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Tiivistelmä: Suhdanteissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat alueisiin eri 
tavalla riippuen niiden tuotantorakenteesta. Tässä raportissa dokumentoi-
daan tämän analyysin tueksi rakennettu Suomen taloutta kuvaava yleisen 
tasapainon malli (YTP-malli). Malli pohjautuu australialaiseen Monashin 
yliopistossa kehitettyyn ORANI-malliin ja sen rakenne mahdollistaa tulos-
ten tarkastelun maakuntatasolla. Mallin tietokanta perustuu uusimpiin 
vuoden 2008 panostuotostauluihin sekä uuteen vuodesta 2012 lähtien 
voimassa olevaan maakuntajakoon. Mallilla tehdyillä simuloinneilla on 
analysoitu finanssikriisin käynnistämää viennin rakennemuutosta ja sen 
vaikutuksia alueellisesti. Havainnollistavissa simuloinneissa on myös ver-
tailtu YTP-mallien ja panostuotosmallien yhtäläisyyksiä ja eroja. 
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Abstract: Business cycles have dissimilar effects on regions depending on 
their production structure. This report documents the building of an   
Applied General Equilibrium (AGE model) for Finland. The model is 
based on a generic AGE model ORANI originally developed in Monash 
University, Australia. The structure of the model makes it possible to    
analyze the results at regional level. The database utilizes the most recent 
input output tables in Finland from 2008 and the most recent classification 
of regions from the beginning of 2012. In the characterizing simulations 
the collapse in the exports in 2008 due to the financial crisis has been   
analyzed. The collapse in exports was not only cyclical but caused a     
structural change in Finnish exports and affected regions asymmetrically. 
The simulations also include a comparison of the differences and similari-
ties between the AGE and input output models.  
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ESIPUHE 

Maailmantalouden muutokset ovat olleet viimeisten vuosien aikana poik-
keuksellisen suuria. Suomen kansantalous on joutunut kohtaamaan sa-
maan aikaan sekä merkittävän suhdanneshokin että rakenteellisen mur-
roksen erityisesti elektroniikkateollisuudessa. 

Suomen kansantalous muodostuu kuitenkin monista aluetalouksista. 
Kansantalouden sopeutuminen voi tarkoittaa eri maakunnissa hyvin eri 
asioita. Kysymys on yhtäältä rakenteellisesta murroksesta, joka voi vaikut-
taa pysyvästi maakunnan kykyyn lisätä alueen taloudellista hyvinvointia. 
Tämän lisäksi suhdanneluonteinen toimintaympäristön muutos merkitsee 
lyhyellä aikavälillä haastetta maakuntien työllisyyskehitykselle. 

Tyypillisesti rakenne- ja suhdannesopeutuminen on pidetty toisistaan 
erillään. Rakennemalleja käyttävät instituutiot (esimerkiksi Valtion talou-
dellinen tutkimuskeskus) eivät tee suhdanne-ennusteita. PTT:ssa sitä vas-
toin on vahva traditio sekä suhdanne-ennusteissa että aluetalouden ilmiöi-
den tutkimisessa.  

Tämä työ tuo alueellisen rakenneanalyysin lähemmäksi suhdannekat-
sausten laatimista, mikä mahdollistaa entistäkin vahvemman alueellisen 
näkökulman suhdanne-ennusteissa.  Työssä esiteltävien menetelmien avul-
la on mahdollista keskustella perustellusti talouden murrosten vaikutuksis-
ta eri maakunnissa. Tämä auttaa omalta osaltaan nostamaan maakuntien 
taloudelliset olosuhteet entistä vahvemmin esille suomalaisessa talouspo-
liittisessa keskustelussa.  

Kiitämme työn rahoituksesta Keskitien Tukisäätiötä. Lisäksi kiitämme 
kommenteista ja avusta tutkimuksen teossa Mark Horridgea Monashin 
yliopistosta ja Risto Vaittista Eläketurvakeskuksesta. Lauri Esala PTT:sta 
on avustanut aineistojen keräämisessä. PTT:n kansantalouden ennuste-
ryhmä ansaitsee myös kiitoksen kriittisenä mutta kannustavana palautteen 
antajana.  
 
Helsingissä 15. marraskuuta 2012 
 
Pasi Holm 
toimitusjohtaja 
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YHTEENVETO 

Alueelliset rakenteet luovat pohjan alueelliselle ennustamiselle   
 

Kansantalouden tilinpitoon pohjautuvilla aluetilinpidolla voidaan kuvata 
tuotannon ja työllisyyden rakenteita maakunnittain. Maakunnat ovat eri-
laisia niin kooltaan kuin tuotannon rakenteeltaan. Teollisuuden osuus 
työpaikoista maakunnittain vaihtelee 10 prosentista 26 prosenttiin. Myös 
viennin osuus maakuntien tuottamasta arvonlisästä vaihtelee alueittain.  

Vaikka alueelliset rakenteet ovat pysyviä ja hitaasti muuttuvia, voivat 
suhdanteet vaikuttaa niihin lyhyelläkin tähtäimellä. Nämä suhdannevaih-
telut välittyvät maakuntiin sitä kautta millainen niiden tuotannollinen 
rakenne on. Rakentaminen ja investoinnit vaihtelevat voimakkaasti suh-
danteiden mukaan ja erityisen altis suhdannevaihteluille on vientiin sijoit-
tuva toimiala, jonka tuotannosta suuri osa on investointihyödykkeitä. 

 
Aluetaloudellisten vaikutusten analyysi edellyttää laskennallisen mallin 
käyttöä 

 
Suhdanteiden ja rakennemuutoksen kautta välittyvät muutokset eri alueille 
riippuvat toimialoista ja niiden kytkeytymisestä toisiinsa. Yhtenäinen tar-
kastelukehikko edellyttää tähän tarkoitukseen sopivaa aineistoa ja mallia.  

Panostuotosaineistoon perustuvat laskennalliset tasapainomallit ovat 
toimiva työkalu sovelluksiin, joissa toimialat ovat markkinoiden kautta 
sidoksissa muihin toimialoihin ja politiikkatoimen tai talouden rakenteissa 
tapahtuvan muutoksen vaikutuksia halutaan tutkia koko talouden kannal-
ta. 

Panostuotosaineisto kuvaa toimialojen riippuvuutta toisistaan, niiden 
panosten hankintaa ja tuotoksen välittymistä markkinoille. Panos-
tuotosmallit ovat perinteinen vaikuttavuustarkasteluiden kehikko erityises-
ti aluetaloustutkimuksessa.  
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Kun lähestymistapana käytetään laskennallista tasapainomallia tai pa-
nostuotosmallia, riippuu aluetaloudellisten vaikutusten suuruus siitä, ot-
taako analyysi huomioon taloudellisen toiminnan vaihtoehtoiskustannuk-
sen. Yksittäiseen maakuntaan kohdistuva mittava investointi luo lasken-
nallisesti tuhansia uusia työpaikkoja, jos investointi ei syrjäytä talouden 
muuta toimintaa ja työvoimaa on rajattomasti saatavilla. Keskeinen kysy-
mys liittyy hintojen sopeutumiseen hyödyke- ja työmarkkinoilla. Nämä 
kysymykset eivät ole pelkästään teoreettisia ja laskentamalleihin liittyviä 
vaan niillä on myös vastineensa reaalimaailmassa.  

 
Finanssikriisin käynnistämä viennin romahdus on sekä suhdannekriisi 
että rakennemuutos 

 
Suomen viennin volyymi putosi vuoden 2008 jälkeen lähes 20 prosentilla 
ja erityisesti sähköteknisen teollisuuden vienti jäi pysyvästi alemmalle 
tasolle. Tämän suhdannekriisin ja rakennemuutoksen vaikutusta on tässä 
raportissa analysoitu toimialoittain ja alueellisesti. Jo tapahtuneen kehityk-
sen analysointi auttaa havainnollistamaan mallin käyttöä myös tulevaisuu-
teen suuntautuvissa skenaarioissa. 

Viennin romahdusta on kuvattu kahdella eri skenaariolla, joista en-
simmäisessä viennin volyymi putoaa 15 prosentilla ja toisessa sähkötekni-
sen teollisuuden vienti putoaa 50 prosentilla.  

Ensimmäisessä skenaariossa Suomen BKT putoaa 1,7 prosenttia. 
Useimpien vientitoimialojen tuotannosta se vähentää yli 10 prosenttiyk-
sikköä. Työllisyys alenee yli 3 prosentilla, mikä työpaikoiksi muutettuna 
tarkoittaa n. 75 000 työpaikkaa. Vaikutusten välittyminen maakunnittain 
riippuu niiden suuntautumisesta vientiteollisuuteen. 

Sähköteknisen teollisuuden viennin romahdus vie toimialan omasta 
tuotannosta yli 30 prosenttia ja vaikuttaa myös erityisesti konepajateolli-
suuden tuotantoon. BKT alenee 0,8 prosenttia. Vaikutukset jakautuvat 
alueille epätasaisesti näkyen erityisesti Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, 
Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Uudellamaalla työllisyys alenee 
keskimäärin prosentin, mutta useissa maakunnissa työllisyys vähenee 4-5 
prosenttia. Lukumääräisesti muutokset ovat suurimpia Uudellamaalla, 
Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Vaikutukset 
kohdistuvat tiettyihin maakuntiin selvästi muita maakuntia voimakkaam-
min.  
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Kuvio 10.  Sähköteknisen teollisuuden viennin pudotus, alueelliset vaikutuk-
set, työllisyyden muutos (%) ja työpaikkojen lukumäärän muutos 

 
 

Koko talouden tasolla sopeutuminen rakennemuutokseen ja taantumaan 
on jo osittain tapahtunut. Toimialojen tasolla sopeutuminen on edelleen 
käynnissä ja käynnissä olevat irtisanomiset ovat näiden ilmiöiden näkyvä 
seuraus. Maakuntien kannalta näiden ulkopuolelta tulevien paineiden 
tunnistaminen ja niiden välittymismekanismi ovat tämän tyyppisen ana-
lyysin keskeinen anti. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet 

Tämän työn tavoite on rakentaa alueellisen analyysin tueksi malli, jota 
voidaan hyödyntää toisaalta osana alueellista suhdannetyötä sekä projek-
teissa, jotka keskittyvät tiettyyn maakuntaan ja niiden taloudellisiin raken-
teisiin. Tutkimuksessa esitelty malli on ns. staattinen yleisen tasapainon 
malli (YTP-malli), joka perustuu kansantalouden tilinpidon aineistoihin. 
Keskeinen aineistolähde ovat panos-tuotostaulut. Raportin sisältö jakautuu 
mallin ja sen taustalla olevan tietokannan kuvaamiseen, esimerkkisimu-
lointeihin sekä mallilla tehtyyn käytännön sovellukseen.  

Työssä rakennettua mallia pyritään jatkossakin käyttämään osana alue-
tutkimusta sekä suhdannetyötä. Mallin kehitystyötä on tarkoitus jatkaa 
uusien projektien myötä. Mallissa kuvatut simuloinnit on rakennettu tätä 
tarkoitusta silmällä pitäen, joten ne ovat tässä vaiheessa osin luonnehtivia 
ja yleisluontoisia.  

Suomessa on runsaasti perinteitä alueellisten vaikutustarkasteluiden 
toteuttamisesta vastaavilla kehikoilla. Näitä tarkasteluja on tehty joko pa-
nos-tuotosmalleilla (esim. Karppinen et al. 2010, Mäkelä et al. 2007, 
Knuuttila 2004, Vatanen 2011) tai tässäkin työssä rakennetulla yleisen 
tasapainon malleilla (ks. Törmä 2012, useat sovellukset). Molemmat tut-
kimusperinteet paneutuvat yleensä yhden toimialan tai tuotannonhaaran 
tulevaisuuden näkymiin ja niiden tuottamiin työllisyyden ja taloudellisen 
toiminnan vaikutuksiin. Lähestymistavat ovat eroistaan huolimatta lähellä 
toisiaan ja tässä työssä onkin paneuduttu näiden lähestymistapojen vertai-
luun.  

YTP-malleilla tehdyissä aluetaloudellisissa tutkimuksissa on nostettu 
esiin myös julkisen talouden toimintaan ja rakenteeseen liittyviä näkö-
kulmia. Näitä näkökulmia ovat mm. kuntatalouden kestävyystarkastelut,  
valtionosuusuudistukset tai aluepolitiikka (Honkatukia et al.  2011, Aho-
kas ja Honkatukia 2011, Honkatukia et al. 2003). Tutkimusten lähtökohta-



14 
 

na ovat skenaariot kokonaistaloudellisesta keskipitkän aikavälin kehityk-
sestä. 

Useat viranomaistahot ja kuntatoimijat tuottavat säännöllisesti raken-
neanalyysiä aluetaloudellisten kysymysten tueksi (Kuntaliitto 2011, TEM 
2011). Tässä työssä lähtökohdat ovat samat, mutta samalla pyrimme myös 
analysoimaan uusien, erityisesti suhdannenäkymistä nousevien tulevien 
ilmiöiden vaikutusta aluetalouksiin. Tutkimuksessa ei pyritä pelkästään 
kuvaamaan rakenteita tai niissä tapahtuvia muutoksia vaan muutokset 
yhdistetään toisiinsa yhtenäisen mallin kautta rakennetun kehikon avulla.  

Työn tavoitteena on ollut löytää näkökulma, joka täydentää jo Suomes-
sa tehtävää aluetaloudellista rakenneanalyysiä ja kytkee sen osaksi PTT:n 
suhdannetyötä. Työn kuluessa on tullut esiin lähestymistapojen erilaisuus, 
mutta myös ne hyödyt, jota rakenneanalyysi voi tarjota suhdannetyön 
aputyökaluna.  

 Työ on rakennettu seuraavasti. Tässä johdantoluvussa on aluksi kes-
kusteltu suhdanteiden ja talouden rakenteiden välisestä vuorovaikutukses-
ta aluetalouksissa. Luvussa 2 on kuvattu aluetalouden rakenteita kansanta-
louden tilinpitoon pohjautuvien tietojen perusteella ja ennakoitu Suomen 
maakuntien lähtökohdista niiden alttiutta suhdannevaihteluille. Nämä 
erityisesti toimialojen tuotantoon ja työllisyyteen perustuvat tiedot ovat 
myös rakennetun mallin tietokannan perusaineisto.  

Luvussa 3 on esitelty rakennettu yleisen tasapainon malli sekä kuvattu 
sen tuottamia tuloksia havainnollistavien avulla. Simulointien tarkoitus on 
tuoda erityisesti esiin YTP-mallin ja panostuotosmallin eroja. Simuloinnit 
tuovat esiin myös sen kuinka YTP-mallia voidaan oikeastaan käyttää myös 
panos-tuotosmallina.  

Luvussa 4 on mallia hyödyntäen arvioitu finanssikriisiä seuranneen 
viennin romahtamisen aluetaloudellisia vaikutuksia. Viennin muutoksia 
on karakterisoitu kahdella skenaariolla, jotka haarukoivat todellisia muu-
toksia viennissä. Tuloksia arvioidaan koko kansantalouden, toimialojen ja 
maakuntien työllisyyden kannalta.  

Raportin viimeisessä luvussa on koottu yhteen työn johtopäätöksiä 
alue-ennustamisesta ja ennakoitu tulevaa työskentelyä YTP-mallin parissa. 
Samalla on myös esitelty mahdollisia projekteja, joita mallilla voidaan to-
teuttaa.  
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1.2 Aluetalouden rakenteet pitkällä aikavälillä 

Aluetaloudellisissa kysymyksissä toimintaedellytysten tunnistaminen läh-
tee useimmiten liikkeelle rakenteellisten tekijöiden vertailusta, kuvaami-
sesta ja luokittelusta. Esimerkiksi maakuntia kuvattaessa Pohjanmaan 
maakunnissa maatalouden osuus on suurempi kuin muissa maakunnissa. 
Toisaalta esimerkiksi Pohjois-Savossa ja Kainuussa kaivosteollisuuden 
merkitys on muuta maata suurempi.1   

Nämä rakenteelliset tekijät muotoutuvat ajan kuluessa, ovat suhteelli-
sin pysyviä eivätkä reagoi nopeasti talouden suhdanteisiin. Rakenteiden 
pohjalta alueet etsivät menestymisen eväitä ja kasvua esimerkiksi maaseu-
tumaisuuteen, nykyiseen teollisuuteen ja osaamiseen tai positiiviseen väes-
tökehitykseen perustuen. Myös negatiivisiksi katsotut rakenteelliset kysy-
mykset voidaan nähdä positiivisina haasteina. Esimerkiksi alueen heikke-
nevä huoltosuhde tarjoaa haasteen palveluiden järjestämiselle. Alueiden 
taloudellinen kilpailukyky nähdään muodostuvan rakenteellisten tekijöi-
den pohjalta, jonka dynamiikka on pitkällä tähtäimellä syntynyt melko 
vakaa rakenne (Kuntaliitto 2011, Tiainen 2010). 

Globalisaation vaikutuksesta alueiden elinvoimaisuudelle on syntynyt 
uusi elementti, keskittymisvoimiin liittyvät dynamiikka, joka siirtää tuo-
tantoa ja toimialoja nopeastikin uusiin maihin ja uusille alueille. Tällöin 
edellytyksenä erityisesti osaamista vaativassa tuotannossa sen voimistumi-
selle ja kasvulle ovat myös alueen riittävä koko, saavutettava tuotannon 
skaala ja positiiviset ulkoisvaikutukset. Tämä ns. uusi talousmaantiede on 
tuonut esiin alueiden keskittymiseen liittyvät voimat. Noususuhdanne 
voimistaa taloudellisen kasautumisen merkitystä alueellisesti (Tiainen 
2010, Huovari 2012). 

Talouden rakenteita voi tarkastella useista näkökulmista.  Tässä tutki-
muksessa rakennenäkökulma keskittyy tuotannolliseen toimintaan ja toi-
mialoihin. Suuri osa aluetutkimuksesta keskittyy esimerkiksi väestö- ja 
työvoimarakenteiden ympärille (Holm et al. 2008, Nivalainen ja Volk 2004, 
Nivalainen 2010, Nivalainen et al. 2009). Julkisen talouden laajuus on eräs 

                                                           
 

1 Maatalouden osuus Pohjanmaan maakunnissa on n. 2,5 prosenttia alueellisesta arvonlisä-
yksestä. Pohjois-Savossa ja Kainuussa kaivosteollisuuden osuudet ovat myös 2,9 ja 2,5 
prosenttia alueellisesta arvonlisäyksestä. (Lähde: Aluetilinpito, Tilastokeskus, uusimmat 
saatavilla olevat vuoden 2008 tiedot). Vaikka mikään maakunta Suomessa ei ole maatalous- 
tai kaivannaisvaltainen, voidaan nämä alueet luonnehtia intensiivisiksi tietyllä tuotan-
nonalalla suhteessa muuhun maahan. 
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rakenteisiin liittyvä näkökulma (Hytönen 2012, Ahokas 2008). Kuntara-
kenteita tarkasteltaessa tarvitaan lisäksi kuntien ja valtion taloutta yhdistä-
vä näkökulma (Holm ja Huovari 2011). Kaikkia näitä näkökulmia tarvi-
taan muodostamaan kokonaiskuva alueellisesta kehityksestä.  

 

1.3 Suhdanteet ja aluetaloudet  

Vaikka alueiden kilpailukyky muotoutuukin pitkän ajan kuluessa, voivat 
suhdanteet vaikuttaa alueisiin nopeastikin. Viime vuosien tapahtumat ovat 
tämän selvästi osoittaneet. Suhdanteilla tarkoitetaan tässä taloudellisen 
toiminnan poikkeamia trendiurasta eli laskusuhdanteessa talouden koko-
naiskysyntä poikkeaa normaalista ja noususuhdanteessa toiminnan kasvu 
on nopeampaa kuin trendikasvun uralla. Suhdanteet välittyvät talouteen 
kokonaiskysynnän komponenttien kautta. Tarjontaerien, kuten työvoiman, 
pääomakannan ja tuottavuuden ajatellaan muodostuvan enemmänkin 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.  

Erään käsityksen mukaan alue-erot kasvavat laskusuhdanteessa ja pie-
nenevät noususuhdanteessa (Huovari ja Volk 2010). Tämän käsityksen 
mukaan laskusuhdanne kohdistuu erityisesti heikosti tuottaviin yrityksiin, 
jotka sijaitsevat usein heikosti menestyvillä alueilla. Noususuhdanteessa 
taas tilauksia riittää myös heikommin tuottamattomille yrityksille. Julkisen 
sektorin toimet voivat edelleen voimistaa suhdanteiden aiheuttamia alue-
eroja (Kangasharju ja Pekkala 2001).  Päinvastaisen näkemyksen mukaan 
noususuhdanne kasvattaa alue-eroja kun tuotannon kasvu keskittyy erityi-
sesti kasvukeskuksiin. Laskusuhdanteessa tulonsiirtojärjestelmät vakautta-
vat erojen syntymistä. Suhdanteiden vaikutus aluetaloudelliseen elinvoi-
maisuuteen ei siis ole mitenkään yksikäsitteinen. 

Vuodesta 2008 alkanut laskukausi on toisaalta suhdanneluonteista, 
mutta siihen on sisältynyt myös keskeisiä rakennemuutoksen piirteitä. 
Keskeisin rakennemuutos on syntynyt sähköteknisen teollisuuden viennin 
romahtamisesta ja sen seuraukset näkyvät nyt tuotannon lakkauttamisina, 
kuitenkin viiveellä. Suhdanne- ja rakennesyklin erottaminen toisistaan on 
toisaalta teoreettista, mutta suhdanteita analysoitaessa rakenteilla on myös 
merkitystä. 

Aluetalouksia kuvattaessa työllisyys- ja työttömyystiedot muodostavat 
ensisijaisen havaintopisteen alueelliselle kehitykselle. Useissa maakunnissa 
pelkkä työttömyyskuva ei kerro koko maakunnan tilannetta, jos väestö 



17 
 

ikääntyy ja muuttoliike on voimakasta. Tällöin uusien työpaikkojen syn-
tyminen on ensisijainen mittari alueiden elinvoimaisuudelle. Toimialoit-
tainen kehitys vaikuttaa erityisesti teollisuuden työpaikkojen kautta. Tällä 
hetkellä teollisuustyöpaikat ovat vähentyneet, mutta käännettä voidaan 
myös ainakin joillakin toimialoilla tulevaisuudessa olettaa. 

Työttömyyden lisääntyminen alueilla, joilla se on jo ennestään korkea, 
voidaan myös nähdä vakavampana ilmiönä. Suomen ulkopuolelta kantau-
tuvien tulevien suhdannevaihteluiden vaikutus eri alueilla vaihtelee riippu-
en alueiden rakenteellisista lähtökohdista. Taantuma globaalissa vienti-
kysynnässä näkyy alueilla eri tavalla riippuen niiden taloudellisesta raken-
teesta ja suuntautumisesta kansainväliseen talouteen.  

Jos suhdannevaihteluiden lähde on tunnettu, voidaan sen pohjalta ana-
lysoida eriäviä vaikutuksia alueiden kannalta. Luontevin mekanismien 
välittymistapa on ylhäältä alaspäin ja kokonaiskysynnän komponenttien 
kautta etenevä. Makrotalouden suhdanteet välittyvät näin yksittäisiin yri-
tyksiin ja päätöksentekijöihin. Yritykset, kotitaloudet ja julkisen sektorin 
toimialat muodostavat lähtökohdan niille toimijoille, jotka sopeutuvat 
talouden toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Talouden suhdan-
teet luovat pohjan myös aluetalouksien kehitykselle. 
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2 SUOMEN MAAKUNTIEN 
TALOUDELLINEN RAKENNE 

Suomessa alueet voidaan jakaa alueellisesti kuntiin, seutukuntiin, maakun-
tiin tai suuralueisiin. Käytämme tässä työssä maakuntiin perustuvaa alue-
rakennetta. Maakunnat on kuvattu alla olevassa kartassa, niitä on tällä 
hetkellä 19 (Itä-Uusimaa liittyi Uuteenmaahan vuoden 2012 alussa).  

Koko talouden bruttokansantuote (BKT) voidaan jakaa alueellisesti. 
Alueellinen bruttokansantuote saadaan laskettua maakuntien toimialoittai-
sen arvonlisäyksen perusteella. Alueellinen kasvu muodostuu näin eri 
toimialojen kasvusta. Tässä työssä tärkein alueita erottava tekijä on niiden 
tuotannon rakenne. Karkealla tasolla alueet voivat olla alkutuotanto-, teol-
lisuus- tai palveluintensiivisiä. Yksityiskohtaisemmalla toimialatasolla 
maakunnat eroavat esimerkiksi sen suhteen, onko niihin sijoittunut vien-
tiin suuntautuvia toimialoja ja millainen vientipotentiaali näillä toimialoil-
la on.    

Maakuntien koot tuotannon arvolla ja työpaikkojen määrällä mitattu-
na vaihtelevat merkittävästi. Viimeisen 20 vuoden tarkastelu osoittaa, että 
maakuntien koko on melko stabiili vaikka muutoksia ajassa on myös ha-
vaittavissa. 
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Kuvio 1.    Maakunnat vuonna 2012. Lähde: Tilastokeskus. 
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Kuvio 2. Maakuntien osuudet tuotannon arvosta 1980-2008, Lähde: Tilas-
tokeskus: Aluetilinpito 
 
Kuviosta 2 nähdään, että Uudenmaan koko on lähes nelinkertainen verrat-
tuna seuraavaksi suurimpaan maakuntaan. Uudenmaan jälkeen merkittä-
vimpiä maakuntia tuotannon ja työllisyyden kannalta ovat Varsinais-
Suomi, Pirkanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa. Ainoastaan suurimmat maa-
kunnat, erityisesti Uusimaa, ovat kasvaneet myös suhteellisesti. Uusimaa 
on myös kasvanut suhteellisesti eniten vuodesta 2008. Nyt sen osuus maan 
tuotannon arvosta on jo 37 prosenttia, kun se vuonna 1980 oli alle 30 pro-
senttia. Useimpien maakuntien merkitys on pienentynyt, vaikka eräät 
maakunnat kuten Keski-Suomi ja Pohjanmaa ovat säilyttäneet asemansa 

Työllisten suhteen kuva näyttää lähes samanlaiselta. Uudenmaan osuus 
työllisten määrästä ei kuitenkaan ole yhtä suuri kuin tuotannon arvosta. 

Maakunnan koko vaikuttaa talouden sopeutumiskykyyn. Mitä enem-
män tarjolla olevia työpaikkoja on, sitä nopeammin uusi työpaikka löytyy 
rakennemuutoksessa menetetyn työpaikan tilalle. 
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Kuvio 3. Maakuntien osuudet työllisistä, Lähde Tilastokeskus: Aluetilinpito 
 
 

2.1 Maakuntien alttius suhdannevaihteluille toimialojen 
kautta 

Suhdanteet vaikuttavat maakuntiin kokonaiskysynnän elementtien kautta. 
Kokonaiskysyntä jaetaan kansantalouden tilinpidossa yksityiseen ja julki-
seen kulutukseen, investointeihin ja vientiin ja varastoiden muutokseen. 
Herkimpiä suhdannevaihteluille ovat vienti sekä investoinnit.  Varastoiden 
muutos nähdään mallitarkastelussa lähinnä jäännöseränä.  

Eri toimialojen voidaan karkeasti ajatella reagoivan suhdannevaihte-
luihin eri tavalla riippuen niiden käytön suuntautumisesta esimerkiksi 
kulutukseen tai investointeihin. Toisaalta toimialan suhdannealttius riip-
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puu toimitaanko kokonaan talouden suljetulla sektorilla vai onko suun-
tauduttu kansainvälisille markkinoille.  

Rakentaminen on esimerkiksi toimiala, joka toimii suljetulla sektorilla, 
mutta toimii investointien kanavoijana, mikä näkyy siinä, että se reagoi 
talouden suhdanteisiin herkästi. Alueellisen tilinpidon mukaan rakentami-
sen osuus on suunnilleen sama riippumatta maakunnasta. Pelkän tilinpi-
don pohjalta ei siis löydetä eroja rakentamisen suhdanneherkkyyteen alu-
eittain.  

Suomea on perinteisesti pidetty investointihyödykkeiden vientiin eri-
koistuneena maana. Suomalainen konepajavienti on tässä suhteessa myös 
herkkä suhdanteissa tapahtuville muutoksilla. Elektroniikkateollisuus ja 
elintarviketeollisuuden vienti ovat olleet tässä suhteessa poikkeuksia. Nii-
den tuotanto suuntautuu suoraan kulutukseen eikä periaatteessa reagoi 
suhdanteisiin yhtä herkästi. Suhdanteiden kannalta kiinnostavia toimialoja 
ovat erityisesti vientiin suuntautuneet toimialat sillä ne kohtaavat suhdan-
nekriisit kaksinkertaisesti, sekä viennin että investointien kautta.   

Toimialatarkastelun perusteella tulee selväksi, että Suomi on palvelu-
yhteiskunta, jossa suurin osa bruttokansantuotteesta tuotetaan palveluissa 
ja kaupassa. Nämä suljetut sektorit eivät ole yhtä herkkiä suhdanteille kuin 
vientisektori ja rakentaminen.  

Alla olevaan taulukkoon on koottu tietoja maakuntien osuuksista ar-
vonlisään ja vientiin sekä teollisuuden osuudesta maakunnittain. Taulukko 
antaa alustavan kuvan ylläesitettyjen oletusten pohjalta maakuntien suh-
danneherkkyydestä.  
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Taulukko 1. Maakuntia kuvaavia osuuksia. Lähde:Tilastokeskus 

Osuus 
BKTA:sta 

Osuus vien-
nistä 

Teollisten 
työpaikkojen 

osuus 
1 Uusimaa 38 % 32 % 11 % 
2 Varsinais-Suomi 8 % 9 % 17 % 
3 Satakunta 4 % 6 % 26 % 
4 Kanta-Häme 3 % 2 % 19 % 
5 Pirkanmaa 9 % 8 % 19 % 
6 Päijät-Häme 3 % 3 % 19 % 
7 Kymenlaakso 3 % 10 % 16 % 
8 Etelä-Karjala 2 % 1 % 20 % 
9 Etelä-Savo 2 % 1 % 17 % 
10 Pohjois-Savo 4 % 2 % 12 % 
11 Pohjois-Karjala 2 % 1 % 17 % 
12 Keski-Suomi 4 % 3 % 17 % 
13 Etelä-Pohjanmaa 3 % 1 % 21 % 
14 Pohjanmaa 3 % 7 % 22 % 
15 Keski-Pohjanmaa 1 % 3 % 20 % 
16 Pohjois-Pohjanmaa 7 % 3 % 16 % 
17 Kainuu 1 % 1 % 11 % 
18 Lappi 3 % 5 % 11 % 
19 Ahvenanmaa 1 % 0 % 10 % 
Koko maa 16 % 

Teollisuus (toimialat 10-39, sis. sähkö, lämpö, vesi) 
 
 

Viennin vaihteluiden kautta muutokset maakunnittain näkyvät erityisesti 
Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pirkanmaalla, Kymen-
laaksossa, Pohjanmaalla ja Lapissa. 

Teollisuuden työpaikkojen määrän vaihdellessa suhdanteiden mukaan, 
muutokset näkyvät erityisesti maakunnissa, joissa teollisten työpaikkojen 
osuus kaikista työpaikoista on selvästi maan keskiarvoa suurempi. Näitä 
maakuntia ovat Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Etelä-
Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa. Yksittäisten 
teollisuustoimialojen merkitystä voidaan edelleen tarkastella maakunnit-
tain. 

Työpaikkojen toimialoittaisella jakautumisella alueittain on alla luon-
nehdittu lyhyesti eri maakuntia. Tiedot perustuvat vuoden 2008 tietoihin 
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ja siksi tiettyjen maakuntien sisällä on jo voinut tapahtua muutoksia, vaik-
ka kuten sanottu, rakenteiden nähdään yleensä olevan melko pysyviä. 

 
 

Teollisuuden toimialarakenne maakunnissa 
1. Uusimaa 
 Uudellamaalla teollisuuden osuus työpaikoista on selvästi maan kes-

kiarvoa alhaisempi. Merkittäviä sen sijaan ovat kaupan ja liike-elämän 
palveluiden työpaikat. Tästä huolimatta n. 30 prosenttia metsäteolli-
suuden ja kemian teollisuuden työpaikoista, 40 prosenttia sähkötekni-
sen teollisuuden työpaikoista ja 35 prosenttia sähkö-kaasu- ja vesi-
huollon työpaikoista on Uudellamaalla. N. 10000 työllistä on myös 
elintarviketeollisuudessa, metalliteollisuudessa ja konepajateollisuu-
dessa kussakin. 

2. Varsinais-Suomi 
 Laivanrakennusteollisuuden työpaikoista neljännes on keskittynyt 

Varsinais-Suomeen. Muita laivanrakennuksen työpaikkoja on lähinnä 
Uudellamaalla ja Satakunnassa. Myös sähkötekninen teollisuus on 
merkittävä toimiala Varsinais-Suomessa. Tämän jälkeen tulevat me-
tallit ja konepajateollisuus. 

3. Satakunta 
 Satakuntaan on sijoittunut monipuolisesti eri teollisuuden aloja, ml. 

metallit ja konepajateollisuus, elintarviketeollisuus, laivanrakennus 
sekä metsäteollisuus. 

4. Kanta-Häme 
 Tärkeimpiä toimialoja ovat metalliteollisuus, konepajateollisuus ja 

metsäteollisuus. 
5. Pirkanmaa 
 Konepajateollisuuden lisäksi tärkeitä työllistäjiä ovat metsäteollisuus, 

kemianteollisuus, metalliteollisuus ja sähkötekninen teollisuus. 
6. Päijät-Häme 
 Konepajateollisuus, metsä- ja metalliteollisuus työllistävät eniten. 
7. Kymenlaakso 
 Metsäteollisuus on konepajateollisuuden lisäksi työllistävin. 
8. Etelä-Karjala 
 Etelä-Karjala on myös metsäteollisuusmaakunta, jossa sijaitsee myös 

konepajateollisuutta. Työpaikkoja on neljännes vähemmän kuin Ky-
menlaaksossa. 
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9. Etelä-Savo 
 Puutuoteteollisuus on tärkein toimiala. Työpaikkoja on jonkin verran 

myös metsäteollisuudessa, metalli- ja konepajateollisuudessa. 
10. Pohjois-Savo 
 Tärkeimpiä teollisuustoimialoja ovat metallituotteet sekä puutuotteet. 
11. Pohjois-Karjala 
 Tärkeimpiä teollisuuden työllistäjiä metallituotteet ja konepajateolli-

suus, mutta työpaikkoja on myös puutuotteissa, metsäteollisuudessa ja 
kemianteollisuudessa. 

12. Keski-Suomi 
 Tärkein teollisuustoimiala on konepajateollisuus. Tämän jälkeen tule-

vat metsäteollisuus ja metallituotteet. 
13. Etelä-Pohjanmaa 
 Tärkeimpiä teollisuustoimialoja metalliteollisuus, konepajateollisuus 

ja elintarviketeollisuus. Elintarviketeollisuus on myös koko maan mi-
tassa merkittävä. 

14. Pohjanmaa 
 Merkittäviä teollisuudenaloja ovat konepajateollisuus ja sähkötekni-

nen teollisuus. Tämän lisäksi merkittäviä työllistäjiä ovat metallituot-
teet ja metsäteollisuus. 

15. Keski-Pohjanmaa 
 Tärkeitä teollisuustoimialoja ovat metallituotteet ja elintarviketeolli-

suus. 
16. Pohjois-Pohjanmaa 
 Tärkeitä teollisuustoimialoja ovat sähkötekninen teollisuus ja metalli-

tuotteet. 
17. Kainuu 
 Vuoden 2008 tietojen mukaan Kainuussa on ollut sähköteknistä teol-

lisuutta. Teollisuustoimialojen työllistävyys jää kuitenkin alhaisem-
maksi kuin maatalouden ja puunhankinnan työllistävyys.  

18. Lappi 
 Puuhankinnan kannalta Lappi on tärkein maakunta. Tärkein teolli-

suustoimiala ovat metallituotteet. 
 

Maatalous sijoittuu valtakunnallisesti eniten Etelä-Pohjanmaalle, Pohjois-
Pohjanmaalle, Varsinais-Suomeen ja Pohjois-Savoon. Kaivannaistoiminta 
jakautuu ensisijaisesti Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin ja Varsinais-
Suomeen. 
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Teollisuuden työpaikkojen osuus työpaikoista on n. 15 prosenttia, jo-
ten tässä työssä suhdannealttiiksi katsotut toimialat kattavat vain suhteelli-
sen pienen osan kansantaloudesta. Monet palvelut ovat myös vientiin 
suuntautuneita, mutta ne ovat usein liike-elämän palveluita, jotka ovat 
myös riippuvaisia muusta teollisuustuotantoon perustuvasta viennistä. 
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3 KÄYTETYN MALLIN JA 
AINEISTON KUVAUS 

Tässä työssä rakennettu ja käytetty malli pohjautuu australialaiseen Mo-
nashin yliopistossa kehitettyyn traditioon laskennallisten yleisen tasapai-
nomallien (YTP-mallien) rakentamisessa2. Tämä ORANI-malli on katta-
vasti dokumentoitu ja julkisesti saatavilla (DPSV 1982, Horridge 2005). 
Mallin käyttöä tukee erityisesti YTP-mallien ratkaisemiseksi kehitetty 
GEMPACK-tietokoneohjelmisto (Harrison and Pearson 1994, GEMPACK 
2012).  

ORANI-mallin edut ovat erityisesti sen yleisyydessä eli sen rakenne 
sopii useimpiin maihin, joista on saatavilla riittävästi aineistoa. Lisäksi sen 
yksinkertaisin, myös tässä työssä hyödynnetty versio on vaatimusten ja 
tarpeen mukaan laajennettavissa useaan suuntaan. ORANI:n perusmalliin 
kuuluvaa aluemallilaajennusta on hyödynnetty tässäkin työssä. 

YTP-mallit (Applied General Equilibrium Models AGE, Computable 
General Equilibrium Models CGE) nojaavat teorian osalta kilpailullisten 
markkinoiden teoriaan, jossa markkinoiden allokaatio on tulema opti-
moivien tuottajien ja kuluttajien välillä. Hintamekanismi ohjaa markkinat 
kysynnän ja tarjonnan tasapainoon. Mallin keskeisiä elementtejä ovat yh-
tälöt, jotka kuvaavat mallin toimijoiden; tuottajien, kuluttajien ja julkisen 
vallan, käyttäytymistä. Katsauksia malleihin ja niiden laajoihin sovellus-
alueisiin löytyy esimerkiksi lähteistä Shoven ja Whalley (1984) tai Borges 
(2012). 

YTP-mallit ovat läheisesti yhteydessä panos-tuotos-malleihin ja mo-
lemmissa on sama perustietolähde. Toisin kuin panos-tuotosmalleissa, 
joissa tuotannon ja kulutuksen kertoimet oletetaan kiinteiksi, YTP-
malleissa nämä kertoimet muuttuvat juuri ylläkuvatun hintamekanismin 
vaikutuksesta. Panos-tuotosanalyysillä tarkoitetaan panos-tuotos-

                                                           
 

2 http://www.buseco.monash.edu.au/cops/ 



28 
 

aineistosta johdettuja tuotosten kerrannaisvaikutusten analyysiä, joiden 
lähtökohtana on se, että välituote- ja lopputuotekysynnän kautta yhden 
tuotteen tai toimialan kysynnän kasvu lisää tuotosta kerrannaisesti myös 
välituote- ja lopputuotemarkkinoilla (ks. esim. Vatanen 2011). Panos-
tuotosmallien käyttö on yleistä varsinkin aluetaloudellisissa kysymyksissä.  

YTP-mallit sopivat numeeriseen analyysiin erityisesti kysymyksissä, 
joissa politiikkatoimi tai –shokki kohdistuu useaan toimialaan yhtä aikaa 
ja jos toimi saa aikaan samaan aikaan vastakkaissuuntaisia vaikutuksia.  
Käytännön sovelluksissa perusmallia usein laajennetaan. Yleisin laajennus-
tapa on mallien dynaamiset versiot. Tämän lisäksi niihin voidaan tehdä 
laajennuksia tulonsiirtojen ja julkisen vallan toimintojen osalta. Perusmal-
lin ratkaisut voidaan pilkkoa toimialoihin perustuvan ydinratkaisun ympä-
riltä esimerkiksi tuloluokkien tai ammattiryhmien suhteen, jolloin saadaan 
analyysia myös työmarkkinoiden tulemasta. Tämäntyyppisiä laajennettuja 
malleja on käytössä Suomessa Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa 
(Honkatukia 2009) sekä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutisssa (Törmä 
2012, ks. myös Reini 2012).  

Eräs ORANI-mallin hyödyllinen piirre on mahdollisuus sen perustie-
tokannan pilkkomiseen. Mallin toimialat voidaan pilkkoa pienemmiksi 
toimialoiksi mikä mahdollistaa alueellisen analyysin jatkotyön.  Aluera-
kenne voidaan edelleen jalostaa ns. aidoksi aluemalliksi, jossa hintameka-
nismit ovat aidosti alueellisia ja alueet käyvät kauppaa toisten alueiden 
kanssa (TERM-malli, ks. viimeinen luku).  

 

3.1 Aineiston kuvaus 

Lähtökohtana mallin rakentamiselle on Suomen kansantalouden tilinpi-
don kanssa yhteensopivat tarjonta- ja käyttötaulut. Tarjonta- ja käyttötau-
lukot kuvaavat kotimaisesta tuotannosta ja tuonnista muodostuvaa tuot-
teiden tarjontaa sekä näiden tuotteiden käyttöä välituotteina muiden tuot-
teiden valmistamiseen ja lopputuotteina kulutukseen, pääomanmuodos-
tukseen ja vientiin. 

Uusin käytettävissä oleva julkisesti saatavilla oleva aineisto on vuodelta 
2008. Näiden aineistoissa on toimialaluokituksena kansantalouden tilinpi-
don TOL 2008 -pohjainen luokitus ja tuoteluokituksena EU:n toimialoit-
taiseen tuoteluokitukseen, CPA 2008, perustuva tuoteluokitus. Julkaistavis-
sa taulukoissa on 64 toimialaa ja tuoteryhmää. Mallia voidaan käyttää ko-
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ko maan mallina 64 toimialan luokituksella. Alueversiossa toimialat on 
aggregoitu 28 toimialaan. Toimialojen lyhyet nimet alueaggregoinnissa, 
alkuperäiset 64 toimialaa ja näiden luokitusten välinen aggregointiavain on 
esitetty Liitteessä. 

Tarjonta- ja käyttötaulut on muokattu malliin sopiviksi matriiseiksi al-
la olevan kuvan mukaan. 

 
 

 
Kuvio 4.  Tietokannan kuvaus, alkuperäinen lähde Horridge (2005). 
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Matriisit kuvaavat eri toimialojen kustannus- ja kysyntärakennetta. Sarak-
keista yhteenlasketut kustannukset kuvaavat toimialojen tarvitsemaan 
välituotekäyttöä, marginaaleja, veroja sekä maksettuja tuotannontekijäkor-
vauksia. Riveittäin jaettuna tuotetut hyödykkeet jakautuvat välituotekysyn-
tään, investointikysyntään, kotitalouksien ja julkisen sektorin kysyntään 
sekä vientiin ja varastojen muodostukseen.  

Panostuotostaulut on rakennettu kansantalouden tilinpidon pohjalta 
kuvaamaan talouden toimialojen ja sektoreiden keskinäisiä riippuvuuksia. 
Panostuotostaulut tasapainottavat kansantalouden toimialojen tuotoksen 
niiden panoksiin eli jokaisella toimialalla tuotos on yhtä suuri kuin väli-
tuotekäyttö + arvonlisäys. Tuotteittainen identiteetti taas tasapainottaa 
tuotteiden tarjonnan niin, että tarjonta tuotteittain = käyttö yhteensä tuot-
teittain. Jokaisen tuotteen osalta tuotos+ tuonti = välituotekäyttö+ vienti + 
kulutusmenot+ pääoman bruttomuodostus. 

Panostuotostaulujen rakentamiseen kuuluu myös eri hinnanmuodos-
tuksen erien yhteensovittaminen niin, että perushintaiset tarjontatiedot 
ovat muunnettavissa myös ostajahintaisiksi käyttötaulukoiksi. Näin pe-
rushintaisiin tarjontaeriin tulee lisätä tuoteverot ja -tuet sekä kaupan ja 
kuljetuksen lisät.  

Kansantalouden tilinpito ja panostuotostaulut ovat siis lähtökohtaisesti 
tasapainotettuihin identiteetteihin perustuvia kansantalouden kuvauksia, 
joiden ympärille voidaan rakentaa malli. Mallien avulla voidaan sitten 
arvioida toimintaympäristössä tapahtuvien muutoksien vaikutuksia kan-
santalouteen. 

Mallia ja sen taustalla olevaa tietokantaa voidaan kuvata myös kansan-
talouden tilinpidon keskeisten identiteettien avulla. Kansantalouden tilin-
pidossa 

- Kansantalouden tarjonta = kysyntä 
- Käytettävissä olevat tulot = Kulutus + Säästäminen  
- Säästäminen = Investoinnit 
- Maksutase l. Vienti + nettovelka ulkomaille = Tuonti 

Vuoden 2008 osalta Suomen bruttokansantuote jakautuu kysynnän 
osalta seuraavasti: 
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Taulukko 2. BKT:n jakautuminen kysyntäeriin, arvot ja osuudet 
BKT:n kysyntäerät 

Kulutus 91697 49 % 
Investoinnit 39669 21 % 
Julkinen kysyntä 45857 25 % 
Varastot 1508 1 % 
Vienti 82680 45 % 
Tuonti -75815 -41 % 

185596 

Lähde: Panostuotostaulut, 2008  
 
Kulutuksen osuus BKT:n muodostumisesta on lähes puolet. Vienti oli hui-
pussaan vuonna 2008, jolloin sen arvo oli yli 80 miljardia. Tässä raportoitu 
luku poikkeaa Kansantalouden tilinpidon lopullisesti vientiluvusta alas-
päin syystä, että siitä on poistettu mm. jälleenvienti. 

 

3.1.1 Mallin aluerakenne 

Mallin aluejako toteuttaa luvussa 1.3 kuvattua 19 maakunnan aluejakoa. 
Maakuntiin perustuvaa aluejakoa on uudistettu viimeksi vuoden 2012 
alusta, jolloin Itä-Uusimaa liitettiin Uuteenmaahan. Mallissa käytetty alue-
jako on kuvattu luvussa 1.2. 

Mallin aluerakenne on toteutettu ns. top-down aluerakenteena mikä 
jakaa tuotannon alueellisten BKT-osuuksien suhteessa maakuntiin. Tuo-
tannon jakautumisessa toimialoittain eri maakunnissa on hyödynnetty 
Tilastokeskuksen Aluetilinpitoa, joka luokittelee uusimman saatavilla ole-
van vuoden 2008 tiedot maakuntien osalta 28 toimialaan. Tästä syystä 
mallin alueversiossa myös muut käytetyt 64 hyödykettä/toimialaa on   
aggregoitu 28 hyödykkeeseen. Aggregointi on kuvattu liitteessä. 

Vastaavalla tavalla jaetaan alueellisesti myös muut loppukysynnän erät, 
nojaten joko tarkempaan tietoon tai olettamalla alueelliset budjettiosuudet 
samoiksi hyödykkeistä riippumatta. Alueellinen kulutus riippuu alueellis-
ten työtulojen jakaumasta. 

Mallin toimialat jaetaan lisäksi kansallisiin ja alueellisiin toimialoihin. 
Alueelliset toimialat tuottavat hyödykkeitä paikallisille markkinoille ja 
niiden tuotanto riippuu lähinnä alueellisesta kysynnästä. Alueellisia hyö-
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dykkeitä ovat lähinnä palvelut. Kansallisia hyödykkeitä taas kaupataan 
vapaasti yli alueiden.  

 

3.2 Mallin käyttäytymisyhtälöt ja parametrit 

Laskentamallin toimijat muodostuvat yrityksistä, jotka tekevät tuotanto-
päätöksiä yhdistämällä välituotteita ja tuotannontekijöitä ja tarjoamalla 
näin valmistettuja tuotteita markkinoilla. Tuotteita kysytään lopputuotteik-
si niin yksityiseen kulutukseen, julkiseen kulutukseen, vientikysyntään 
kuin investointeihin ja varastoihin. Tuonti on yksi välituotteiden sekä lop-
pukäytön lähde. Vienti hyödyntää ainoastaan kotimaisia hyödykkeitä.  

Käyttäytymisyhtälön muoto tuotantofunktiossa ja kysyntäfunktioissa 
määrittelee miten toimijat yhdistävät esimerkiksi välituotteita ja tuotanto-
panoksia tai eri hyödykkeitä kulutuskorissaan ja miten suhteelliset hinto-
jen muutokset vaikuttavat valintoihin.  

Käyttäytymisyhtälöiden muoto ja oletusjoustot on kuvattu ORANI-
mallin dokumentoinnissa, mutta lyhyesti niistä voidaan todeta, että ne 
ovat ns. vähäparametrisia standardityyppisiä CES (Constant Elastiticy of 
Substitution), CET Constant Elasticity of Transformation tai Leontief-
tyyppisiä funktioita. Eli suhteellisen hinnan muuttuessa yritykset korvaa-
vat eri panoksia symmetrisesti toistensa kanssa tai panoskertoimet pysyvät 
vakoina.  

Samalla toimialalla toimivat yritykset tuottavat useita hyödykkeitä ja 
korvaavat niitä hintasuhteiden muuttuessa. Hyödykkeitä tarjotaan paikal-
listen markkinoiden lisäksi vientiin. Tuotannontekijämarkkinoilla saman-
tyyppinen vakiojoustoinen CES-funktiomuoto määrittelee tuotannonteki-
jöiden korvattavuuden työn, pääoman ja maankäytön välillä. Työvoima-
komponentin sisällä yritykset voivat korvata erityyppisiä työpanoksia tois-
tensa kanssa (koulutettu, kouluttamaton työvoima). 

Loppukysynnän komponentit ovat samantyylisiä. Kotitalouksien ky-
syntä on Klein-Rubin muotoa, minkä perusteella hyödykkeiden kysyntä 
riippuu niiden hinnan lisäksi niiden meno-osuudesta. 

Investointihyödykkeiden kysyntä on vastaavalla tavalla CES-
komposiitti kotimaisista ja tuontipanoksista. Vientikysyntä on aleneva 
funktio ulkomaisen valuutan hinnasta.  

Mallin parametrit, jotka määrittävät hintojen muutoksen aikaansaa-
man käyttäytymisreaktioiden voimakkuuden, ovat alan standardeja. Ne 
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eivät vaikuta lähtötilanteen arvoihin. Esimerkiksi Armington-joustot, jotka 
määrittelevät korvattavuuden ulkomaisen ja kotimaisen tuotteen välillä, on 
otettu kansainvälisistä lähteistä. Näitä parametreja voidaan paremman 
tiedon perusteella mallissa helposti muuttaa. 

 

3.3 Mallin ratkaiseminen 

YTP-malli muodostuu edellä kuvatun identiteettien ja käyttäytymisyhtä-
löiden muodostamasta yhtälöryhmästä. Mallin lähtöaineisto on tavallaan 
jo eräs mallin ratkaisu. Varsinaisesti mallin ratkaisulla tarkoitetaan sitä 
uutta tasapainoa, joka tuotetaan kun jokin mallin muuttuja saa uuden 
arvon, eli muuttujalle annetaan jokin shokki. 

Erityisesti GEMPACK-ohjelmistoon liittyvä ratkaisutapa on yhtälöiden 
linearisointi prosenttimuotoon. Tästä seuraa, että myös tulokset mallin eri 
muuttujille ilmaistaan yleensä muutoksina prosenteissa. Arvomittainen 
muutos on laskettavissa lähtöaineiston pohjalta näihin muutoksiin perus-
tuen. 

Mallin ratkaisemiseksi täytyy yhtälöryhmän muuttujat määritellä joko 
eksogeenisiksi tai endogeeniksi. Tätä määrittelyä kutsutaan mallin sulke-
miseksi (closure) tai yksinkertaisemmin ratkaisutavaksi. Shokki muuttujal-
le voidaan antaa vain kun se on ensin määritelty eksogeeniseksi. GEM-
PACK-ohjelmisto on hyvin joustava sen suhteen, miten mallissa voidaan 
olettaa joku tietty muuttuja endogeeniseksi tai eksogeeniseksi.  

ORANI-mallin perusratkaisutapa on luonteeltaan ns. lyhyen tähtäi-
men ratkaisutapa, jossa oletetaan, että  

 talouden tarjontapuolella eksogeenisia muuttujia ovat pääoma-
kanta ja maa (ylijäämä), teknologinen kehitys sekä reaalipalkka 

 talouden kysyntäpuolella eksogeenisiä muuttujia ovat yksityi-
nen kulutus, investoinnit, julkiset menot ja  varastojen kysyntä  

 teknologinen kehitys, verot, preferenssit ja valuuttakurssi ovat 
eksogeenisia 

 tuontihinnat ovat eksogeenisiä, vientikysynnän muoto kiinteä 
hinnan ja määrän suhteen 

 investointien jakautuminen toimialojen yli on eksogeeninen 
Kun muut kokonaiskysynnän elementit ovat annettuja ja ulkomaan 

kaupassa tuontihinnat sekä vientikysynnän muoto ovat annettuja, joustaa 
kauppatase viennin ja tuonnin määrien avulla. Tarjontapuolella talous 
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sopeutuu pääoman tuottoasteen ja työllisyyden avulla. Bruttokansantuote 
on endogeeninen. 

Tässä lyhyen tähtäimen ratkaisutavassa ajatellaan, että taloudessa on 
jäykkyyksiä työmarkkinoiden suhteen ja reaalipalkat ovat kiinteä. Pää-
omakannasta oletetaan, että sekin on annettu siksi että investointien käyn-
nistäminen tai pääomakannan purkaminen vievät tietyn sopeutumisajan. 
Vaikka lyhyen tähtäimen sopeutumisella ei ole selvää aikakäsitystä, ajatel-
laan sen vievän 1-3 vuotta.  

Oletus siitä, että työllisyys joustaa lyhyellä tähtäimellä, on vastakkainen 
yleisille teoreettisille uusklassisille malleille, joissa tuotannontekijöiden 
määrä on annettu. Näissä malleissa tuotannontekijöiden hinnat eli reaali-
palkat joustavat talouden muutoksissa. Myös ns. ORANI-mallin pitkän 
tähtäimen ratkaisutavassa työllisyys on kiinteä. Tällöin myös pääomakan-
nan oletetaan sopeutuvan investointien määräämällä tavalla, jotka olete-
taan myös endogeenisiksi. 

 

3.4 YTP-mallit vs. panos-tuotosanalyysi 

Eräs tapa ajatella YTP-mallia on pitää sitä panostuotosmallina, jossa hin-
tasuhteiden muutokset johtavat panoskertoimien muuttumiseen. Näin 
ajateltuna panos-tuotosmalli voidaan ajatella YTP-mallin erikoistapauk-
seksi, jossa kertoimet ovat vakioita eivätkä rajoitteet muuta hintasuhteita. 

YTP-mallit ovat laajennuksia panostuotosmalleille siinä suhteessa, että 
talouden rajoitteet vaikuttavat niiden tuloksiin. Keskeinen rajoite on esi-
merkiksi työvoiman saatavuus mikä tarkoittaa, että tietyn toimialan kasva-
essa ja kysyessä työvoimaa, sen hinta nousee ja työvoimaa siirtyy muilta 
toimialoilta kasvavalle toimialalle. Tämä rajoittaa tuotannon kerroinvaiku-
tusten suuruutta. 

Panos-tuotosmalleja käytetään edelleen aluetaloustieteellisissä sovel-
luksissa. Ne ovat usein perusteltuja, jos työn suurin haaste on aineiston 
kerääminen ja panos-tuotostaulujen rakentaminen. Toisaalta ne voivat olla 
perusteltuja, jos ylläkuvattuja rajoitteita ei taloudessa ole. Näin voi olla, jos 
työvoimaa on esimerkiksi alueellisen työttömyyden takia runsaasti saata-
villa. Usein niiden käyttö liittyy kehityshankkeisiin, joissa suunniteluille 
investoinneille halutaan kuvata laajat alueelliset työllisyysvaikutukset. 
Useimmiten talouden vaihtoehtoiskustannukset kuitenkin rajoittavat 
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mahdollisuuksia lisätä resurssien käyttöä ilman kasvavia kustannuksia. 
Näin tapahtuu varsinkin, jos investoinnit ovat suuria. 

 

3.4.1 Yksinkertainen kerroinanalyysi – mallien vertailua 

YTP-mallin ja panostuotosmallin erojen ja  yhtäläisyyksien havainnollis-
tamiseksi on alla esitetty yksinkertainen simulointi, jossa julkiset menot 
kasvavat taloudessa 10 prosentilla. Malli on ratkaistu neljällä eri ratkaisu-
tavalla. Ensimmäinen ratkaisutapa on teoreettinen kauppamalli, jossa tuo-
tannontekijöiden määrä on annettu. Toinen ratkaisutapa on ylläkuvattu 
lyhyen tähtäimen ratkaisumalli. Kaksi viimeistä ratkaisumallia panos-
tuotosratkaisutapoja. Laskelma on replikointi Horridgen (2008) muistios-
ta, mutta toteutettu Suomen aineistolle tehdyllä ORANI-mallilla.  

Panos-tuotosratkaisutavassa tuotannontekijöiden määrät joustavat, sen 
sijaan niiden hinnat ovat annettuja. Periaattessa kaikki hinnat ovat kiintei-
tä. Vienti sekä varastot ovat eksogeeninen muuttuja. ORANI-mallia voi-
daan siten ratkaisutapaa muuttamalla muokata määrien suhteen jousta-
vaksi panos-tuotosmalliksi. Kysyntäyhtälöissä hyödykkeet eivät ole korvat-
tavia toistensa kanssa, joten niiden joustot muutetaan nolliksi. Panos-
kysyntä seuraa suoraan tuotoksen kysynnästä.  

Kaikissa skenaarioissa julkisten menojen kasvu siirtää työvoimaa julki-
selle sektorille, mutta se mitä tapahtuu palkoille, työvoiman määrälle ja 
kansantalouden kokonaistuotannolle riippuu mallille tehdyistä oletuksista 
eli ratkaisutavasta. 

1) Peruskauppamalli: Oletus on, että työvoiman määrä on jo täyskäy-
tössä eli se ei jousta. Talouden resurssit eivät tällöin lisäänny vaan 
allokoituvat uudelleen. Nimellispalkat nousevat ja vienti alenee. 
Bruttokansantuote alenee. Julkisten menojen lisäys syrjäyttää mui-
ta kokonaiskysynnän komponentteja ja myös investoinnit ja siitä 
johtuva pääoman tuotto alenee. Vaihtotaseen vaje ei voi muuttua. 

2) Lyhyen tähtäimen ratkaisutapa: Oletetaan, että työvoiman käyttä-
mätön reservi voidaan hyödyntää julkisella sektorilla. Työvoiman 
tarjonta kasvaa ja palkat pysyvät kiinteinä. Talouden tuotanto kas-
vaa kerroinvaikutuksen verran. Myös muut toimialat hyötyvät 
shokista. Vaihtotase sopeutuu. 
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3) Panostuotosratkaisutapa: Talouden hinnat eivät sopeudu, tuotanto 
laajenee shokin verran, panoskysyntä seuraa suoraa tuotannon 
kasvua.  

4) Panostuotosratkaisutapa 2: Muuten sama kuin edellinen 3), mutta 
tässä ratkaisussa myös kotitalouksien kysyntä seuraa suoraan tuo-
tantoa, jolloin saadaan voimistettu kerroinvaikutus myös kulutuk-
sen kautta. 

Julkisen kysynnän osuus BKT:sta on 25 prosenttia (ks. Taulukko 2). 
Tämän erän kasvattaminen kymmenellä prosentilla nostaa laskennallisesti 
BKT:ta 0,1*0,25=0,025 eli 2,5 prosentilla. Talouden muut osa-alueet kui-
tenkin sopeutuvat. Peruskauppamallissa julkisen kysynnän kasvu siirtää 
resursseja pois muilta sektoreilta sekä alentaa vientiä ja tuontia. BKT ale-
nee. Palkat nousevat ja pääoman tuotto alenee.  

Lyhyen tähtäimen ratkaisumallissa BKT kasvaa sillä työvoiman määrä 
sopeutuu kasvaneeseen talouden kysyntään. BKT-kasvaa kuitenkin las-
kennallista oletusta vähemmän, sillä YTP-mallissa julkisten menojen kas-
vattamisella on vaihtoehtoiskustannus. 

 
 

Taulukko 3.   Julkisen kysynnän kasvu, tulokset prosenttia perusurasta 

Peruskauppa-
malli 

Lyhyen 
tähtäimen 
skenaario

Panostuotos
1 

Panostuotos 
2 

BKT:n muutos -0,3 1,3 2,1 3,4 
Työllisyyden muutos 0,0 2,5 3,1 4,0 
Kulutus/BKT -4,0 -1,7 -2,1 0,0 
Pääoman tuotto -0,4 2,5 0,0 0,0 
Nimellispalkat 0,7 0,3 0,0 0,0 
Kuluttajahinnat -0,8 0,3 0,0 0,0 
Reaalipalkat 1,5 0,0 0,0 0,0 
Investoinnit -3,9 0,0 0,0 0,0 
Kulutuskysyntä -3,9 0,0 0,0 3,4 
Viennin volyymi -1,2 -2,0 0,0 0,0 
Tuonnin volyymi -1,3 0,6 0,8 1,9 
Julkinen kysyntä 10,0 10,0 10,0 10,0 

 
 

 
 



37 
 

Panos-tuotosratkaisuissa mitkään hinnat eivät muutu, mutta talouden 
tuotanto kasvaa. Panostuotostarkastelussa tätä ei ole, joten julkisia menoja 
voidaan nostaa ilman että se vähentää talouden muita resursseja. Talouden 
hinnat eivät reagoi menojen kasvuun.  

Viimeisessä skenaariossa julkisten menojen 10 prosentin kasvu nostaa 
bruttokansantuotetta vielä laskennallista määrää enemmän. Tämä voidaan 
laskea olettamalla, että kansantalouden kulutus kasvaa tuotannon kanssa 
samassa suhteessa. Tuonnin kasvu on välttämätön riittävän tuotannon 
turvaamiseksi. 

 

3.4.2 Alueellinen panostuotostarkastelu 

Alla esitetyssä lyhyessä esimerkissä tässä rakennettu YTP-mallia on sovel-
lettu panostuotostarkasteluun alueellisesti yhden maakunnan osalta. Rat-
kaisutapana on käytetty yllä kuvattua panostuotos-ratkaisua, jossa myös on 
mukana sekä tuotannon että kulutuksen kerroinvaikutukset (Panostuotos 
2). Kuvitteellinen julkinen investointi, esimerkiksi 650 milj. biojalostamo 
kohdistuisi yhteen maakuntaan. 

Alueelle kohdistuvan shokin vaikutukset ovat koko talouden tasolla 
0,43 prosenttia bruttokansantuotteeseen. YTP-ratkaisutavalla (lyhyen täh-
täimen ratkaisutapa) investointi nostaisi BKT:ta 0,2 prosenttia. Investoin-
nin toteuttaminen syrjäyttäisi erityisesi vientiä, kun tuotannontekijöiden 
hinnat nousisivat. 
 
 
Taulukko 4.   Investointilaskelman lähtöarvot, Panos-tuotos -ratkaisu 
 

Alkuperäinen  Muutos 
Investoinnit 
yhteensä 

Koko maan 
investoinnit, 
milj. euroa  367  650  1017 
Satakunnan 
osuus  17  650  667 

 
 
 
 



38 
 

Lähtötilanteessa koko maan investoinnit ovat olleet 367 miljoonaa euroa 
eli kasvua investointeihin koko talouden tasolla olisi 177 prosenttia. Kun 
Satakunnan osuus kansallisista investoinneista on n. 17 prosenttia, lisäisi 
tämä määrä Satakunnan investointeja 3850 prosentilla.  

Alla olevaan kuvaan on merkitty alueelliset vaikutukset työn kysyn-
tään. Työllisyys kasvaisi Satakunnassa n. 4 prosentilla mikä Satakunnan 
nykytyöllisyyden tasolla tarkoittaisi noin 8 000 työpaikkaa. Investointien 
kasvulla koko maan tasolla olisi myös lievä kasvuvaikutus muualle talou-
teen ja niidenkin työpaikat lisääntyisivät marginaalisesti.  

Toimialoittain tarkasteltuna investointi lisäisi erityisesti rakentamista, 
mutta myös kauppaa ja yksityisiä palveluita. Myös asumisen kysyntä li-
sääntyisi. 

 

 
Kuvio 5.  Satakunnan julkisen investoinnin alueelliset työllisyysvaikutukset, 
prosenttia. Lähde: Simulointitulokset. 
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4 VIENNIN RAKENNEMUUTOKSEN 
ALUEELLISET VAIKUTUKSET 

Suomen ulkomaankauppa ja erityisesti tavaravienti on kehittynyt suo-
tuisasti koko 2000-luvun. Siksi finanssikriisistä käynnistynyt viennin ro-
mahtaminen onkin tullut yllätyksenä. Kuviosta 6 näkyy viennin äkillinen 
käänne vuoden 2008 jälkeen, mitä seurasi luonnollisesti myös tuonnin 
alentuminen. Onhan suuri osa Suomen tuonnista välituotepanoksia vien-
tikysynnän tarpeisiin.  

Vienti putosi vuoden 2009 aikana tasoltaan yli 20 miljardilla. Romah-
duksesta seurannut palautuminen ei ole edelleenkään saavuttanut mene-
tettyä kaupan tasoa, mikä onkin herättänyt arvioita siitä, että vuoden 
2008-2009 taso olisi ollut poikkeama trendiltä ja kestämättömän suuri. 
Näin ajatellen olisimme tälle hetkellä viennin suhteen normaalilla tasolla, 
mikä ei kuitenkaan muuta sitä, että romahduksella on myös reaalisia vai-
kutuksia tuotannon ja työllisyyden tasoon Suomessa.  
 

 
Kuvio 6.  Suomen tavaravienti ja –tuonti, lähde:Tilastokeskus 
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Kuvio 7. Viennin volyymi vuosina 2008-2012. Lähde: Eurostat 
 
Viennin määrän ja erityisesti kauppataseen heikentymisen kannalta on 
lisäksi merkitystä sillä, kuinka paljon hintakehitys on vaikuttanut määrien 
lisäksi kansainvälisen kaupan volyymiin. Viennin osalta hinnat ovat alen-
tuneet sekä sähköteknisessä teollisuudessa että metsäteollisuudessa.  

Toisaalta vertailu Suomen ja sen keskeisten kauppakumppaneiden vä-
lillä kertoo siitä, että muualla kuin Suomessa menetetty viennin taso olisi 
jo saavutettu (Kuvio 7). 

Finanssikriisi ja sitä seurannut viennin romahdus ja taantuma näkyivät 
Suomen taloudessa aluksi n. 8 prosentin pudotuksena BKT:sta. Kriisi 
käynnistyi rahoitus- ja pankkikriisinä ja sitä pyrittiin tyrehdyttämään ra-
ha- ja finanssipoliittisin toimin.  Aluksi näytti, että kriisistä selvitään no-
peastikin, mutta eurokriisin syventyminen on jälleen heikentänyt kas-
vuodotuksia.  

 

4.1 Viennin rakenne ja muutokset vuodesta 2008  

Kokonaisvienti jakautuu käytetyn toimialaluokituksen mukaan taulukon 5 
mukaisesti. Suurimpia vientitoimialoja ovat sähkötekninen teollisuus, ke-
mianteollisuus, metsäteollisuus ja konepajateollisuus. Viennin osuus on 
merkittävä koko niiden toiminnalle. Palveluvienti pitää sisällään erityisesti 
tieto- ja viestintäteknologiaa.  
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Taulukko 5.  Suomen viennin rakenne toimialoittain 2008, Lähde: Tulli, 
Tilastokeskus   

Vienti 
vuonna 

2008/milj. 
euroa 

Osuus  
kokonais-
viennistä 

Viennin osuus 
toimialan 

liikevaihdosta 
Elintarviketeollisuus 1238 2 % 10 % 
Tekstiilit 748 1 % 20 % 
Puutuotteet 2276 3 % 35 % 
Metsäteollisuus 9267 11 % 59 % 
Kemianteollisuus 10560 13 % 33 % 
Lasi ja betoni 716 1 % 21 % 
Metallituotteet 8220 10 % 34 % 
Konepajateollisuus 9068 11 % 48 % 
Sähkötekninen 14418 18 % 52 % 
Kulkuneuvot 3550 4 % 39 % 
Muu valmistus 711 1 % 10 % 
Kuljetus 3087 4 % 14 % 
Vakuutus 632 1 % 8 % 
Yks.palvelut 10187 13 % 15 % 
Julk.palvelut 4614 6 % 21 % 
Osuus kokonaisviennistä,
yhteensä 98 % 

 
 

Finanssikriisistä lähtenyt taantuma oli selvästi Suomen ulkopuolelta koh-
distunut talouden shokki. Ulkomaankauppa oli sen selkein välittymisme-
kanismi, vaikka myös arvopaperimarkkinat välittivät shokin vaikutuksia.  

Viennin pudotus vuodesta 2008 näkyi kaikilla toimialoilla, erityisesti 
sähköteknisessä teollisuudessa ja sen sisällä matkapuhelinten viennin ro-
mahtamisessa. Sähköteknisen teollisuuden vienti aleni vuosien 2008 jäl-
keen puoleen. Ottaen huomioon sen merkityksen koko viennille, shokki 
oli erityisen suuri. Matkapuhelimien globaali kysyntä vähentyi reilut 10 
prosenttia ja Nokia menetti markkinaosuuttaan, mutta suuri osa viennin 
vähentymisestä johtui pääomakorvausten alentumisesta, joka oli kirjattu 
vientiin (Maliranta et. al 2011).  
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Kuvio 8. Viennin muutokset toimialoittain vuodesta 2008. Lähde: Tulli  

 
 

Viennin volyymi on useimmilla muilla toimialoilla palautunut lähelle ai-
empaa tasoa (Kuvio 8). Kokonaisviennin määrä on kuitenkin edelleen n. 
15 prosenttia alle kriisiä edeltävän tason. Nämä vientimäärissä tapahtuneet 
muutokset voidaan ajatella shokkeina talouteen, jotka ensin näkyvät toi-
mialan tuotannossa ja myöhemmin työllisyydessä.  

Finanssikriisistä lähtenyt taantuma on saanut aikaan rakennemuutok-
sen viennissä. Talouden sopeutuminen tuotannon alentumisena riippuu 
tuotantoprosessista muodostumisesta. Jos arvonlisäys muodostuu erityi-
sesti korvauksesta pääomapanokselle, tuotannon arvonalentuminen ei näy 
samansuuruisena työllisyydessä. Sähköteknisen teollisuuden tuotanto vä-
hentyi viennin vähentyessä noin kolmanneksella. 

Vähentynyt kokonaiskysyntä ajaa markkinoiden sopeutumista myös 
välituotemarkkinoiden ja arvonlisän komponenttien kautta jolloin niiden 
hinnat alenevat. Työvoiman osalta joko työn kysyntä tai sen hinta tai mo-
lemmat joustavat. Koko talouden tasolla kansantalouden tulonmuodostus 
vähenee. Kulutus reagoi vähitellen, mutta epäsuorasti alentuneeseen tu-
lonmuodostukseen. Riippuen työ- ja hyödykemarkkinoiden toiminnan 
joustavuudesta, tuotanto allokoituu uudelleen. 
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4.2 Simuloinnit ja tulokset 

Analysoimme tässä työssä viennin rakennemuutosten vaikutuksia Suomen 
kansantaloutta kuvaavalla yleisen tasapainon mallilla. Malli on kuvattu 
luvussa 3.  

Todellisuudessa tapahtuneet viennin muutokset on kiteytetty kahteen 
samansuuntaiseen skenaarioon, joiden väliin voidaan todellisten viennin 
muutosten asettuvan. Skenaariot ovat 

1) Vienti kokonaisuudessaan alenee 15 prosenttia 
2) Sähköteknisen teollisuuden vienti alenee 50 prosenttia 

Viennin kokonaisarvon alentuminen muodostuu toisaalta vientimääri-
en sekä niiden hintojen muutoksesta. Pelkkä määrien väheneminen eli 
vientikysynnän alentuminen aiheuttaisi myös hintojen sopeutumisen ylös-
päin. Kuten edellä on todettu, on vientikysynnän muoto joustava.  Skenaa-
rio on toteutettu olettamalla vientihinnat annetuiksi eli ne eivät muutu. 
Vain viennin volyymi vähenee. Sähköteknisen teollisuuden viennin alen-
tuminen 50 prosentilla on noin 9 prosenttia kokonaisviennistä. 

Koko viennin volyymin alentuminen 15 prosentilla alentaa BKT:ta 1,7 
prosentilla. Tätä vastaava työllisyyden alentuminen on hieman yli 3 pro-
senttia. Työpaikoiksi muuttamalla tämä tarkoittaisi n. 75 000 työpaikkaa. 
Koska kysynnän muut komponentit on oletettu kiinteiksi tässä ratkaisuta-
vassa, vain niiden hinnat sopeutuvat. Reaalipalkkojen joustamattomuus on 
myös ulkoapäin tehty oletus, jolla työllisyys saadaan reagoimaan viennin 
muutokseen.  

 
 

Taulukko 6. Viennin muutosten kokonaistaloudelliset vaikutukset, prosent-
tia  

Koko vienti  
Sähkötekninen teolli-
suus 

BKT -1,7 -0,8 
Työllisyys -3,3 -1,6 
Kuluttajahintaindeksi -1,8 -0,4 
Reaalipalkat 0,0 0,0 
Tuonnin volyymi -12,0 -8,3 
Viennin volyymi -15,0 -9,6 
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Kun shokki kohdistuu pelkästään sähkötekniseen teollisuuteen, on koko-
naisvaikutus BKT-tasolla noin puolet tästä. Työllisyys vähenee -1,6 prosen-
tilla. Sähköteknisen shokin suuruus viennin alentumiseen on kuitenkin 
lähes yhtä suuri, mutta sen vaikutus talouteen on pienempi. Yhteen toimi-
alaan kohdistuva negatiivinen shokki on tässä mielessä ”suotavampi” kuin 
koko talouteen kohdistuva shokki.  
 
Taulukko 7. Vaikutukset toimialojen tuotantoon ja työllisyyteen, prosenttia  

Koko vienti Sähkötekninen teollisuus 
Tuotannon 

muutos 
Työllisyyden 
muutos

Tuotannon 
muutos 

Työllisyyden 
muutos 

Maatalous -0,4 -1,6 -0,2 -0,6 
Metsätalous -1,2 -7,3 -0,2 -1,1 
Kalastus -0,1 -0,4 0,0 -0,2 
Kaivostoiminta -1,1 -2,3 -0,2 -0,4 
Elintarviketeollisuus -1,2 -1,8 -0,5 -0,8 
Tekstiilit -7,5 -10,8 -2,1 -3,1 
Puutuotteet -5,4 -6,8 -1,4 -1,8 
Metsäteollisuus -10,4 -17,6 -1,9 -3,5 
Kemianteollisuus -6,4 -14,1 -1,4 -3,1 
Lasi ja betoni -2,7 -4,5 -0,6 -1,0 
Metallituotteet -8,0 -14,8 -1,9 -3,6 
Konepajateollisuus -11,5 -17,3 -4,3 -7,8 
Sähkötekninen -10,4 -18,7 -33,0 -51,7 
Kulkuneuvot -11,7 -15,3 -1,5 -1,7 
Muu valmistus -3,3 -3,9 -0,4 0,2 
Sähkölämpö -1,6 -3,7 -0,2 -0,3 
Rakentaminen 1,6 2,7 1,6 2,6 
Kauppa -2,0 -2,8 -0,6 -0,3 
Mara -0,5 -0,4 -0,2 -0,3 
Kuljetus -4,6 -7,7 -1,2 -2,0 
Vakuutus -1,4 -2,8 -0,5 -1,0 
Yks.palvelut -0,2 1,6 0,3 5,0 
Asuminen 0,0 0,0 0,0 0,0 
Hallinto -0,6 -0,8 -0,5 -0,6 
Koulutus -0,1 -0,1 0,0 -0,1 
Sosterveys 0,0 0,0 0,0 0,0 
Julk.palvelut -2,1 -1,9 -1,8 3,0 
Kotitalouspalvelut 0,0 0,0 0,0 0,0 
 



45 
 

Taulukkoon 7 on koottu skenaarioiden vaikutukset toimialojen tuotan-
toon ja työllisyyteen. Ensimmäisessä skenaariossa, joka kohdistuu kaik-
keen vientiin, muutosten suuruus on suhteessa toimialojen viennin suu-
ruuteen. Eli prosentuaalisesti suurimmat vaikutukset ovat kulkuneuvoissa, 
konepajateollisuudessa, metsäteollisuudessa ja sähköteknisessä teollisuu-
dessa. Työllisyys alenee näillä toimialoilla, mutta työvoimaa siirtyy raken-
tamiseen ja palveluihin.  

Sähköteknisen teollisuuden vientishokki iskee sen omaan tuotantoon 
ja työllisyyteen niin, että tuotanto laskee yli kolmanneksen ja työllisyys 
vähenee puoleen. Vaikutukset välittyvät myös muille toimialoille, erityises-
ti konepajateollisuuteen. Suuri osa vaikutuksista muille toimialoille tulee 
siis jo välituotekysynnän kautta, ei suoran vaikutuksen kautta. 

Kuvioon 9 on koottu koko vientiin kohdistuvan shokin vaikutukset 
aluetalouksiin. Malli ei huomioi työmarkkinoiden eroja yksityisellä ja jul-
kisella sektorilla. Tästä syystä muutokset työllisyydessä työpaikkojen lu-
kumääränä on arvioitu pelkästään yksityisen sektorin työpaikkojen suh-
teen. 
 

 
Kuvio 9. Koko vientiin kohdistuva pudotus, alueelliset vaikutukset, työlli-
syyden muutos (%)  ja työpaikkojen lukumäärän muutos 
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Kuvio 10.  Sähköteknisen teollisuuden viennin pudotus, alueelliset vaikutuk-
set, työllisyyden muutos (%) ja työpaikkojen lukumäärän muutos 

 
 

Koko vientiin kohdistuva pudotus vähentää työllisyyttä koko talouden 
tasolla 3,3 prosenttia. Maakuntiin jakautuneena vaihteluväli on Kainuun 
1,7 prosentista Pohjanmaa 5,8 prosenttiin. Prosentuaalisesti työllisyys ale-
nee eniten Pohjanmaalla, Etelä-Karjalassa ja Pirkanmaalla. Myös Varsi-
nais-Suomessa, Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla muutokset ovat 
keskimääräistä suurempia.  

Lukumäärän osalta muutokset ovat suurimpia Uudellamaalla, Pirkan-
maalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Uudellamaalla työpaikat alenevat yli 
12 000:lla. Vientitoimialojen lisäksi työpaikat vähenevät runsaasti myös 
kaupan ja kuljetuksen alalta. 

Kuvioon 10 on vastaavasti koottu pelkästään sähkötekniseen teollisuu-
teen kohdistuvan viennin pudotuksen alueelliset vaikutukset. Työllisyyden 
keskimääräinen 1,6 prosentin väheneminen jakautuu vaihtelevasti eri 
maakuntiin. Uudellamaalla työllisyys alenee keskimäärin prosentin, mutta 
useissa maakunnissa työllisyys vähenee 4-5 prosenttia. Työllisyys alenee 
erityisesti Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Pohjanmaalla 
ja Pohjois-Pohjanmaalla. Lukumääräisesti muutokset ovat suurimpia Var-
sinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Vaikutukset koh-
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distuvat tiettyihin maakuntiin selvästi muita maakuntia voimakkaammin. 
Alueelliset vaikutukset ovat näin selvästi rajatummat. 

 
 

4.3 Tulosten arviointia  

Yllä kuvatut skenaariot on tehty aineistolle, joka perustuu vuoteen 2008. 
Myös toteutunut viennin romahtaminen on nykyhetkessä tarkasteltuna 
historiaa. Yleensä tämän tyyppisiä vaikutusarvioita tehdään eteenpäin 
katsoen suhteessa politiikkamuutoksiin, joita ollaan vasta toteuttamassa tai 
ennakoimassa. Tässä tuotettuja tuloksia voidaankin arvioida suhteessa 
toteutuneeseen taantumaan.  

Ensinnäkin, pelkkä vientishokki ei selitä koko BKT:n alenemista Suo-
messa finanssikriisin jälkeen. Taantumassa myös muut kokonaiskysynnän 
erät reagoivat vähenevästi.  

Toisaalta on selvä, että todellisuus sisältää paljon elvytykseen ja talou-
den dynamiikkaan liittyviä tekijöitä, joita ei tässä ole huomioitu. Eräs näis-
tä on julkisen alan työpaikkojen synty. Julkisille aloille on finanssikriisin 
jälkeen syntynyt n. 40 000 työpaikkaa, mikä osaltaan kertoo, miksi työttö-
myys ei viennin romahtamisesta huolimatta ole kasvanut. Laskelmat ker-
tovat siitä mitä olisi tapahtunut, jos talous olisi sopeutunut vain vien-
tishokkiin.  

PTT:n katsauksen perusteella, yksityisen alan työpaikkojen määrä on 
pudonnut n. 70 000:lla finanssikriisin jälkeen. Tämä on linjassa edellä esi-
tetyn koko vientiin kohdistuvan vähenemisen kanssa. Todellisuudessa 
työllisyyskehitys aleni kolmella prosentilla heti vuonna 2009, mutta parani 
selvästi heti seuraavina vuosina.  

Tuotannon alentuminen sähköteknisessä teollisuudessa vientishokin 
seurauksena on toteutunut, mutta vaikutukset työllisyyteen ovat realisoi-
tuneet viiveellä. Toisaalta ne voivat jäädä pienemmiksi kuin tässä on enna-
koitu syystä, että sähköteknisen teollisuuden arvonlisä on muodostunut 
suurelta osin korvauksista pääomalle. 

Talouden shokkeihin liittyvät viiveet esimerkiksi tuotannossa ja työlli-
syydessä jäävät tässä esitetyn lähestymistavan ulkopuolelle. Tuotannon 
vähentäminen voi tapahtua ajassa nopeastikin. Tästä johtuva työpaikkojen 
häviäminen toteutuu viiveellä jo pelkästään työmarkkinoiden instituutiois-
ta johtuen. Uusien työpaikkojen syntymiseen liittyvä dynamiikka on myös 
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luonteeltaan erilaista. Vientishokin lopulliset vaikutukset saattavatkin nä-
kyä vasta tämän vuoden lopulla ja ensi vuonna. Palveluviennin reagoimi-
nen teollisuuden vientiin on myös kysymys, jota voidaan arvioida kriitti-
sesti. Mallissa sen positiivista riippuvuutta teollisuuden viennistä ei ole 
erikseen määritelty, joten todellisuudessa palveluvienti tulee myös vähe-
nemään enemmän kuin simuloinnit osoittavat.  

Toteutunut kehitys maakunnittain vuoden 2008 jälkeen on kaksijakoi-
nen. Toisaalta tilastot kertovat selvästi työllisyyden alentumisesta heti fi-
nanssikriisin jälkeen, mutta monissa maakunnissa on työllisyyden osalta 
vuoteen 2011 mennessä päästy jo yli vuoden 2008 tason (Kuvio 11). Poh-
janmaan maakunta on lähes ainoa, jossa työllisyyden taso on edelleen 
finanssikriisin tason alapuolella. Tämä voi kertoa joko siitä, että talouden 
negatiivisiin shokkeihin on Pohjanmaalla reagoitu nopeammin kuin muis-
sa maakunnissa tai siitä, että uusia työpaikkoja on syntynyt hitaammin. 
Nämä työpaikat taas ovat voineet syntyä koko maassa niin julkiselle kuin 
yksityisellekin sektorille.  

 

 
Kuvio 11. Työllisyyden tasot maakunnittain finanssikriisin jälkeen 
(2008=100) 
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5 ALUEELLINEN ENNUSTAMINEN 
JA RAKENTEET 

Panos-tuotosmallien ja laskennallisten tasapainomallien rakenneanalyysi 
poikkeavat hyvin paljon suhdannetyöstä menetelmällisesti, vaikka mo-
lemmissa onkin eteenpäin katsova lähestymistapa. YTP-mallissa oletetaan 
lähtötilanteessa tasapaino kaikille markkinoille. Tästä syystä mallilla ei 
voida tuottaa ennustetta poikkeamasta sillä markkinat tasapainottuvat 
niihin kohdistuvien shokkien tuloksena. Miten rakennemalleja sitten voi-
daan hyödyntää suhdannetyössä? 3 

Suhdannekatsauksen luomisessa lähtökohtana on käsitys siitä ollaanko 
trendikasvu-uralta poikkeavassa tilanteessa vai ei. Jos suhdannevaihtelui-
den lähde on tunnettu, voidaan sen pohjalta analysoida eriäviä vaikutuksia 
alueiden kannalta. Luontevin mekanismien välittymistapa on ylhäältä 
alaspäin ja kokonaiskysynnän komponenttien kautta etenevä. Makrotalou-
den suhdanteet välittyvät näin yksittäisiin yrityksiin ja päätöksentekijöihin. 
Yritykset, kotitaloudet ja julkisen sektorin toimialat muodostavat lähtö-
kohdan niille toimijoille, jotka sopeutuvat talouden toimintaympäristössä 
tapahtuviin muutoksiin. 

Talouden suhdanteet luovat oman tärkeän pohjansa myös aluetalouk-
sien kehitykselle. Aluetalouksien tarkkailussa työllisyys- ja työttömyystie-
dot muodostavat ensisijaiset havaintopisteet alueelliselle kehitykselle. 
Useissa maakunnissa pelkkä työttömyyskuva ei kerro koko maakunnan 
tilannetta, jos väestö ikääntyy ja muuttoliike on voimakasta. Tällöin uusien 
työpaikkojen syntyminen on ensisijainen mittari alueiden elinvoimaisuu-
delle. Toimialoittainen kehitys vaikuttaa erityisesti teollisuuden työpaikko-
jen kautta. Rakennemuutos on vähentänyt erityisesti teollisuuden työpaik-
koja.  

                                                           
 

3 YTP-mallin käyttöä ennustamisessa ovat pohtineet ainakin Dixon and Rimmer (2009). 
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Suhdannekriisit ovat usein rakennemuutosten vauhdittajia. 1990-
luvun lama vauhditti rakennemuutosta, kun BKT putosi 11 prosenttia. 
Tästä seurasi konkursseja ja tehtaiden sulkemisia. Euroopan Unioniin 
liittyminen sai myös aikaan rakennemuutosta.  

Keskeistä sekä rakenneanalyysille että ennusteen laatimiselle on tuo-
tannon ja työllisyyden välinen yhteys. Tuotannon määrästä johdetaan toi-
mialoittainen työn kysyntä. Ei voida esimerkiksi olettaa, että yritykset pys-
tyisivät pitkään työllistämään suurta määrä ihmisiä, jos niiden menekki 
vähenee. Se, ettei työllisyys nykytilanteessa ole vähentynyt nykyistä enem-
pää, onkin kyseenalainen ilmiö. Positiivisesti nähtynä se kertoo yritysten 
hyvästä vakavaraisuudesta ja tulevaisuuden ennakoinnista. 

Menekin vähentyminen ja tuotannon supistuminen voisivat välittyä ta-
louteen myös alenevien reaalipalkkojen kautta. Tämä tarjoaisi myös linkin 
tuotannosta suoraan ostovoiman kehitykseen. Reaalipalkat oletetaan kui-
tenkin yleensä kuitenkin kiinteiksi lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, 
minkä vuoksi talous sopeutuu myös tässä työssä lähinnä työn kysynnän 
kautta.  

Suhdannetyön luonteessa korostuu nykyhetken analysointi ja eteen-
päin katsova tarkastelu. Rakennekysymysten yhteydessä tämä on haaste 
sillä rakenteita koskeva aineisto kulkee usein jäljessä. Mallin avulla suh-
danteiden aikaansaamia rakennevaikutuksia voidaan kuitenkin nopeasti 
analysoida.  

 

5.1 Alue-ennustaminen käytännössä 

Alueellisten ennusteiden ja suhdannenäkymien tuottamisen tarve on ollut 
tämän raportin keskeinen taustamotiivi. Näitä ennusteita voidaan tuottaa 
lähtien liikkeelle alueiden omista lähtökohdista ja näkymistä, mutta yhte-
näinen kehikko tarjoaa työlle johdonmukaisen rakenteen.  

Yksittäisten toimialojen tunnetut investoinnit tai erittäin suuret ulko-
maiset tilaukset tarjoavat esimerkiksi näkökulman, jota ei tarvitse perustaa 
suoraan ylhäältä alaspäin johdetuksi. Tällaiset havainnot esimerkiksi suu-
rista laivanrakennustilauksista tai kaivosinvestoinneista ovat arvokasta 
tietoa tässä suhteessa.  

Muussa tapauksessa on luotettava kansainvälisiin näkymiin ja koko-
naistaloudellisista suureista johdettuihin muuttujiin. Eli jos parempaa tie-
toa ei ole, kansantalouden kasvu johtaa työllisyyden kysynnän kasvuun 
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samansuuruisesti kaikissa maakunnissa. Alueellisia eroja suhdannenäke-
mysten osalta voidaan luoda, kun tunnistetaan suhdannevaihteluiden läh-
teet. 

PTT:n suhdannekuvaan on laadittu nyt kahdesti ennuste työllisyyden 
kehittymisestä ennusteperiodin ajalle myös alueittain.  Lähtökohtaisesti 
ennusteet on laadittu yhteensopiviksi koko talouden työnkysyntäennus-
teen kanssa. Tämän jälkeen on huomioitu kunkin maakunnan erityispiir-
teitä. Keväällä 2012 työllisyyden kehittymistä arvioitiin oletuksella että 
työllisyyskehitys tulee olemaan heikointa niissä maakunnissa, joissa vuo-
den 2010-2011 kehitys ei seurannut yleistä myönteistä työllisyyskehitystä 
ja joissa teollisuuden osuus oli suhteellisen suuri. Tämän perusteella työlli-
syyden ennakoitiin vähenevän eniten Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, 
Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.  

Syksyllä 2012 käsitys kuluvasta vuodesta oli tarkentunut toteutuneen 
tiedon perusteella. Työllisyyskehitys oli heikointa Päijät-Hämeessä, Poh-
jois-Savossa, Lapissa ja Pohjois-Karjalassa. Elektroniikkateollisuuden irti-
sanomisten työllisyysvaikutusten ennakoitiin toteutuvan vasta vuonna 
2013, jolloin ne tulisivat näkymään erityisesti Pirkanmaalla, Pohjois-
Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla.  

Työttömyyskehitys heijasteli maakunnissa kehitystä yleisestä työttö-
myysasteesta. Tietyissä maakunnissa kuten Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-
Pohjanmaalla maatalouden kausityövoima paransi työttömyyslukuja. Työt-
tömyysasteiden vaihtelut heijastavat osittain muutoksia työvoiman mää-
rässä, joka taas vaihtelee työvoimaan osallistumisasteen ja muuttoliikkeen 
vaikutuksesta. Esimerkiksi Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen kehitys on ollut 
suotuisa tarkasteltuna positiivisella väestökehityksellä, mutta työpaikkojen 
syntymisen osalta Pirkanmaa on ollut näistä se kehittyvä maakunta.  

Positiivisia työllisyysnäkymiä ennakoitiin mm. turismin, kaivosteolli-
suuden ja venäläisten kulutuksen ansiosta Lappiin, Kainuuseen ja Kaak-
kois-Suomeen.  

Alueellisen ennustamisen kehittäminen tarvitsee toisaalta välineitä, 
mutta myös ajan myötä kehittyvän prosessin, joka arvioi aiemmin tehtyjä 
ennusteita ja kerää jatkuvasti uutta informaatiota ennustamisen tueksi. 
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5.2 Alueanalyysin jatkohankkeita 

YTP-malleja voidaan soveltaa useisiin aluetalouden rakenteellisiin kysy-
myksiin. Joihinkin niistä malli sopii sellaisenaan, useisiin hankkeisiin tar-
vitaan mallin laajentamista. Esimerkiksi julkisen talouden käsittelyn osalta 
ORANI-malli ei sisällä valtion tai kuntien budjetteja eivätkä niiden tulot 
määräydy verotulokertymän perusteella. Julkinen sektori on mallissa yksi 
kokonaiskysynnän erä, jonka suuruus määräytyy kansantalouden tilinpi-
don lähtöaineiston pohjalta.  

ORANI-malli voidaan käyttää lähtökohtana ns. aidon aluemallin ra-
kentamiseen. Monashin yliopistossa kehitetty TERM-malli rakentuu sa-
man panostuotosaineistoon perustuvan tietokannan pohjalle (Wittwer and 
Horridge 2010, Horridge 2011). Eräs TERM-mallin ominaisuus on, että 
siihen voidaan lukea yksityiskohtaisempaa aineistoa niistä alueista, joista 
sitä on saatavilla. Mallissa hyödykkeiden ja tuotannontekijöiden hintatasot 
voivat alueiden välillä poiketa toisistaan, mikä mahdollistaa muuttoliik-
keen suunnan indikoimisen taloudellisen kehityksen pohjalta. Suhteelliset 
erot palkoissa nähdään muuttoliiketutkimuksessa erääksi alueellista muut-
toa selittäväksi tekijäksi. 

Tietokannan pilkkominen yksittäisten toimialojen ja maakuntien osal-
ta mahdollistaa alueellisen tutkimuksen laajat sovellukset maakunnittain. 
Tällä hetkellä esillä ovat olleet esimerkiksi bioenergiainvestoinnit tai 
ekosysteemipalveluihin perustuva liiketoiminta tietyissä maakunnissa. 
Tutkimuksen tavoitteena ovat näiden liiketoimintojen alueelliset vaikutus-
tarkastelut tuotannon ja työllisyyden kerroinvaikutusten kautta. 

Muita suunnitelmissa olevia aluetalouksiin kohdistuvia sovelluksia 
ovat tiettyjä maakuntia koskevat infrastruktuuriin tai teolliseen rakentee-
seen tehtävät investoinnit. Myös verotuksen muutokset voivat vaikuttaa eri 
alueisiin eri tavalla. Alueellinen vaikutus voi olla epäsymmetrinen esimer-
kiksi energia- ja liikenneveroissa, jos liikkumiseen käytetty panos välimat-
kojen vuoksi on erilainen. Myös sähkönkulutuksessa on eroja maakuntien 
välillä. 

Väestörakenteeseen liittyvät kysymykset ovat ajankohtainen tutkimus-
kohde aluerakenteiden kannalta. Huoltosuhteiden kehitys vaikuttaa tule-
vaisuudessa yhä enemmän alueelliseen työntarjontaan. Tällä on kerran-
naisvaikutuksia myös palveluiden kysyntään.  
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 LIITE 

 Toimialaluokitus: 64 toimialaa ja nii-
den aggregointi 
mallin 28 toimialaan

 Mallin 
toimialanimi 

Aluetilinpidon    
toimialat 

Panostuotostaulut 2008 TOL 

1 Maatalous 01 Maatalous, riistata-
lous ja niihin liittyvät 
palvelut 

01 Maatalous- ja riistatalous-
tuotteet sekä niihin liittyvät 
palvelut 

2 Metsätalous 02 Metsätalous ja 
siihen liittyvät palve-
lut 

02 Metsätaloudesta ja siihen 
liittyvistä palveluista saadut 
tuotteet 

3 Kalastus B Kalatalous 03 Kala ja muut kalastustuot-
teet; vesiviljelytuotteet; kalas-
tusta avustavat palvelut 

4 Kaivostoiminta C Mineraalien kaivu 05-09 Kaivostoiminta ja louhin-
ta 

5 Elintarvike-
teollisuus 

DA Elintarvikkei-den, 
juomien ja tupakan 
valmistus 

10-12 Elintarvikkeet ja juomat 

6 Tekstiilit DB_DC Tekstiili-, nah-
katuotteiden ja nahan 
valmistus 

13-15 Tekstiili-, vaatetus- ja 
nahkatuotteet 

7 Puutuotteet DD Puutavaran ja 
puutuotteiden valmis-
tus 

16 Puutavara, puu- ja korkki-
tuotteet (pl. huonekalut); olki- 
ja punontatuotteet 

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

17 Paperi ja paperituotteet 

 18 Painatus- ja tallennuspalve-
lut 

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

19 Koksi ja jalostetut öljytuot-
teet 

 20 Kemikaalit ja kemialliset 
tuotteet 

 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja 
lääkevalmisteet 
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   22 Kumi- ja muovituotteet 
10 Lasi ja betoni DI Ei-metallisten mi-

neraalituott. valmistus
23 Muut ei-metalliset mineraa-
lituotteet 

11 Metallituotteet DJ Metallien jalostus 
ja metallituotteiden 
valmistus 

24 Perusmetallit

   25 Metallituotteet, ei kuiten-
kaan koneet ja laitteet 

12 Konepaja-
teollisuus 

DK Koneiden ja lait-
teiden valmistus 

28 Koneet ja laitteet, muualle 
luokittelemattomat 

13 Sähkötekninen DL Sähkötekn. tuot-
teiden ja optisten laitt. 
valmistus 

26 Tietokoneet, elektroniset ja 
optiset tuotteet 

   27 Sähkölaitteet
14 Kulkuneuvot DM Kulkuneuvojen 

valmistus 
29 Moottoriajoneuvot, perä-
vaunut ja puoliperävaunut 

   30 Muut kulkuneuvot
15 Muu valmistus DN Muu valmistus ja 

kierrätys 
31-32 Muu valmistus ml. huo-
nekalut 

   33 Koneiden ja laitteiden kor-
jaus- ja asennuspalvelut 

16 Sähkölämpö E Sähkö-, kaasu- ja 
vesihuolto 

35 Sähkö, kaasu, lämpö ja il-
mastointi 

   36 Luonnonvesi; veden puhdis-
tus- ja jakelupalvelut 

   37-39 Jäte- ja jätevesihuolto 
17 Rakentaminen F Rakentaminen 41-43 Rakentaminen
18 Kauppa G Kauppa; mootto-

riajon. ja kotital. esin. 
korjaus 

45 Moottoriajoneuvojen ja 
moottoripyörien tukku- ja vä-
hittäiskaupan palvelut ja korja-
uspalvelut 

   46 Tukkukaupan palvelut (pl. 
moottoriajoneuvojen ja moot-
toripyörien tukkukaupan palve-
lut) 

   47 Vähittäiskaupan palvelut (pl. 
moottoriajoneuvojen ja moot-
toripyörien kauppa) 

19 Mara H Majoitus- ja ravit-
semistoiminta 

55-56 Majoitus- ja ravitsemis-
toiminta 

20 Kuljetus I Kuljetus, varastointi 
ja tietoliikenne 

49 Maaliikenne- ja putkijohto-
kuljetuspalvelut 

   50 Vesiliikennepalvelut 
   51 Ilmaliikennepalvelut 
   52 Varastointi- ja liikennettä 

avustavat palvelut 
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21 Vakuutus J Rahoitus- ja vakuu-
tustoiminta 

65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- 
ja eläkevakuutuspalvelut (pl. 
pakollinen sosiaalivakuutus) 

 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuu-
tus- ja eläkevakuutuspalvelut) 

 66 Rahoituspalveluja ja vakuu-
tuspalveluja avustavat palvelut 

22 Yks.palvelut K Kiinteistö-, vuok-
raus-, tutk-, liike-
eläm.palv. (pl 7021) 

53 Posti- ja kuriiripalvelut 

 58 Kustannuspalvelut 
 59-60 Audiovisuaalinen toimin-

ta 
 61 Televiestintäpalvelut 
 62-63 Tietojenkäsittelypalvelut, 

muu tietopalvelutoiminta 
 68 Kiinteistöalan palvelut 
 69-70 Liikkeenjohdon palvelut 
 71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset 

palvelut; tekniset testaus- ja 
analysointipalvelut 

 74-75 Muut liike-elämän palve-
lut ja eläinlääkintä 

 77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 
 78 Työvoimapalvelut 
 79 Matkatoimistojen ja mat-

kanjärjestäjien palvelut, muut 
varauspalvelut ja niihin liittyvät 
palvelut 

 80-82 Muut tukipalvelut 
23 Asuminen K7021 Asuntojen 

omistus ja vuokraus 
68A Asuntojen hallinta 

24 Hallinto L Hallinto, pakollinen 
sosiaalivakuutus 

84 Julkisen hallinnon ja maan-
puolustuksen palvelut; pakolli-
set sosiaalivakuutuspalvelut 

25 Koulutus M Koulutus 85 Koulutuspalvelut 
26 Sosterveys N Terveydenhuolto- ja 

sosiaalipalvelut 
86 Terveydenhuoltopalvelut 

 87-88 Sosiaalipalvelut 
27 Julk.palvelut O Muut yhteiskunnall. 

ja henkilökoht. palve-
lut 

72 Tieteelliset tutkimus- ja 
kehittämispalvelut 

 73 Mainos- ja markkinatutki-
muspalvelut 
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   90-92 Kulttuuritoiminta ja ra-
hapelit 

   93 Urheilu-, huvi- ja virkistys-
palvelut 

   94 Järjestöjen palvelut 
   95 Tietokoneiden ja henkilö-

kohtaisten ja kotitaloustavaroi-
den korjauspalvelut 

   96 Muut henkilökohtaiset pal-
velut 

28 Kotitalouspalvelut P Kotitalouspalvelut 97-98 Kotitalouspalvelut 
  Q Kansainväliset jär-

jestöt ja ulkomaiset 
edustustot 

  X Toimialoittain eritte-
lemätön 
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