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Alueiden loppukysynnän
merkitys tavarantuotannon ja
palvelujen työllisyydelle*

Saara Ainali
Tutkija

oulun yliopisto

1. Panostuotosmalli tarkastelu
kehikkona

työllisyyden palveluvaltaistumisesta on kirjoi
tettu paljon, myös alueellisen tilastoaineiston
antaessa tukea tarkasteluille. tilastot kertovat
toteutuneen työllisyyden, mutta eivät sitä, mis
tä työllisyys on peräisin. tästä suunnasta työl
lisyyttä on puolestaan kuvattu monissa panos
tuotoslaskelmissa, joissa on arvioitu tietyn toi
mialan loppukysynnän, esimerkiksi investoin
tien tai viennin, työllisyysvaikutuksia. tämän
tyyppisissä erillistarkasteluissa työllisyyden
kokonaisrakenne ja siihen heijastuvat muutok
set jäävät hämärän peittoon.

Panostuotosmenetelmä mahdollistaa myös
alueiden koko työllisyyden, sen alkuperän ja
kohdentumisen kattavan tarkastelun, kun kaik
kien sektorien loppukysyntä otetaan eksogee
nisena muuttujana huomioon. loppukysynnän
erien aikaansaamien työllisyysvaikutusten koh
dentuminen voidaan jäljittää, kun toimialojen
väliset riippuvuudet on määritelty panostuo
tosmallissa. rajat analyysin tarkkuudelle aset
tavat loppukysynnän sektoriluokitus ja toimi
alaluokitus. Maakuntien vuotta 2002 koskevis
sa panostuotostauluissa (tilastokeskus 2006)
tuottavia toimialoja on 27, joista seitsemäntois
ta ensimmäistä edustaa tavarantuotantoa ja
loput kymmenen palveluja. sektoreita on kaik
kiaan seitsemän, osalla niistä vain vähäinen
merkitys loppukysynnässä.

omaa tutkimustani varten olen täydentänyt
perinteistä, avointa panostuotosmallia kolmes
sa suhteessa:

1. Mallin endogeeninen perusta kattaa toimi
alojen välituoteriippuvuuksien ohella toimi
alojen kotitalouksille maksamien palkkatu

* Kiit�n PohjoisPohjan�aan TEkeskusta rakentavasta
�hteist�öst�. Erit�isesti keskustelut Mikko Viitasen kanssa
ovat antaneet virikkeit� tutki�ukselle. Kiitos ��ös Os�o
Forssellille artikkelin k�sikirjoitukseen saa�istani h�öd�l
lisist� ko��enteista. Kol�as kiitos kuuluu Kunnallisalan
kehitt��iss��tiölle, Oulun �lio�iston tukis��tiölle sek� Suo
�en Kulttuurirahaston Kainuun ja PohjoisPohjan�aan
rahastoille, joilta saa�allani tuella olen voinut �aneutua
�anostuotos�allin kehitt��iseen.



290

KAK 3 / 2009

lojen ja alueellisen kulutuksen väliset riip
puvuudet, joiden voidaan katsoa pysyvän
suhteellisen vakaina. Vastikkeettomille tu
lonsiirroille kuten eläkkeille ja työttömyys
päivärahoille sekä pääomatuloille perustuva
osa kotitalouksien kulutuksesta jää eksogee
niseksi, samoin matkailijoiden tulonkäyttö.

2. Mallin blokkiratkaisussa loppukysyntä, tuo
tanto riippuvuuksineen sekä työllisyys on
määritelty erikseen tavarantuotannolle ja
palveluille, jotta voidaan analysoida näiden
osuutta toistensa työllistämisessä. Myös yk
sittäisten toimialojen tarkastelu blokkien
rakenteissa ja keskinäisessä vuorovaikutuk
sessa on mahdollista.

3. Panostuotoskehikolle rakentuvasta dekom
ponoinnista on apua työllisyyden ja sen
mahdollisten muutosten alkuperän jäsentä
misessä.

kahta ensimmäistä täydennystä olen esitellyt
aiemmassa artikkelissani (ainali 2004). siinä
on myös esitetty panostuotosmallin ratkaisu,
joka määrittelee loppukysynnästä aiheutuvat,
tavarantuotantoon ja palveluihin kohdistuvat
työllisyysvaikutukset. toimialojen loppukysyn
nän välittömästi aiheuttama työllisyys rajoittuu
kokonaisuudessaan blokkiin ja toimialoille,
joille loppukysyntä kohdistuu, ja siihen vaikut
tavat vain ao. toimialojen työvaltaisuus ja lop
pukysynnän määrä. sen sijaan mallin määritte
lemät välilliset työllisyysvaikutukset ulottuvat
toimialojen keskinäisistä riippuvuuksista joh
tuen laajemmalle talouteen. siten alueellisten
palvelujenkaan kokonaistyöllisyys ei määräydy
vain alueen omasta kysynnästä, vaan sitä voi
aiheuttaa esimerkiksi teollisuuden vienti. kun
eri alueilla viennin määrä ja toimialajakauma
vaihtelevat suuresti, se heijastuu eri tavoin aluei
den työllisyyteen. Välillisten työllisyysvaikutus

ten kokonaismäärää alueilla rajoittaa se, että
osa toimialojen käyttämistä välituotteista on
tuontia, jonka työllistävä vaikutus jää alkuperä
alueille.

dekomponointia on sovellettu tyypillisesti
(esim. Forssell 1989, skolka 1989) selitettäessä
taloudessa kahden ajankohdan välillä toteutu
nutta kasvua osatekijöillään, so. loppukysynnän
määrässä ja rakenteessa tapahtuneilla muutok
silla sekä toimialojen keskinäisissä riippuvuuk
sissa ja tuottavuudessa tapahtuneella kehityk
sellä. tässä tutkimuksessa ei ole tarve selittää
tuotannon kasvua, vaan työllisyyden määrää ja
rakennetta eri alueilla. alueiden erikoistumi
nen tuotannossaan erilaistaa oleellisesti sekä
niiden loppukysyntää että tuotantoriippuvuuk
sia, jolloin em. komponenttien erottaminen ei
ole yhtä perusteltua kuin selitettäessä kansan
talouden tai tietyn alueen kasvua. sen sijaan
loppukysynnän sektoriluokitus ja mallin blok
kiratkaisu mahdollistavat tavanomaista perus
teellisemman työllisyyden rakenteiden aluever
tailun. Perustelluin lähtöoletuksin dekompo
nointia on mahdollista soveltaa myös työllisyy
den tulevien muutosten tarkasteluun.

Mallin alustavien tulosten pohjalta tarkas
telen jaksossa 2 palvelujen ja tavarantuotannon
keskinäistä työnjakoa PohjoisPohjanmaalla,
missä erikoistuminen teknologiaan ja siihen
kytkeytyviin palveluihin leimaa niin loppuky
syntää kuin tuotannon ja työllisyyden rakennet
ta (ainali 2006). Vastaavat laskelmat olen to
teuttanut kainuulle, lapille, uudellemaalle ja
myös koko maalle. jakso 3 kertoo, miten aluei
den eri sektoreille, eri suhteessa tavaroihin ja
palveluihin kohdistuva loppukysyntä sekä alu
eiden tuotannossa toimialojen kesken vallitseva
työnjako erilaistavat niiden työllisyyden raken
netta.
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2. Toimialojen ja blokkien
työllistävyys kahdesta näkö
kulmasta, PohjoisPohjanmaa
2002

Panostuotosmallin käyttövoimana on eksogee
ninen loppukysyntä, joka tutkimuksessa on
jaettu viiteen sektoriin niin, että yksityiset voit
toa tavoittelemattomat yhteisöt on liitetty julki
seen sektoriin ja kiinteän pääoman bruttomuo
dostus kattaa myös varastojen muutoksen.
työllisyyden kokonaisvaikutusten kannalta sek
toriluokituksella sinänsä ei ole mallissa merki
tystä, mutta blokkiratkaisussa sektorien rooli
korostuu. Vientikysyntä kohdentuu pääosin
teollisuuteen ja muille tavarantuotannon aloille,
kulutusmenot varsinkin julkisella sektorilla mil
tei kokonaisuudessaan palveluihin (kuva 1).

PohjoisPohjanmaan loppukysynnässä suu
ri osuus on viennillä, jonka välityksellä kan

sainväliset suhdannekäänteet heijastuvat voi
makkaina alueen talouteen, myös työllisyyteen.
Pitkällä aikavälillä kehitystä on mahdollista ta
sapainottaa ennen muuta julkisella kulutuksel
la, joka mallissa on haluttu pitää eksogeenisena
toimenpidemuuttujana. reaalitaloudessa eri
sektoreiden eksogeenisuuden aste ymmärrettä
västi vaihtelee, ja selittävät muuttujat riippuvat
jossain määrin toisistaan. esimerkiksi julkinen
kulutus voi osin vähentää kotitalouksien kulu
tusta tai pääomanmuodostusta.

kuva 2 havainnollistaa toimialojen koko
loppukysynnän aikaansaamien työllisyysvaiku
tusten hajontaa PohjoisPohjanmaan taloudes
sa. Mukana kuvassa ovat vähintään sata henki
löä käsittävät erät, yhteensä 92,5 % kokonais
työllisyydestä. oikeanpuoleinen akseli osoittaa
toimialan, jonka loppukysyntä työllisyyden on
alun perin aiheuttanut. Vasen akseli paikallis
taa, mille toimialalle työllisyysvaikutukset koh

Kuva 1. PohjoisPohjan�aan lo��uk�s�nn�n (�ilj. +) kohdentu�inen vuonna 2002
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distuvat. loppukysynnän alkuperäisillä toimi
aloilla välittömästi vaatima työpanos kattaa
koko työllisyydestä 61,1 %. Palautevaikutuksi
na muilta toimialoilta kertyy lisää sen verran,
että työpaikkojen hankkimisesta vastanneet
toimialat ovat myös toteuttaneet maakunnan
työllisyydestä kaikkiaan kaksi kolmasosaa, run
saat satatuhatta työpaikkaa. Ne kertyvät eri
toimialoilta kuvan lävistäjäelementtien osoitta
malla tavalla. Merkittävimpinä toimialoina
erottuvat sosiaali ja terveydenhuolto (23375
henkilöä), koulutus (11130), sähkötekninen
teollisuus (10367) ja rakennustoiminta (9408).

kolmasosa toimialojen aikaansaamista työ
paikoista toteutuu niiden ulkopuolella kohden
tuen eri suhteessa tavarantuotantoon ja palve
luihin. suurin tavarantuotantoa ja palveluja
yhdistävä erä on sähköteknisen teollisuuden
liikeelämän palveluissa toteutunut 4091 hen
kilön työllisyys. kaikkiaan sähkötekninen teol
lisuus saa muilla toimialoilla aikaan enemmän

työpaikkoja kuin itse toteuttaa. Muutenkin
teollisuus työllistää palveluja melkoisesti, sa
moin rakennustoiminta. elintarviketeollisuu
den (toimialan 5) kysynnän aikaansaamat työl
lisyysvaikutukset ovat suurelta osin välillisiä,
maatalouteen kohdistuvia. Palvelujen kysyn
nällä ei ole suurta merkitystä tavarantuotannon
työllisyydelle. Blokkien välisten työllisyysriip
puvuuksien epäsymmetrisyyteen vaikuttavat
yhtäältä palvelujen suuri työvaltaisuus ja vähäi
nen välituotteiden käyttö, toisaalta se, että si
käli kuin niiden alkuperä on alueen omassa
teollisuudessa, työn osuus niiden valmistukses
sa on suhteellisen vähäinen.

Mallin blokkiratkaisu antaa aggregaatim
man kuvan palvelujen ja tavarantuotannon kes
kinäisestä työnjaosta. kuvassa 31 ei näy yksit

Kuva 2. Toi�ialojen lo��uk�s�nn�ll��n aikaansaa�a t�öllis��s ja sen kohdentu�inen (henkilö�)

1 Tuloksissa PohjoisPohjan�aan kokonaist�öllis��dest�
�uuttuu 0,3 % siit� s��st�, ett� �allin ulko�uolelle on j�
tett� kotitalous�alvelujen toi�iala, jolla ole �it��n k�tken
töj� �uuhun tuotantoon.
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täisten toimialojen, ei myöskään eri sektoreiden
osuus työllisyydessä. laatikoihin merkityt hen
kilömäärät osoittavat, että tavarantuotannon ja
palvelujen rooli työpaikkojen hankkimisessa on
miltei yhdenvertainen, mutta työllisyyden to
teuttamisessa palvelujen paino on paljon suu
rempi. eron syy näkyy keskimmäisellä rivillä,
tavarantuotannon ja palvelujen toisilleen välit
tämissä työpaikoissa. työllisyysvuoto tavaran
tuotannosta palveluihin on määrältään viisin
kertainen verrattuna vastakkaissuuntaiseen
vuotoon. Palvelujen työllisyydestä runsas vii
dennes on tavaroiden kysynnän varassa, kun
tavarantuotannon muutenkin vähäisemmästä
työllisyydestä vain seitsemän prosenttia nojaa
palvelujen kysyntään. tärkein palvelujen työl

lisyyttä kartuttava kysyntätekijä ovat yhteiskun
nalliset palvelut, jotka ovat työllistämisen suh
teen varsin suljettuja toimialoja niin tavaran
tuotantoon kuin yksityisiin palveluihin verrat
tuina. kaikkiaan julkisten yhteisöjen eri palve
lualoille kohdistamat menot työllistävät noin
55000 henkilöä, joista vain parituhatta toimii
tavarantuotannossa.

kun loppukysynnän koostumus otetaan
mallissa huomioon ja syntyneiden työpaikkojen
kohdentuminen määritellään yksityiskohtai
semmin kuin edellä, työllisyyden rakennetta
päästään tarkastelemaan perusteellisemmin.
taulukossa 1 sarakkeet osoittavat työllisyyden
alkuperän sektoreittain, rivit työpaikkojen koh
dentumisen blokkien kesken.

Kuva 3. Tavarantuotannon ja �alvelujen hankki�a ja toteutta�a t�öllis��s (henkilö�)
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taulukon 1 kaksi ensimmäistä riviä näyttä
vät tavarantuotannon kysynnällään aikaansaa
man ja myös itse toimeenpaneman työllisyyden
kokonaismäärän olevan 53000 henkilön suu
ruusluokkaa. tästä määrästä noin kolmannes
on välillisiä työpaikkoja, mikä kertoo vahvasta
alueellisesta vuorovaikutuksesta tavarantuotta
jien kesken. sen sijaan palvelujen kysyntä ei
tuo tavarantuotantoon suuremmin työpaikkoja,
hienoisena poikkeuksena kuitenkin julkisen
sektorin kulutuksesta pääosin elintarviketuo
tantoon ja rakentamiseen kanavoituvat paritu
hatta työpaikkaa. tavarantuotannossa kaik
kiaan toteutuvasta työllisyydestä koti ja ulko
maiselle viennille rakentuu noin seitsemänkym
mentä prosenttia, rakentamiselle ja muulle
pääomanmuodostukselle runsas viidennes, jo
ten kotitalouksien eksogeenisen kulutuksen
osuudeksi ei paljon jää.

Palveluissa asetelma on monessa suhteessa
käänteinen verrattuna tavarantuotantoon. suu
rin merkitys on tietysti julkisen sektorin kulu
tuksella, joka työllistää palvelualoja enemmän
kuin muut sektorit yhteensä. työllisyysvaiku
tukset näkyvät pääosin toimialoilla, joille ky
syntä alun perin kohdistuu. Palvelujen työlli
syyden kokonaismäärästä runsaat neljäkym
mentä prosenttia on julkisen sektorin välittö

miä työpaikkoja. yksityisissä palveluissa välil
listen työpaikkojen osuus on hieman korkeam
pi, mutta nekin jäävät pääosin palvelublokin
sisäisiksi. edellä on jo tullut ilmi, että tavaroi
den kysyntä ylläpitää palveluissa runsasta kah
takymmentätuhatta työpaikkaa. Niistä liki kol
mannes kohdistuu erilaisiin kiinteistö ja liike
elämän palveluihin. kauppaa ja kuljetuksia
tarvitsevat kaikki toimialat tavarapanosten han
kintaan. kauppaan tavarantuotannosta kohdis
tuukin kuutisentuhatta työpaikkaa, liikentee
seen puolta vähemmän.

3. Alueellisia eroja loppu
kysynnässä ja työnjaossa

kun työllisyyden rakenne on määritelty taulu
kon 1 tavoin myös muille alueille, voidaan tar
kastella, miten niillä kullakin vastuu työllistä
misestä jakautuu eri sektorien ja tuotantoblok
kien kesken. PohjoisPohjanmaan ja kolmen
muun maakunnan työllisyyden rakennetta ver
rataan kuvassa 4 eri sektoreiden, kuvassa 5 ta
varantuotannon ja palvelujen työnjaon näkö
kulmasta.

PohjoisPohjanmaan loppukysyntää ja sen
välityksellä työllisyyttä luonnehtivat seuraavat
pääpiirteet.

Taulukko 1. PohjoisPohjan�aan t�öllis��den rakenne vuonna 2002 (henkilö�)

kotital. julkinen Pääoman Vienti Vienti yhteensä
kulutus kulutus muodostus kotim. ulkom.

Välitön tavarantuotannossa 842 197 8 868 13 209 13 043 36 160
Välillinen tavarantuotannossa 1 018 72 3 127 6 641 6 051 16 910
Palveluista tavarantuotantoon 1 209 2 270 222 341 131 4 174
Välitön palveluissa 7 744 41 294 2 661 4 408 1 569 57 675
Välillinen palveluissa 2 801 11 034 954 1 389 570 16 748
tavarantuotannosta palveluihin 489 97 4 359 7 327 9 227 21 499

yhteensä 14 102 54 964 20 192 33 316 30 592 153 166
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– tavarantuotannon loppukysyntä määräytyy
suurelta osin maakunnan ulkopuolisilla
markkinoilla lukuun ottamatta sen omaa ra
kennustoimintaa ja vähäistä kulutusta.

– Palvelujen ulkomaanvienti on vähäistä.
– kotitalouksien kysyntä kohdistuu pääosin

palveluihin.
– julkisen sektorin kysyntä suuntautuu pientä

rakennustoiminnan erää lukuun ottamatta
täysin palveluihin; myös rahankäyttö muihin
kuin varsinaisiin yhteiskunnallisiin palvelui
hin on merkittävä kysynnän ja työllisyyden
lähde.

alueiden erikoistuminen, eriasteinen avoimuus
loppukysynnässä, teknologia ja tuontiriippu
vuus erilaistavat suuresti niiden työllistämisen
edellytyksiä. ulkomaisen viennin paino loppu
kysynnässä on suuri myös lapissa. kahdessa

muussa maakunnassa kysyntä suuntautuu suu
remmassa määrin palveluihin, kainuussa julki
selle sektorille ja uudellamaalla yksityisiin pal
veluihin painottuen. työllisyyden kohdentumi
seen vaikuttaa oleellisesti se, missä määrin eri
toimialat välituotekäyttönsä ja maksamiensa
palkkojen välityksellä aiheuttavat tuotantoa
muille toimialoille ja miten työvaltaista näiden
toimialojen tuotanto on.

kuva 4 osoittaa, että PohjoisPohjanmaalla
työllisyyden riippuvuus viennistä on suurem
paa kuin naapurimaakunnissa, mutta vähäi
sempää kuin uudellamaalla. ulkomaisen vien
nin merkitys työllistäjänä on suurin Pohjois
Pohjanmaalla. alueiden työllisyydessä viennin
paino on kuitenkin systemaattisesti vähäisempi
kuin tuotannossa, mikä johtuu ennen muuta
vientiä hallitsevan teknologiateollisuuden kes
kimääräistä korkeammasta työn tuottavuudes

Kuva 4. Sektorien osuus (%) alueiden t�öllist��isess� vuonna 2002
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ta. uudenmaan asema yksityisten palvelujen
valtakunnallisena keskittymänä näkyy niin, että
vienti kotimaahan on tärkeämpi työllistäjä kuin
ulkomaanvienti.

julkisen sektorin kulutuksella on ylivoimai
sesti suurin merkitys kaikkien alueiden työlli
syydessä, mutta myös osuuksien alueidenväliset
poikkeamat ovat suuria. Pohjoissuomessa erot
eivät kuitenkaan johdu julkista kulutusta hal
litsevista väestöpalveluista, sillä sosiaali ja ter
veydenhuollon, koulutuksen sekä virkistys ja
kulttuuripalvelujen osuus pohjoisten maakun
tien työllistämisessä on kauttaaltaan 27 prosen
tin luokkaa. suurin syy eroihin ovat hallintoon
kohdistuvat menot, joiden osuus työllistämises
sä on kainuussa huomattavasti suurempi kuin

naapurialueilla – jo ennen kuin maakuntahal
linnon kokeilu on ehtinyt käynnistyä. uudella
maalla julkisten väestöpalvelujen varassa on vain
viidennes työpaikoista. yhdessä julkisen sekto
rin kulutuksen ja viennin vastuu alueiden työl
lisyydestä on 70–80 prosentin luokkaa, uudel
lamaalla vähäisin. Muut työpaikat kertyvät koti
talouksien eksogeenisesta kulutuksesta ja pää
omanmuodostuksesta. Näistä jälkimmäisen
merkitys on suhteellisesti suurempi kasvualueil
la, sen sijaan periferiassa riippuvuus tuotannon
ulkopuolisista tuloista nostaa kotitalouksien
kulutuksen merkitystä työllistäjänä.

kahden tuotantoblokin, tavarantuotannon
ja palvelujen, keskinäistä työnjakoa alueilla jä
sentää kuva 5. Pylväissä katkoviivan alapuolel

Kuva 5. Palvelujen ja tavarantuotannon osuus alueiden t�öllis��dest� (%) vuonna 2002
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le jäävä alue osoittaa, mikä osuus maakuntien
työllisyydestä toteutuu palveluissa. osuus on
selvästi alhaisin PohjoisPohjanmaalla, jonka
erikoislaatua lisää se, että palvelutyöpaikoista
vähintään joka viides nojaa tavarantuotannon
kysyntään. Näiden työllisyysvuotojen osuus
maakunnan kokonaistyöllisyydestä on 14,0 %,
huomattavasti korkeampi kuin muilla alueilla.
Merkittävän osan vuodoista selittää teknologia
teollisuuden vienti. kaikilla alueilla palveluja
runsaasti työllistävänä toimialana erottuu ra
kentaminen. tavarantuotannon aikaansaamista
työllisyysvaikutuksista hyötyvät varsinkin kaup
pa, liikeelämän palvelut ja liikenne, mutta eri
alueilla vaihtelevin osuuksin riippuen toimiala
rakenteesta. kainuun ja lapin prosessiteolli
suudelle kuljetustoiminta on tärkeä, mutta sen
korkea työn tuottavuus rajoittaa välillisten työ
paikkojen määrää. Palvelujen kysynnän tava
rantuotantoa työllistävä vaikutus sen sijaan on
kaikilla alueilla vähäinen, kattaen vain muuta
maan prosentin kokonaistyöllisyydestä. kai
nuussa ja uudellamaalla koko työllisyydestä
miltei puolet on palvelusektorin välittömiä työ
paikkoja. kainuussa ne ovat valtaosin julkisen
sektorin aikaansaamia, uudellamaalla toinen
merkittävä kysyntätekijä on jo mainittu koti
maanvienti.

4. Lopuksi

tämä katsaus on syntynyt tarpeesta suhteuttaa
yhteiskunnallisten väestöpalvelujen asemaa eri
tyyppisissä aluetalouksissa, erityisesti niiden
työllisyydessä.2 terveyden ja sosiaalihuollon,
koulutuksen ja muiden yhteiskunnallisten pal

velujen käytössä ja tuottamisessa ei ole suuria
alueidenvälisiä eroja, joten niiden taloudellista
merkitystä on katsottava koko aluetalouden
kehyksissä, suhteessa muuhun tuotantoon. yh
teiskunnallisten palvelujen ja julkisten menojen
merkitys työllistäjänä korostuu perifeerisillä
alueilla. kainuussa tärkeä syy siihen on vähäi
nen ulkomaanvienti. lapissa puolestaan metsä
ja metalliteollisuuden suuri vienti työllistää
suhteellisen vähän johtuen ennen muuta näi
den toimialojen korkeasta työn tuottavuudes
ta.

aluetilinpidon valossa palvelujen osuus
työllisyydestä on PohjoisPohjanmaalla vähin
täänkin neljännesvuosisadan ajan ollut useita
prosenttiyksikköjä alempi kuin vertailualueilla
ja koko maassa, vahvistuen kuitenkin muiden
alueiden tahtiin 1990luvun alkupuolelle. Vuo
sikymmenen loppujakson ajan palveluvaltais
tumisen suunta oli PohjoisPohjanmaalla nega
tiivinen teknologiabuumin johtaessa kehitystä.
tilastot eivät kerro, miten suurta osaa tavaroi
den kysyntä on menneinä vuosikymmeninä
näytellyt palvelusektorilla toteutuneessa työlli
syydessä. Vuoden 2002 panostuotosaineisto
kuitenkin osoittaa, että ero vertailualueisiin ja
koko maahan on vielä suurempi, kun palvelu
valtaisuutta katsotaan työpaikkojen alkuperän
näkökulmasta. kun PohjoisPohjanmaalla lä
hes puolet työllisyydestä on tavaroiden kysyn
nän varassa, kainuussa ja lapissa osuus on
runsas kolmannes ja uudellamaalla vain neljän
nes. Myös koko maassa tavaroiden kysynnällä
on työpaikkojen aikaansaamisessa vähäisempi
merkitys kuin PohjoisPohjanmaalla.

tavarantuotannon ja palvelujen keskinäi
nen vuorovaikutus näkyy työllisyyden raken
teessa sitä vahvempana, mitä enemmän loppu
kysyntä painottuu tavaroihin. PohjoisPohjan
maalla palvelusektorin työllisyyden suurta

2 Toinen taustatekij� on PohjoisPohjan�aan TEkeskuksen
kanssa teke��ni �hteist�ö, joka j�tti vaivaa�aan ajatuksen
t�öllis��den rakenteen kaksisuuntaisesta tarkastelusta.
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riippuvuutta tavarantuotannosta selittää eri
koistuminen teknologiateollisuuden ohella lii
keelämän palveluihin, jotka nekin painottuvat
teknologiaan. kun nämä palvelut ovat vielä
suhteellisen työvaltaisia, välillisten työpaikko
jen määrä nousee suureksi. Naapurialueilla yksi
tai useampi näistä edellytyksistä puuttuu.
Myöskään uudellamaalla blokkien välinen riip
puvuus ei ole erityisen suurta, mitä selittää yli
voimaisen vahva yksityinen palvelusektori, joka
ei ratkaisevasti riipu teollisuuden kysynnästä.
Palvelujen työllistävä vaikutus tavarantuotan
nossa on kaikilla alueilla vähäinen.

aiempien dekomponointien perusteella to
dennäköistä on, että alueiden työllisyys riippuu
tulevaisuudessa eniten niiden loppukysynnän
kasvusta ja rakenteesta, jotka määräävät myös
palveluvaltaistumisen tahdin. suurin välitön
merkitys on yhteiskunnallisten palvelujen ky
synnällä, mutta myös teollisuudella on vaiku
tusta varsinkin PohjoisPohjanmaalla. jos säh
köteknisen teollisuuden ulkomaanviennin vuo
den 2002 tasoon oletetaan kymmenen prosen
tin muutos, malli laskee sen näkyvän Pohjois
Pohjanmaan kokonaistyöllisyydessä vajaan
prosenttiyksikön muutoksena, mikäli tuotanto
riippuvuudet ja tuottavuus pysyvät ennallaan.
Vaikutukset näkyvät yhtä lailla palvelujen työl
lisyydessä kuin itse teknologiateollisuudessa.
kymmenen prosentin muutos terveyden ja so
siaalihuollon julkisiin kulutusmenoihin mer
kitsee puolentoista prosenttiyksikön muutosta

kokonaistyöllisyyteen vaikuttaen hieman myös
palveluvaltaisuuden asteeseen.

teollisuudessa ja rakennustoiminnassa las
kusuhdanteessa menetettyjen työpaikkojen
korvaaminen palvelusektorilla ei ole yksinker
taista – ei siitäkään syystä, että osa palveluista
nojaa em. toimialojen loppukysyntään. kysyn
tää elvyttäviä toimia tarvitaan sekä palveluihin
että tavarantuotantoon, mutta niiden vaikutus
alueiden työllisyyteen on moniulotteinen pro
sessi, oleellisena osana sitä toimialojen molem
minpuolisille riippuvuuksille rakentuva työn
jako. 
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