovaikutusten avulla lasketut työllisyysvaikutukset ovat yhteensä 1 053,5 

henkilötyövuotta, joista välittömien osuus on 513,9 ja välillisten 539,7 

henkilötyövuotta. Näistä laskettuna kerrannaisvaikutukseksi saadaan 2,05. Tämä 

tarkoittaa, että yksi välitön kaivostoiminnan työpaikka synnyttää alueelle noin kaksi 

välillistä työpaikkaa. 

Luonnollisesti suurin välitön vaikutus kokonaistuotantoon on itse mineraalien 

kaivuulla, noin 44,2 miljoonaa euroa. Huomattavia välittömiä tuotantovaikutuksia 

kaivostoiminta aiheuttaa myös muun muassa kuljetus, sähkö, koneiden valmistus ja 

liike-elämän palvelut -toimialoilla. Suurimmat välilliset tuotantovaikutukset alueella 

on kuljetuksen, sähkön, liike-elämän palvelujen ja koneiden valmistuksen toimialoilla. 

Liitteestä 2 löytyvät täydelliset nimet toimialaluokille. 

Välittömät työllisyysvaikutukset ovat suurimmat kuljetus, liike-elämän palvelut, 

mineraalien kaivu ja koneiden valmistus -toimialoilla. Välilliset työllisyysvaikutukset 

puolestaan ovat suurimmat kuljetuksen, liike-elämän palvelujen ja koneiden 

valmistuksen toimialoilla. Välittömien ja välillisten vaikutusten välillä on eroja 

toimialoittain niin tuotannossa kuin työllisyydessä. Nämä erot johtuvat toimialan 

sisäisistä kytköksistä alueella sekä työpanoskertoimista. Esimerkiksi kuljetuksen 

työllisyysvaikutukset olivat suuremmat kuin itse mineraalien kaivuulla, sillä 

kaivostoiminnan mineraalituotanto vaatii suhteessa enemmän työvoimaa kuljetukselta 

yhtä tuotosyksikköä kohden. Sähkönkulutus on lisäksi huomattavan suuri Kainuussa 

verrattuna Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueisiin, sillä esimerkiksi välitön sekä 

välillinen tuotantovaikutus on suhteessa korkeampi. Puolestaan 

työllisyysvaikutuksissa mitattuna sähkö-toimiala ei yllä vastaavaan aluetaloudelliseen 

merkitykseen Kainuun maakunnassa. 
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Taulukko 6. Kaivostoiminnan tuotanto- ja työllisyysvaikutukset Kainuun maakunnassa vuonna 

2010 (1000 euroa). 

  

Välitön 

tuotanto 

Välillinen 

tuotanto 

Välitön 

HTV 

Välillinen 

HTV 

01 Maatalous 2,9 167,5 0,1 4,4 

02 Metsätalous  4,1 272,9 0,0 3,0 

B Kalatalous 0,0 2,5 0,0 0,0 

C Mineraalien kaivu 44 199,4 0,0 80,4 0,0 

DA Elintarviketeol. 414,5 534,2 2,8 3,6 

DB_DC Tekstiiliteol. 4,8 5,9 0,3 0,4 

DD Puuteol. 357,3 519,1 1,5 2,1 

DE Paperiteol. 139,9 163,5 1,0 1,2 

DF_DG_DH Kemianteol. 18,6 21,5 0,6 0,7 

DI Ei-metal. 126,6 163,6 1,2 1,6 

DJ Metalliteol. 242,1 404,8 3,0 5,1 

DK Koneiden valm. 7 380,1 7 964,1 45,4 49,0 

DL Sähkötekn.  865,4 1 338,9 6,2 9,5 

DM Kulkuneuvot. 987,2 1 181,9 7,3 8,7 

DN Muu valmistus  24,9 121,6 0,2 1,0 

E Sähkö 9 324,6 10 477,2 8,3 9,3 

F Rakentaminen 139,1 920,0 0,9 6,1 

G Kauppa 1 417,2 2 707,5 21,8 41,7 

H Majoitus ja rav. 18,2 227,3 0,2 3,0 

I Kuljetus 16 616,5 17 630,8 217,3 230,6 

J Rahoitus ja vak. 997,7 1 743,7 6,0 10,5 

K Liike-el. Palv. 6 661,1 8 626,3 89,6 116,1 

K7021 Asuntoj. 0,0 7,2 0,0 0,0 

L Julk. hallinto 674,0 953,8 11,9 16,8 

M Koulutus 56,0 93,7 0,9 1,5 

N Terveydenhuol. 19,6 61,6 0,4 1,1 

O Muut yht. kun. 478,6 945,1 6,4 12,6 

Yhteensä 91 170,3 57 256,3 513,8 539,7 

Paperiteollisuuden osuus kokonaisvaikutuksista on suhteellisen pieni Kainuussa 

verrattaessa vaikutuksia muihin tarkasteltaviin maakuntiin. Myös kemianteollisuus on 

vähäistä verrattaessa vaikutuksia muihin maakuntiin. Vaikutuksien vähäisyyteen 

näillä aloilla Kainuussa vaikuttaa jatkojalostuksen suhteellisesti pienempi osuus 

tarkasteltaessa kokonaisvaikutuksia. Kemianteollisuus on vähäistä Kainuussa niin 

välillisesti kuin välittömästi mitattuna johtuen alueen mineraaliesiintymistä sekä 

kaivossektorin rakenteesta. Huomioitavaa on myös välillisten sekä välittömien 

vaikutuksien ero maa- ja metsätalouden toimialoilla. 
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Taulukossa 7 on esitettynä tuotanto- ja työllisyysvaikutukset Pohjois-Pohjanmaan 

maakunnassa vuonna 2010. Yhteenlaskettuja välittömiä tuotantovaikutuksia on 115,7 

ja välillisiä 136,4 miljoonaa euroa. Työllisyysvaikutukset ovat yhteensä 1 688,6 

henkilötyövuotta, joista välittömien osuus on 712,2 ja välillisten 976,4 

henkilötyövuotta. Näistä laskettuna kerrannaisvaikutukseksi saadaan 2,37. Näin ollen 

yksi välitön kaivostoiminnan työpaikka tuo alueelle yli kaksi välillistä työpaikkaa.  

Taulukko 7. Kaivostoiminnan tuotanto- ja työllisyysvaikutukset Pohjois-Pohjanmaan 

maakunnassa vuonna 2010 (1000 euroa). 

  

Välitön 

tuotanto 

Välillinen 

tuotanto 

Välitön 

HTV 

Välillinen 

HTV 

01 Maatalous 7,5 1 015,3 0,2 23,5 

02 Metsätalous  0,9 592,5 0,0 4,2 

B Kalatalous 0,0 16,3 0,0 0,1 

C Mineraalien kaivu 20 466,0 0,0 66,5 0,0 

DA Elintarviketeol. 1 780,1 2 861,6 6,3 10,1 

DB_DC Tekstiiliteol. 34,2 95,8 0,4 1,1 

DD Puuteol. 709,1 1 392,9 3,1 6,0 

DE Paperiteol. 2 757,8 4 463,9 3,7 6,0 

DF_DG_DH Kemianteol. 13 563,9 15 445,2 31,3 35,6 

DI Ei-metal. 2 025,9 2 352,3 10,7 12,4 

DJ Metalliteol. 1 796,7 4 592,6 7,0 18,0 

DK Koneiden valm. 17 204,0 20 091,7 140,0 163,5 

DL Sähkötekn.  2 627,1 5 051,9 5,3 10,3 

DM Kulkuneuvot. 45,8 902,6 0,3 6,7 

DN Muu valmistus  48,3 161,1 0,3 1,2 

E Sähkö 6 077,3 7 807,9 13,7 17,6 

F Rakentaminen 279,7 2 008,2 1,8 12,6 

G Kauppa 1 703,6 5 706,3 21,6 72,3 

H Majoitus ja rav. 26,7 759,1 0,3 9,7 

I Kuljetus 28 102,8 34 164,6 214,2 260,4 

J Rahoitus ja vak. 1 859,3 2 985,8 11,2 17,9 

K Liike-el. Palv. 11 531,7 18 637,6 139,1 224,9 

K7021 Asuntoj. 0,0 5,2 0,0 0,0 

L Julk. hallinto 1 842,6 2 809,7 20,4 31,1 

M Koulutus 148,2 299,9 1,9 3,9 

N Terveydenhuol. 40,7 251,4 0,6 3,9 

O Muut yht. kun. 1 013,8 1 958,3 12,2 23,6 

Yhteensä 115 693,8 136 429,5 712,2 976,4 
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Merkittävimmät välittömät tuotantovaikutukset ovat Pohjois-Pohjanmaalla 

mineraalien kaivu, kuljetus, koneiden valmistus sekä kemian teollisuus ja liike-elämän 

palvelut -toimialoilla. Kuljetus, koneiden valmistus, liike-elämän palvelut ja kemian 

teollisuus -toimialoilla on puolestaan suurin välillinen tuotantovaikutus. Erottuen 

muista tarkasteltavista alueista Pohjois-Pohjanmaalla kemian teollisuuden välittömät 

tuotantovaikutukset ovat huomattavasti suuremmat johtuen teollisuusrakenteesta sekä 

alueen mineraalivarannoista.  

Kaivostoiminnan lopputuotteiden jalostukseen perustuvat toimialat ovat keskittyneet 

Pohjois-Pohjanmaalle, mikä näkyy tuotanto- ja työllisyysvaikutuksissa huolimatta 

siitä, että mineraalien kaivun välitön tuotantovaikutus on pienempi kuin Kainuussa. 

Henkilötyövuosissa mitattuna alueen suurimmat välittömästi työllistävät toimialat 

ovat kuljetus, koneiden valmistus, liike-elämän palvelut sekä mineraalien kaivu. 

Vastaavasti välillisesti merkittävimpinä työllistävinä toimialoina voidaan pitää 

kuljetusta, liike-elämän palveluita ja koneiden valmistusta. 

Taulukossa 8 on esitettynä tuotanto- ja työllisyysvaikutukset Lapin maakunnassa 

vuonna 2010. Välittömät tuotantovaikutukset olivat 61,8 miljoonaa ja välilliset 67,7 

miljoonaa euroa. Tuotantovaikutusten avulla lasketut työllisyysvaikutukset ovat 

yhteensä 955,4 henkilötyövuotta, joista välittömien osuus oli 422 ja välillisten 533,4 

henkilötyövuotta. Näistä laskettuna kerrannaisvaikutukseksi muodostuu 2,26. Yksi 

välitön kaivostoiminnan työpaikka tuo alueelle yli kaksi välillistä työpaikkaa. 

Mineraalien kaivu -toimialalla on suurin välitön tuotantovaikutus Lapissa, myös 

kuljetus, koneen valmistus, sähkö ja liike-elämän palvelut -toimialat ovat merkittäviä 

välittömiltä tuotantovaikutuksiltaan. Siirryttäessä välillisten vaikutuksien tarkasteluun 

on kuljetuksella, koneiden valmistuksella, liike-elämän palveluilla sekä sähköalalla 

suurimmat vaikutukset. Kuljetusalan suuri osuus tuotantovaikutuksissa selittyy 

kaivoksien omalla välittömällä tarpeella sekä siitä syntyvästä merkittävästä välillisestä 

kuljetuksen kysynnästä. Myös välittömät työllisyysvaikutukset ovat suurimmat 

kuljetusalalla Lapin maakunnassa. Muita merkittävästi välittömästi työllistäviä 

toimialoja ovat koneiden valmistus, liike-elämän palvelut sekä mineraalien kaivu. 

Vastaavasti välillisesti suurimmat työllistävät toimialat ovat kuljetus, liike-elämän 

palvelut sekä koneiden valmistus. 
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Taulukko 8. Kaivostoiminnan tuotanto- ja työllisyysvaikutukset Lapin maakunnassa vuonna 

2010 (1000 euroa). 

  

Välitön 

tuotanto 

Välillinen 

tuotanto 

Välitön 

HTV 

Välillinen 

HTV 

01 Maatalous 4,5 207,2 0,1 6,5 

02 Metsätalous  0,0 867,8 0,0 8,2 

B Kalatalous 0,0 7,2 0,0 0,1 

C Mineraalien kaivu 12 450,6 0,0 41,7 0,0 

DA Elintarviketeol. 342,3 488,6 2,3 3,3 

DB_DC Tekstiiliteol. 36,1 67,8 0,8 1,5 

DD Puuteol. 196,7 583,2 1,0 3,1 

DE Paperiteol. 3 370,8 4 860,8 5,6 8,0 

DF_DG_DH Kemianteol. 3 078,3 3 318,4 6,7 7,2 

DI Ei-metal. 2 006,4 2 231,9 16,5 18,3 

DJ Metalliteol. 1 870,6 3 651,8 2,5 4,9 

DK Koneiden valm. 7 888,0 8 777,3 78,8 87,6 

DL Sähkötekn.  144,9 190,9 2,0 2,6 

DM Kulkuneuvot. 69,8 611,0 0,3 2,2 

DN Muu valmistus  106,3 191,4 1,0 1,7 

E Sähkö 5 460,5 6 322,5 18,0 20,9 

F Rakentaminen 166,8 2 274,7 1,2 15,9 

G Kauppa 922,0 2 446,3 14,1 37,4 

H Majoitus ja rav. 32,9 532,4 0,4 6,8 

I Kuljetus 16 300,3 18 953,2 143,3 166,7 

J Rahoitus ja vak. 898,4 1 416,2 5,2 8,2 

K Liike-el. Palv. 5 006,3 7 381,5 63,8 94,1 

K7021 Asuntoj. 0,0 7,4 0,0 0,0 

L Julk. hallinto 945,3 1 339,4 11,0 15,6 

M Koulutus 63,0 166,4 0,8 2,1 

N Terveydenhuol. 21,4 81,7 0,3 1,3 

O Muut yht. kun. 368,4 724,8 4,7 9,2 

Yhteensä 61 750,6 67 701,8 422,0 533,4 

Muu valmistus -toimiala on tuotanto- ja työllisyysvaikutuksiltaan suurempi Lapissa 

kuin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lisäksi metalliteollisuuden toimiala yltää 

Lapissa lähes yhtä suuriin kokonaisvaikutuksiin kuin Pohjois-Pohjanmaalla. Kaikissa 

kolmessa maakunnassa kuljetus nousee merkittävimmäksi toimialaksi mineraalien 

kaivun ohessa tarkasteltaessa tuotanto- ja työllisyysvaikutuksia. 
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Kuvioissa 9 ja 10 havainnollistetaan edellä lasketut työllisyysvaikutukset 

toimialoittain Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnissa. 

 

Kuvio 9. Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin välittömät työllisyysvaikutukset vuonna 2010 

 

Kuvio 10. Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin välilliset työllisyysvaikutukset vuonna 2010 
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Edellä olevissa kuvioissa on esitettynä erikseen kuusi työllisyysvaikutuksiltaan 

merkittävintä toimialaa maakunnittain. Vaikutuksiltaan kuuden merkittävimmän 

toimialan ulkopuolelle jäävät 21 toimialaluokkaa on yhdistetty muut-luokkaan. 

Kuvioista 9 ja 10 voidaan nähdä kuljetuksen toimialalla olevan suurimmat 

työllisyysvaikutukset maakuntakohtaisessa tarkastelussa. 

Vertailun vuoksi voidaan työllisyyden kerrannaisvaikutus laskea toisella tavalla siten, 

että lasketaan yhteen välittömät ja välilliset työlliset maakunnittain. Seuraavaksi 

yhteenlasketut työlliset jaetaan työllistyneiden henkilöiden lukumäärällä, eli niillä, 

jotka ovat suoraan työllistyneet kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalle kyseisessä 

maakunnassa. Siten saadaan kerroin, joka poikkeaa hieman edellä lasketuista 

kerrannaisvaikutuksista. Kainuun maakunnan välitön ja välillinen työllisyysvaikutus 

on yhteensä 1 053,5 henkilötyövuotta ja suoraan työllistyneet maakunnassa luvun 3.1 

mukaan 543,5 henkilöä. Näistä laskettuna kerrannaisvaikutukseksi muodostuu 1,94. 

Vastaavasti laskettuna Pohjois-Pohjanmaalla kerrannaisvaikutukseksi tulee 1,51 ja 

Lapissa 1,15. 

Toisella tavalla lasketut kerrannaisvaikutusluvut poikkeavat hieman aiemmin 

lasketuista johtuen toimialaluokituksesta, sillä yhtälössä nimittäjänä olevat työlliset on 

otettu Suomen virallisen tilaston (2010a) aluetilinpidosta, jossa työlliset on jaoteltu 

toimialoittain vuoden 2008 toimialaluokituksen mukaisesti. Puolestaan aiemmin 

lasketut kerrannaisluvut on laskettu vuoden 2002 toimialaluokituksen mukaisesti. 

Lisäksi 3.1 luvussa mainittu turpeen noston toimialaluokka lisää vaihtelevuutta 

kaivosten luokituksessa, mikä on otettava huomioon suoritettaessa 

toimialaluokitukseen perustuvaa tarkastelua. 
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6 YHTEENVETO 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kaivostoiminnan tuottamat 

aluetaloudelliset vaikutukset Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnissa 

panos-tuotosmallia hyödyntäen. Maakuntien välillä voidaan havaita eroja 

kaivostoiminnan aiheuttamissa vaikutuksissa. Toimialojen välisiä poikkeavuuksia niin 

työllisyys kuin tuotantovaikutuksissa voidaan tarkastella edellä olevista taulukoista. 

Kerrannaisvaikutusten laskemisella maakunnittain saadaan selkeä kuva kaivosalan 

synnyttämistä vaikutuksista, kun niitä tarkastellaan työllisyyden näkökulmasta.  

Tässä tutkielmassa mineraalien kaivu -toimialan maakuntatason työllisyyden 

kerrannaisvaikutukseksi saatiin Kainuussa 2,05 sekä Pohjois-Pohjanmaalla 2,37 ja 

Lapissa 2,26. Vertailun vuoksi Ainalin (2011) laskemat vuotta 2002 koskevat 

maakuntatason kerrannaisvaikutukset mainitulla toimialalla olivat Kainuussa 2,25 

sekä Pohjois-Pohjanmaalla 2,40 ja Lapissa 2,14. Hernesniemi ym. (2011) laskivat 

tutkimuksessaan Kainuun ja Lapin tapauksissa ennustemallissaan valtakunnallisia 

metallimalmien louhinnan panoskertoimia vuodelta 2006. Tällöin työllisyyden 

kerrannaisvaikutus olisi esimerkiksi Lapissa 2,00–2,50 välillä. Vastaavasti 

elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen julkaisema tutkimus ja Ruralia-instituutin tekemät 

selvitykset osoittavat kaivostoiminnan työllisyyden kerrannaisvaikutuksen olevan 

2,5–3,5 välillä (Reini ym. 2011, Hernesniemi ym. 2011).  

Virhemarginaalia voi esiintyä, sillä panoskerrointaulukot on päivitetty eri henkilöiden 

toimesta. Toisaalta saadut kerrannaisvaikutustulokset ovat lähellä samankaltaisista 

tutkimuksista saatuja tuloksia. Päivitettyjen panos-tuotostaulujen luotettavuudessa voi 

olla eroja johtuen tuotoksien ja työllisten yhdenmukaistamisesta sekä 

hintaindeksointivaiheesta. Lisäksi päivitysprosessiin liittyvä rivivektorin skaalaus 

sekä välituotepanoskäytön suhteellisen muutoksen laskeminen voivat aiheuttaa 

virhemarginaalia lopullisissa tuloksissa. 

Pohjois-Pohjanmaan tuotanto- ja työllisyysvaikutukset sekä kerrannaisvaikutus oli 

suurin maakuntien välisessä vertailussa. Lapin työllisyyden kerrannaisvaikutus oli 

toiseksi ja Kainuun kolmanneksi suurin. Tarkasteltaessa toimialoittain maakuntien 

välillä olevia eroja voidaan todeta mineraalien kaivu -toimialalla olevan merkittävin 
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välitön vaikutus Kainuussa. Puolestaan Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin välitön 

tuotantovaikutus mineraalien kaivu -toimialalla jää vähäisemmäksi, sillä näissä 

maakunnissa jatkojalostuksen toimialoilla on merkittävämpi rooli. Esimerkiksi 

kemianteollisuus, ei-metallisten tuotteiden valmistus ja metalliteollisuus -toimialoilla 

on huomattavasti Kainuuta suuremmat tuotanto- ja työllisyysvaikutukset Pohjois-

Pohjanmaalla ja Lapissa. 

Kuljetusalan suuri osuus tuotanto- ja työllisyysvaikutuksissa selittyy erilaisilla 

kuljetustarpeilla. Esimerkiksi raudan, kromin sekä fosforin tuotanto vaatii paljon 

kuljetuksia ja vastaavasti nikkeli- ja kuparituotteiden sekä jalometallien tuotanto 

aiheuttaa huomattavasti vähemmän kuljetusvaatimuksia (Liikennevirasto 2013). 

Lisäksi kaivoksien sijainti maakunnissa vaikuttaa oleellisesti kuljetustarpeiden 

määrään. 

Maakuntavertailussa Kainuun sähköalalle syntyvät vaikutukset nousevat suurimmaksi 

tuotantovaikutuksissa, kun puolestaan työllisyysvaikutuksia tarkasteltaessa Lapissa ja 

Pohjois-Pohjanmaalla nämä vaikutukset ovat suuremmat. Kyseiset poikkeavuudet 

voivat selittyä alueiden välillä poikkeavilla kaivostyypeillä sekä käytettävällä 

teknologialla. Kaikissa kolmessa tutkittavassa maakunnassa myös koneiden valmistus 

-toimialle kohdistuneet tuotanto- ja työllisyysvaikutukset nousevat esiin, sillä 

esimerkiksi kotimaahan jäävät metallit jalostetaan edelleen metallituotteiksi sekä 

koneiksi ja laitteiksi (Liikennevirasto 2013). 

Kaivostoiminnan aiheuttamat tuotanto- ja työllisyysvaikutukset liike-elämän palvelut 

-toimialalle ovat merkittäviä jokaisessa tutkittavassa maakunnassa. Tämä johtunee 

siitä, että toimiala sisältää liike-elämän palveluiden lisäksi kiinteistö-, vuokraus-, ja 

tutkimuspalvelut. Nämä edellä mainitut toimialan palvelut linkittyvät hyvin läheisesti 

kaivostoimintaan aluetasolla. 

Pohjois-Pohjanmaalla myös kemianteollisuudella on merkittävä osuus niin tuotanto-

kuin työllisyysvaikutuksissa. Louhittavat mineraalit vaativat jatkojalostusta ja täten 

aiheuttavat tuotantoa kemianteollisuuden tehtaisiin. Vertailtavien maakuntien lukujen 

perusteella voisi olettaa, että suurin osa louhittavista mineraaleista kuljetetaan Pohjois-

Pohjanmaalle jalostusta varten. Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsee useita kemiantehtaita, 
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esimerkiksi Kemira. Kemianteollisuuden alaan kohdistuva vaikutus on riippuvainen 

louhittavista malmeista. Kaivosteollisuuden tuotantomäärät puolestaan riippuvat 

yleensä tuotettavien metallimalmien vallitsevista hinnoista, jotka määräytyvät pitkälti 

maailmanmarkkinoiden tilanteen mukaan. Tutkittavien maakuntien toimialojen väliset 

erot selittyvät osittain näillä tekijöillä. 

Louhittavien malmien maailmanmarkkinahinnat vaikuttavat tuotannon määrään 

alueen kaivoksissa; hinnan ollessa alhaalla tuotannon määrää supistetaan ja 

päinvastoin. Maailmantalouden nousut ja laskut välittyvät nopeasti raaka-aineisiin 

(Ulkoasiainministeriö 2015). Esimerkiksi Kainuussa nikkeliä louhittavissa 

kaivoksissa maailmanmarkkinahinta vaikuttaa merkittävästi tuotantopäätöksiin. 

Kysynnän hiipuminen etenkin Kiinassa on vaikuttanut rajusti nikkelin hintaan, mikä 

aiheuttaa kaivosyhtiöiden päätuotteen hintanäkymien alenemisen (Kauppalehti 2015). 

Vastaavasti kullan maailmanmarkkinahinta vaikuttaa olennaisesti kultakaivoksien 

menestymiseen: Laskevalla maailmanmarkkinahinnalla on negatiivinen vaikutus 

Pohjois-Suomen kaivoksiin, joissa kulta on päätuotteena (Kaleva 2015a). Kullan 

tuotanto voidaan pitää keskeytyksissä odottaen hinnan nousua. Tällöin haetaan 

kustannussäästöjä tuotannon keskeyttämisellä ja kaivosyhtiö odottaa niin kauan, että 

kaivostoiminnan aloittamiselle uudelleen on sopivammat olosuhteet (Kaleva 2015b).  

Työ- ja elinkeinoministeriön (2015a) mukaan kaivosalan tilanne on vaikea sekä 

Suomessa että kansainvälisesti, sillä nykyisillä hinnoilla kaivokset, joiden 

kustannukset ovat korkealla, kohtaavat erityisen riskin. Kaivostuotanto ei näillä 

näkymin kasva lähivuosien aikana. Toisaalta kaivosala ja siihen liittyvät toimialat ovat 

viennin ja kotimaisen arvonlisän kannalta potentiaalisia kasvualoja tämän hetkisestä 

suhdannetilanteesta huolimatta. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015b.) 

Kaivosteollisuuden elinkaaren eri vaiheilla on erilaisia vaikutuksia alueen asukkaisiin 

ja elinkeinoihin. Malminetsinnässä vaikutukset ovat pieniä, mutta ne lisääntyvät 

mineraalivarojen hyödyntämisen käynnistyessä ja sen loppuessa. Vaikutukset voivat 

olla positiivisia tai negatiivisia. Positiivisia vaikutuksia ovat työpaikkojen syntyminen, 

alueellisten palvelujen osto sekä yleinen aluetalouden elävöittäminen. Positiivinen 

vaikutus on myös raaka-aineiden tuotannolla yhteiskunnan tarpeisiin, mitä ei usein 

huomioida. Negatiivisia vaikutuksia voivat olla haitat toisille elinkeinoille, 
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maanomistajille ja asukkaille. Porotalous ja matkailu alueella voivat kärsiä uuden 

hankkeen vuoksi ja kiinteistöjen hinnat laskea. Negatiivisiksi vaikutuksiksi voidaan 

tulkita myös ihmisten negatiiviset kokemukset maiseman tai ympäristön muutoksen 

johdosta. Näitä muutoksia voivat olla esimerkiksi pöly, melu ja liikenne -haitat. 

(Kaivannaisportaali 2015.) Edellä mainittujen vaikutuksien mittaamiseen voisi sopia 

paremmin 4.1 luvussa esitelty kustannus-hyötyanalyysi kuin panos-tuotosmalli. 

Vaihtoehtoisesti aluetaloudellisia vaikutuksia voitaisiin myös mallintaa aiemmin 

luvussa 4.2 esitellyllä yleisellä tasapainomallilla. 

Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista tutkia päivitetyillä panoskerrointaulukoilla 

tuoreempia vaikutuksia alueittain. Pohdintaa voisi myös laajentaa, kun suoritettaisiin 

vertailua eri vuosien välillä maakunnittain. Lisäksi päivitettyjä taulukoita voi käyttää 

sellaisenaan muissa aluetalouden tutkimuksissa.  
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Liite 1 

Toimialaluokitus 2008 

TOL2008   

01 Maatalous ja metsästys 

02_03 Metsätalous ja kalatalous 

05_09 Kaivostoiminta ja louhinta 

10_12 Elintarviketeollisuus ym. 

13_15 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus 

16 Puuteollisuus 

17_18 Paperiteollisuus ja painaminen 

19_22 Kemianteollisuus 

23 Rakennusaineteollisuus 

24_25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 

26_27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 

28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 

29_30 Kulkuneuvojen valmistus 

31_33 Huonekalujen valm.; Muu teoll. valm.; Kon. ja laitt. korjaus, huolto ja ase 

35_39 Energiahuolto; Vesi- ja jätehuolto 

41_43 Rakentaminen 

45_47 Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 

49_53 Kuljetus ja varastointi 

55_56 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 

58_63 Kustannustoim.; Audiovis. toim.; Televiestintä; Tietojenkäsittelypalvelu 

64_66 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 

681+68209+683 Muu kiinteistötoiminta 

68201_68202 Asuntojen vuokraus ja hallinta 

69_75 Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 

77_82 Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 

84 Julkinen hallinto ja sosiaalivakuutus 

85 Koulutus 

86_88 Terveys- ja sosiaalipalvelut 

90_96 Taiteet, viihde ja virkistys; Muu palvelutoiminta 
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Liite 2 

Toimialaluokitus 2002 

TOL 2002   

01 Maatalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 

02 Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut 

B Kalatalous 

C Mineraalien kaivu 

DA  Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 

DB_DC  Tekstiili-, nahkatuotteiden ja nahan valmistus 

DD  Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 

DE  Massan, paperin yms valm; kust. ja pain. 

DF_DG_DH  Koksin, öljy-, kem.-, kumi- ja muovituot. valm. 

DI Ei-metallisten mineraalituott. valmistus 

DJ  Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 

DK Koneiden ja laitteiden valmistus 

DL  Sähkötekn. tuotteiden ja optisten laitt. valmistus 

DM  Kulkuneuvojen valmistus 

DN  Muu valmistus ja kierrätys 

E  Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 

F  Rakentaminen 

G Kauppa; moottoriajon. ja kotital. esin. korjaus 

H  Majoitus- ja ravitsemistoiminta 

I  Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 

J Rahoitus- ja vakuutustoiminta 

K  Kiinteistö-, vuokraus-, tutk-, liike-eläm.palv. (pl 7021) 

K7021  Asuntojen omistus ja vuokraus 

L  Hallinto, pakollinen sosiaalivakuutus 

M  Koulutus 

N  Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 

O  Muut yhteiskunnall. ja henkilökoht. palvelut 
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Liite 3 

Työpanoskertoimet per tuhannen euron tuotos vuonna 2010 

TOL 2002   Kainuu 

Pohjois-

Pohjan-

maa 

Lappi 

01 Maatalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 0,026 0,023 0,031 

02 Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut 0,011 0,007 0,009 

B Kalatalous 0,006 0,008 0,013 

C Mineraalien kaivu 0,002 0,003 0,003 

DA Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 0,007 0,004 0,007 

DB_DC Tekstiili-, nahkatuotteiden ja nahan valmistus 0,071 0,011 0,022 

DD Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 0,004 0,004 0,005 

DE Massan, paperin yms valm; kust. ja pain. 0,007 0,001 0,002 

DF_DG_DH Koksin, öljy-, kem.-, kumi- ja muovituot. valm. 0,032 0,002 0,002 

DI Ei-metallisten mineraalituott. valmistus 0,010 0,005 0,008 

DJ Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 0,012 0,004 0,001 

DK Koneiden ja laitteiden valmistus 0,006 0,008 0,010 

DL Sähkötekn. tuotteiden ja optisten laitt. valmistus 0,007 0,002 0,014 

DM Kulkuneuvojen valmistus 0,007 0,007 0,004 

DN Muu valmistus ja kierrätys 0,009 0,007 0,009 

E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 0,001 0,002 0,003 

F Rakentaminen 0,007 0,006 0,007 

G Kauppa; moottoriajon. ja kotital. esin. korjaus 0,015 0,013 0,015 

H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 0,013 0,013 0,013 

I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 0,013 0,008 0,009 

J Rahoitus- ja vakuutustoiminta 0,006 0,006 0,006 

K Kiint.-, vuokraus-, tutk-, liike-eläm.palv. (pl 7021) 0,013 0,012 0,013 

K7021 Asuntojen omistus ja vuokraus 0,000 0,000 0,000 

L Hallinto, pakollinen sosiaalivakuutus 0,018 0,011 0,012 

M Koulutus 0,016 0,013 0,012 

N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 0,019 0,015 0,015 

O Muut yhteiskunnall. ja henkilökoht. palvelut 0,013 0,012 0,013 

 


