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Esiouhe • 

Tutkimusraportti antaa systemaattisen, toimialaluokitukseen perustuva erittelyn 
Keski-Pohjanmaan tehdasteollisuudesta. Tutkimus on jatkoa teokselle Kaipainen, 
Raiski ja Rosenqvist (1994): Keski-Pohjanmaan elinkeinokuva. Aiempaa 
tutkimusraporttia on monin tavoin käytetty tässä raportissa hyväksi, vaikka luvut 
onkin kirjoitettu uusiksi. Katsaus tehdään tällä kertaa pelkästään teollisuudesta, 
jonka sisällä kiinnostus kohdistuu erityisesti tehdasteollisuuteen. 

Raportin kapeampi rajaus on tehnyt mahdolliseksi aiempaa raporttia useampien 
alueyksiköiden tarkastelun. Pääosin tarkastelu kohdistuu Keski-Pohjanmaan 
toiminnallis-taloudelliseen maakuntaan. Tutkimusraportissa on kuitenkin esitetty 
tilastotietoja sekä virallista maakuntaa laajemmista (mm. läänit, laaja Keski-
Pohjanmaa) että suppeammista (seutukunnat, kunnat) alueyksiköistä. Kun tietoja 
on Kaustisen, Kokkolan, Nivala-Haapajärven, Ylivieskan ja Pietarsaaren 
seutukunnista, näistä voi jo koota hyvin monia erilaisia aluejakoja. Kunta-
aineistoista ei salaussyistä saada yksityiskohtaisia toimialatason tietoja. 

Osaa alueista on tarkasteltu aikasarjojen avulla myös pidemmältä ajanjaksolta, 
jotta pidemmän aikavälin trendit erottuvat vuosivaihtelusta. Toiinialaluokitusten 
muutokset kuitenkin rajoittavat tarkasteluvälin vuosiin 1988-94, joista aineistoa 
on hankittu vuosilta 1988, 1992, 1993 ja 1994. Vuotta 1988 nuoremmat aineistot 
on koottu vanhemmalla toimialaluokituksella kuin teoksessa käytetty TOL88. 
Vuodesta 1995 alkaen tiedot taas kerätään uudella TOL95 -luokituksella. 
Vertailukelpoisen aikasarjan katkeamista harmittelevaa lohduttaa se, että jatkossa 
teollisuustilasto on aiempaa kattavampi. Mukaan otetaan EU :n käytäntöjä 
mukaillen myös vähemmän kuin viisi henkeä työllistävät teolliset toimipaikat. 
Muutos toivottavasti lopettaa tarpeen arvioida pienten teollisten yritysten 
merkitystä työllistäjinä ja uusien arvojen tuottajina. Tässä tutkimusraportissa 
pienten yritysten merkitystä yritetään haarukoida johdanto -luvussa esitettyjen 
kesää 1996 kuvaavien yritystoimipaikkatietojen ja eri tilastojen (bkt-tiedot, 
teollisuustilasto, työvoimatilastot) vertailun avulla. 

Tutkimusraportin aineistona on käytetty kirjallisten lähteiden lisäksi Chydenius-
Instituutin kirjastosihteeri Päivi Vuorion Keski-Pohjanmaan tietokantaprojektille 
tekemiä erillisajoja Tilastokeskuksen teollisuustilastosta, yritysrekisteristä ja 
aluetietokannasta. Tietokantaprojekti, jonka yksi tuotos tämä raportti on, on 
puolestaan saanut Keski-Pohjanmaan liiton kehittämisrahaa ja Kokkolan 
seutukunnan tavoite 2 -kehittämisrahaa. 

Kokkolassa 30.12.1996 

Jouni Kaipainen 
KTM, tutkija 
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1. Johdanto 

Kehittämisohjelmien laadinnassa tarvitaan tietoa 
alueiden ja toimialojen välisistä eroista. Tämän 
raportin tavoitteena on tuottaa tällaista alueell i-
scssa kehillämisessii edellytettävää perustietoutta. 
Tutkimusraportissa on teollisuustilaston perus-
teella verrattu mm. jalostusarvon, työllisten ja 
viennin määriä eri maakunnissa. 

Absoluuttisten lukujen perusteella samat suuret 
maakunnat nousevat jatkuvasti esille. Jos halu-
taan tietää, miten mitkä alat muualla ovat vah-
vuuksia, on syytä suhteuttaa asiat. Yksi tapa las-
kea suhteellisia mittoja on jakaa tuotanto, palkka-
summa tms. tieto alan työllistämien henkilöiden 
määrällä. Näin saadaan käyttökelpoisia tuotta-
vuuslukuja ( esimerkiksi jalostusarvo työntekijää 
kohti). Myös suhdeluvut (palkkojen osuus jalos-
tusarvosta, viennin osuus toimituksista tms.) ker-
tovat toimialojen sisäisistä alueellisista eroista. 

Suhteellisten vahvuuksien tarkastelu esimerkiksi 
sijaintiosamäärien avulla kertoo, mitä toimialoja 
maakunnassa on muuta maata runsaammin 
(huomioon otettuna maakunnan tehdasteollisu u-
den tuotannon arvo ja tarkasteltavan toimialan 
suhteellinen merkitys/osuus koko maassa). Jos 
maakunnassa on jo olemassa jonkin toimialan 
tuotantoa runsaasti, alueen voi olla kannattavaa 
edelleen syvcntföi crikoistumistaan toimialalla. 

Vahvuuksien vahvistaminen ei luonnollisesti ole 
ainut ajateltavissa oleva strategia. Jos maaku n-
nassa havaitaan, että jokin toimiala on maakun-
nassa heikko, mutta ala on jatkon kannalta elin-
tärkeä, alaan on panostettava sen nykyisestä su h-
teellisesta ja absoluuttisesta merkityksestä ja me-
nestyksestä riippumatta. 

Päätöksentekijöillä on oikeus ja velvollisuus 
käyttää harkintaansa, sillä erilaisten kvantitatiivis-
ten mittareiden ulkopuolelle jää runsaasti huomi-
oon ottamisen arvoisia seikkoja. Vaikka päätös 
tehtäisiinkin tulevaisuuden vision toteuttamiseksi, 

kansalaisten ja päättäjien on silti hyvä tietää oman 
alueensa vahvuuksista ja heikkouksista, jotta he 
voivat arvioida erilaisten toimintavaihtoehtojen 
riskejä ja tuottoja. 

Keski-Pohjanmaata aluetaloutena on toki aiem-
minkin tutkittu, mutta aluerajaukset ovat vaihdel-
leet. Useimmiten tutkimuksissa Keski-Pohjan-
maan virallisen toiminnallis-taloudellisen maa-
kunnan lisäksi mukana ovat olleet Kalajokilaakso 
(tai viime vuosina yhä useammin Ylivieskan ja 
Nivala-Haapajärven seutukunnat) ja Pietarsaaren 
seutukunta. 

Keski-Pohjanmaan liitossa on osajäseninä muka-
na virallisen Keski-Pohjanmaan lisäksi useita 
lähialueiden kuntia. Koska Ylivieskan suunnassa 
käydään nyt joulukuussa 1996 keskustelua siitä, 
pitäisikö alueen kuntien luopua osajäsenyydestä 
Keski-Pohjanmaan liitosta, Keski-Pohjanmaan 
liiton alueen käyttäminen tilastoajojen pohjana 
olisi ongelmallista. Aluejakojen tulisi olla hyvin 
pysyviä, jotta niistä voidaan kerätä alueen toimi-
joiden kannalta mielekkäitä, toiminnan luonteen 
muutoksesta kertovia aikasarj oja. 

Julkaistuissa tilastoissa aluerajaus on val-
tioneuvoston päätöksessä tarkoitettu Keski-
Pohjanmaan virallinen maakunfa. Yksiselitteinen 
alucrajaus on pakko tchdii, koska muutoin maa-
kuntien vertaaminen toisiinsa ei onnistu. Jos halu-
taan hyödyntää näitä maakunnittaisia tilastoja, 
joita Tilastokeskus on viime vuosina tuottanut 
monista ennen julkaisemattomista ilmiöistä, täy-
tyy tarkastelun kohteena olla virallinen Keski-
Pohjanmaa. 

Miksei sitten käytetä kuntatietoja ja muokata 
niistä kaikkia haluttuja aluejakoja? Monista ilmi-
öistä toki kerätään tietoa kuntajaotuksella. Valitet-
tavasti tilastoista ei saa käyttöön puhtaita pohja-
tietoja. Julkaistussa materiaalissa osa tiedoista on 
jo salallu, jolloin monessa kunnassa teollisuuden 



toimialoittaisel tiedot on kaikki nollattu. Yhdis

tämällä nollattuja tietoja ei enää saa selville oikei

ta maakuntatason tietoja. 

Tutkimusraportin tekeminen edellyttää rajallista 

määrää alueyksiköitä. Erilaisia tarpeita varten 

aineistoja on silti sekä virallisen maakuntajaon 

pohjalta että monien muiden rajojen mukaan. 

Alueyksikköinä ovat läänit, maakunnat, seutu

kunnat ja eräät kaupungit. Erikseen on pyydetty 

tiedot Kalajokilaaksosta, jotta tämä alueen asu k

kaiden mielissä oleva kokonaisuus pystytään 

esilliimiiiin yhtcnliisenli yksikkönii. Niiislii alue

jaoista on tehty runsaasti erilaisia yhdistelm iii 

(esimerkiksi Kalajokilaakso + Keski-Pohjanmaa). 

Aluerajauksesta syntyy aina keskustelua. Valtion 

aluehallinnon uudistus on kesken eikä lopullista 

tietoa elinkeinokeskusten ja suurläänien rajoista 

taikka kuntein suuntautumisesta vielä ole. Toivot

tavasti raportin erilaiset aluejaot eivät luo lisää 

rajalinjoja. Toimintojen jäsentäminen eri aluej a

oilla ei ole vain hallinnollisten rajojen siirtelyä. 

Eri vaihtoehdoista ilmenevät erilaiset avainto i

mialat, jotka vaativat eri tyyppisiä voimavaroja ja 

keinoja elinkeinojen kehittämiseen. 

Käytetty tilastoaineisto 

Teollisuuden tarkastelu perustuu Tilasto

keskuksen tuottamaan Teollisuustilastoon, josta 

Chydenius-Instituutti on ajanut uusimman, vuotta 

1994 kuvaavan aineiston lisäksi vuosia 1988, 

1992 ja 1993 koskevat aineistot. Koska aineistoja 

on monelta vuodelta, aikasarjojen avulla voidaan 

erotella pitkävaikutteisia trendejä erilleen vuosi

vaihtelusta. 

Joku voi olla silli miellä, ellii käytettiiviil aineistot 

ovat kaikki vanhentuneita. Toiminnan luonnetta 

kuvaavat absoluuttiset ja suhteelliset luvut eivät 

muutu kovin nopeasti. Keski-Pohjanmaan tehdas

teollisuudesta saatava kuva vuonna 1994 on h y

vin samankaltainen kuin vuonna 1992. Outo

kummun sinkkitehtaan prosesseja ei muuteta yh

dessä vuodessa käsityötaitoon perustuviksi nyrk

kipajoiksi muutoin kuin suuren kriisin yhteydes-
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sä. Tietoja on silti syytä tarkastella tasaisin väli

ajoin, sillä aikasarja paljastaa mitkä ilmiöt ovat 

olleet päiväperhoja ja mitkä ilmiöt taas ovat 

merkkejä edelleen jatkuvasta trendistä. 

Jotkut kriitikot ovat ehkä sitä mieltä, ettei Teol

lisuustilaston luvuilla ole mitään tekoa kun kehit

tämisen painopiste, pienet yritykset, puuttuvat. 

On totta, että Teollisuustilastossa vähemmän kuin 

viisi henkeä työllistävät toimipaikat eivät ole 

lainkaan mukana. Vuonna 1994 teollisuustilastos

sa mukana olevat toimipaikat tuottivat 99,6 % 

Keski-Pohjanmaan hruttoaluetuotteen ennakkotie

tojen mukaisesta teollisesta arvonlisiiykscslii. 

Vuoden 1993 teollinen aluetuotos oli 1 423 m i 1-

joonaa markkaa, kun teollisuustilasto kertoo ar

vonlisäystä kertyneen 1406 miljoonaa markkaa. 

Teollisuustilastossa oli siten mukana 98,8 % lo

pullisesta alueellisesta teollisesta bruttoaluetuo t

teesta, jonka perusteella mm. EU :n tuet määrä y

tyvät. 

Ero ei liene kovin suuri myöskään teollisuuden 

viennissä, mutta työllisten kohdalla virhe kasvaa. 

Vuonna 1994 Keski-Pohjanmaalla oli 4 878 teol

lisuuden (TOL C, D ja E) työpaikkaa. Teollisuus

tilastossa vuodelta 1994 oli mukana vain 4 040 

omistajaa, toimihenkilöä ja työntekijää. Eroa oli 

siten 838 työpaikkaa (teollisuustilastosta puuttui 

17 % teollisuuden työpaikoista). Suhteessa työlli

seen työvoimaan vuonna 1993 eroa oli 652 henki

löä (teollisuustilastosta puuttui siten 14 % teoll i

suuden työllisestä työvoimasta). 

Miten pienteollisuudelle jäävä noin yksi prosentti 

bruttoaluetuottesta (eli noin 20 miljoonaa mark

kaa arvonlisäystä) riittää elättämään noin 15 % 

työvoimasta (650 - 850 henkilöä). Eihän 30 000 

markkaa henkeä kohti tokikaan riitä. Ehkii pk

teollisuudcn jalostusarvosta osa jää kirjautumalla 

bruttoaluetuotteeseen. Virhe on kuitenkin siede I

tävän kokoinen, kun ottaa huomioon tilastojen 

erilaiset käsitteet. Esimerkiksi työpaikka voi olla 

puolipäiväinen tai henkilö voi työskennellä vain 

puoli vuotta alalla, jolloin eri tilastoissa hänet 

kirjataan eri tavalla. Työttömyyskin näyttää aina 

hieman erisuuruiselta Tilastokeskuksen otanta-
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tutkimuksen ja työministeriön hallinnollisten re
kisteritietojen perusteella, mutta oleellista on, että 
muutoksen suunta näyttää samalta. 

Rekistereiden pidon tavoitteissa on eroja. Kaup
parekisteri-ilmoituksella on yritykselle oikeuksia 
luova merkitys. Tästä syystä sinne tulee paljon 
uusia yrityksiä, jotka eivät vielä ole aloittaneet 
toimintaansa. Yritysrekisteriin perustuva aloitta
neiden ja lopettaneiden yritysten tilasto taas pe
rustuu verovelvollisuuteen ja tilastoon tulevat 
vain verovalvontaan kuuluvat yritykset. 

Yritysrekisterissä ovat mukana kaikki yritykset, 
yhteisöt ja yksityiset elinkeinonharjoittajat, jotka 
ovat työnantajia tai arvonlisäverollisia. Tilasto 
kattaa liiketoimintaa harjoittavat yritykset. Tar
kastelun ulkopuolelle jäävät säätiöt, asunto
osakeyhtiöt, aatteelliset yhdistykset, viranomaiset 
ja uskonnolliset yhteisöt. Tilasto kattaa valtion 
liikelaitokset, mutta ei kuntien liikelaitoksia. 

Yritysrekisterin mukaan kesäkuussa 1996 Keski
Pohjanmaalla oli 557 teollista toimipaikkaa, joista 
411 eli 74 % oli 0-4 henkeä työllistäviä. Yritys
rekisterin mukaan 30.9.1995 koko maan 28 474 
teolljsesta toimipaikasta 22 683 eli 80 % oli 0-4 
henkeä työllistäviä (Tilastokeskus 1996d). 
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Koko maassa teollisia mikroyrityksiä oli siten 

suhteessa enemmän kuin Keski-Pohjanmaalla. 

Tätä tietoa on syytä korostaa siksi, että monet 
väittävät päinvastaista. He ehkä pitävät yllä vira l
lista optimismia ja yrittävät esittää asioiden ole
van paremmin kuin miten ne todellisuudessa ovat. 
Positiivinen perusasenne voi olla mielialojen roh
kaisemiseksi tarpeen, mutta jos paikkansa pit ä
mättömästä väiteestä kiinnipitäminen johtaa to
dellisuuden kieltämiseen, joudutaan ojasta allik
koon. Kehitetään mukamas toimivia yrityksiä, 
vaikka vähät kehittämisvarat pitäisi kohdistaa 
uusien yritysten perustamiseen. 

Todellisuuden kieltäminen johtaa myös siihen, 
että teollisuustilaston antamaa kuvaa maakunnan 
tuotannqn r�kenteesta täytyy vähätellä ja mitätöi
dä. Tilastojen kattavuuden vertailun perusteella 
teollisuustilasto kuvaa teollisuuden arvonlisäystä 
Keski-Pohjanmaalla paremmin kuin muualla 
maassa keskimäärin, koska tilaston ulkopuolelle 
jää suhteessa vähemmän pieniä teollisia yrityksiä! 
Jotta väite konkretisoituisi, seuraavaksi käydään 
läpi kuntatasolla se, mitä alueella on. Jos tilastois
sa on jotakin vikaa, sekin on syytä saada selville, 
jotta voidaan perustellusti vaatia parempia. 
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Kuva 1. Tilastokeskuksen yritysrekisterin tehdasteollisuuden toimipaikat kesäkuussa 1996 
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(Lähde: Tilastokeskuksen yritysrekisteri. 

Mittakaavaeron takia Kokkolan kaupungin 276 yritystoimipaikkaa esitetään kuvassa 3) 
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Kuva 3. Kokkolan kaupungin 1-4 henkeä työllistävät tehdasteollisuuden toimipaikat 
toimialoittain kesällä 1996 
(Lähde: Tilastokeskuksen yritysrekisteri) 

Kokkolassa toimi kesällä 1996 kaikkiaan 1687 
toimipaikkaa. Tukku- ja vähittäiskaupassa näistä 
toimi 532 eli lähes kolmannes. Teollisuus oli 
kuitenkin heti toisena 276 toimipaikallaan. Kol-
mantena oli kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspal-
vclut sekä liike-elämän palvelut 266 toimipaikal-
la. Rakentamisessa oli 154 toimipaikkaa. Muissa 
yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palve-
luissa oli 134 toimipaikkaa. 

Kokkolassa oli enemmän tehdasteollisuuden 
toimipaikkoja kuin missään muussa lähialueen 
kunnassa. Keski-Pohjanmaan virallisessa maa-
kunnassa toimi 557 tehdasteollisuuden toimipaik-
kaa, joten Kokkola vastasi yksin puolesta kaikista 
maakunnan tehdasteollisuuden toimipaikoista. 

Yhdestä neljään henkeä työllistäviä tehdasteolli-
suuden toimipaikkoja oli 208 eli 75 % kaikista 
teollisista toimipaikoista. 5-9 henkeä työllistäviä 
toimipaikkoja oli 30 (11 % ). Kymmenestä yhdek-
sääntoista henkeä työllistäviä toimipaikkoja oli 
tehdasteollisuudessa 15 (5 % ). Kahdestakymm e-
n estä neljäänkymmeneen yhdeksään henkeen 
työllistäviä toimipaikkoja oli 15 (5 % ). Viidestä-
kymmenestä y hdeksäänkymmeneeny hdeksään 

henkilöä työllistäviä toimipaikkoja oli 3. Sata tai 
enemmän työllistäviä toimipaikkoja oli tehdas-
teollisuudessa 5. 

Kaikilla toimialoilla yhteensii oli Kokkolassa vie-
jiä tai sekä vieviä etHi tuovia toimipaikkoja y h-
teensä 113. Tämä on huomattavasti enemmän 
kuin Pietarsaaressa (64), Uudessakaarlepyyssä 
(22), Ylivieskassa (16), Kannuksessa (10), Niva-
lassa (9) ja Oulaisessa (6). Keski-Pohjanmaalla 
oli 170 vientiä harjoittavaa toimipaikkaa, joten 
Kokkolan osuus vientitoimipaiki;,ista oli 2/3. 

Kokkolasta on kohtuullisen vahva pienten tehdas-
teollisuuden toimipaikkojen aluskasvisto yhdisty-
neenä vientikokemusta hankkineisiin eri alojen 
toimipaikkoihin. Jo olemassa olevaa tietotaitoa 
kombinoimalla kaupungilla saattaisi olla potenti-
aalia nousta nykyistä huomattavasti vahvammaksi 
maakunnan veturiksi. Tällä hetkellä Kokkolan 
seutu on jäänyt jälkeen siitä lamaa seuranneesta 
tehdasteollisuuden noususta, joka on nostanut 
länisrannikon tuotantoa muuta maata nopeampiin 
kasvulukuihin. Uuden nousun edellytykset kan-
sainvälistyvässä maailmassa ovat silti olemassa. 
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2. Määritelmiä 

Käsitteiden sisällöt eri tilastoissa eivät liene luki-
joille aivan selviä. Teollisuustilaston tiedot ovat 
toimipaikkakohtaisia, eivät yritystä kuvaavia l u-
kuja. Toimipaikkoja koskevat tiedot pystytään 
ylccnsii alueellistamaan melko hyvin, mutta jois-
sakin erikoistapauksissa lukijan on syytä pitää 
mielessä, että toimipaikat eivät ole täysin omasta 
yrityksestään erillisiä saarekkeita. 

Moni lukija tympääntynee tutkimusraporttia luki-
essaan toimipaikkojen tietojen käsittelyyn ja 
pohtii eivätkö ne tutkijat osaa koskaan puhua 
yrityksistä. Yritys on tosiaan päätöksenteon yk-
sikkö ja sinällään olennainen tutkimuksenkin 
kohde. Ongelmana vain on se, että yritysten tiedot 
kirjautuvat yrityksen päätoimipaikan mukaan. Jos 
yrittäisimme alueellistaa Suomen tehdasteollisuu t-
ta yritystietojen perusteella, suurin osa maakun-
nan toiminnasta kirjautuisi päätoimipaikkojen 
mukana aivan muualle Suomeen (tai jopa maam-
me rajojen ulkopuolelle). 

Monella toimialalla toimivien yritysten kohdalla 
ongelmallista on se, että yritykset toimivat teolli-
suudessa yhdellä päätoimialalla, mutta niillä on 
myös muuta toimintaa muilla teollisuuden toimi-
aloilla ja mahdollisesti myös palveluissa. Yritys-
ten toiminnan puhtaus (so. käsiteltävänä toimia-
lalla pysyminen) vaihtelee. Tilaston tekijöillä on 
erilaisia sääntöjä rajausongelmien ratkaisemiseen. 
Silti esimerkiksi Uudellemaalle sijoittuvat pää-
konttorit vaikuttavat pääkaupunkiseudun toimi-
paikkojen työn tuottavuutta alentavasti, sillä niis-
sä tehdään teollisen tuotannon lisäksi monia pa-
peritöitä koko konsernin tarpeita varten. 

Monitoimipaikkaisten yritysten toimipaikkojen 
toiminnan jakaminen on ongelmallista. Yritys-
konsernien ns. siirtohinnoin tapahtuvat sisäiset 
liiketoimet vaikeuttavat toiminnan alueellistamis-
ta. 

Teollisuustilaston luvut kuvaavat kalenterivuotta, 
kun taas monet tilinpäätöstilastot ja erityisesti 
yritys- ja toimipaikkarekisteri kuvaavat tilikautta. 

Teollisuustilastossa toiminnan laajuutta kuvaavat 
toimitukset, kun taas normaaleissa tilinpäätös-
tiedoissa on totuttu näkemään liikevaihto. Näiden 
käsitteiden suurin ero on se, että toimituksiin 
kuuluvat myös yrityksen sisäiset toimitukset 
toimipaikalta toiselle. 

Käytännön yrityselämässä monesti puhutaan 
myynnistä. Tällöin on syytä huomata, että liike-
vaihto eroaa vuosimyynnistä myynnin oikaisueri-
en (mm. välilliset verot ja alennukset) verran. 

Teollisuus tilastossa toimipaikan toimitusten y h-
teismäärää kutsutaan tuotannon bruttoarvoksi. 
Tämä luku käsittää tarkkaan ottaen omien tuottei-
den toimitusten arvon, vieraille tehtyjen korjaus-
töiden arvon, saadun korvauksen vieraille suorite-
tuista valmistus- yms. palveluksista (palkkiotyö), 
muista palveluista saadun bruttokorvauksen (ei-
teollisten palveluiden myynti) sekä kauppatav a-
roiden myynnistä saatujen tuottojen ja kauppata-
varoiden hankintakustannusten erotuksen vähen-
nettynä tai lisättynä valmiste- ja kauppatavara-
varastojen sekä varastossa olevien keskeneräisten 
töiden muutoksella. · 

Jalostusarvo on saatu vähentämällä tuotannon 
bruttoarvosta ulkopuolisilta ja saman yrityksen 
toisilta toimipaikoilta hankittujen tuotanto-
panosten arvo, mukaanlukien käyttöomaisuudesta 
maksetut vuokrat, vähennettynä tai lisättynä 
polttoaine- sekä aine- ja tarvikevarastojen muu-
toksella. Toimialan jalostusarvo on siis yksinker-
taisesti ilmoitettuna myynnin ja ostojen ero, Jalos-
tusarvosta maksetaan henkilökunnat palkat, sosi-
aalikustannukset, vuokrat, verot ja vieraan pää-
oman kulut. Loput jalostusarvosta jää yritykselle 
korvaukseksi sijoitetusta omasta pääomasta. 



Jalostusarvon työpaikkaa kohti ajatellaan yleisesti 
kuvaavan työn tuottavuutta. Raportissa esitettävät 
tuottavuustarkastelut pohjaavat tähän mittariin, 

vaikka mittarin käyttökelpoisuus suurimittakaa
vaisessa prosessiteollisuudessa onkin kyseenalai s

ta. Työvaltaisia toimialoja verrattaessa tuottavu u

serot ovat hyödyllistä informaatiota toimialoilla 

toimiville yrityksille, koska ne toimivat mitta

tikkuina joihin omaa toimintaa voi verrata. Toimi
alojen luonteeseen vähemmän perehtynyt lukija 
saa myös mitan toimialojen pääomavaltaisuudes
ta. Pääoman määriä ei julkaista, joten aitoa pää

oman määrää kuvaavaa mittaria ei ole mahdollista 

tcollisuustilaston aineistosta luoda. 

Raportissa kaikki luvut on ilmoitettu nimellisin 

hinnoin ts. mitään inflaatiokorjauksia ei ole tehty. 

Vuoden 1988 markka on yhtä arvokas kuin vuo

den 1994 markka. Rahan arvon muutos ei ole ol

lut 90-luvulla erityisen nopeaa, mutta silti inflaa

tio liioittelee kasvu nopeutta reaalitaloudessa ta

pahtuneisiin muutoksiin nähden. 

Keski-Pohjanmaan teollisuuden jalostusarvo on 
melkein sama asia kuin kansantalouden brutto

kansantuotteen alueellistettu versio maakunnan 
teollisuuden hruttoaluetuote (bat). Kansantalou

den tilinpidon mukainen teollisuuden arvonlisäys 

saadaan hyvin pitkälti teollisuustilastosta. Koska 

teollisuustilastossa eivät ole alle 5 henkeä työllis

tävät teollisuusyritykset mukana, näiden tuottama 
arvonlisäys täytyy lisätä teollisuustilaston tietoon 
ennen kuin saadaan bruttoaluetuote. Eroja on 

mm. korjauserissä (kuten toimialoille kohdistama

ton laskennallinen pankki palvelumaksu).

Bruttokansantuote lasketaan sekä tuota ntokustan

nushintaan cWi markkinahintaan. Tuotantokus

tannushinta kuvaa käytettyjen voimavarojen mää
rää, joten teollisuutta tarkasteltaessa se on käyttö
kelpoinen mittari. Markkinahintaiseen bkt:een 

lisätään verot ja vähennetään tukipalkkiot, joten 
se kuvaa kuluttajan maksamaa hintaa. 

Raportissa teollisuuden kilpailukyvyn ja toimi
paikkojen tuotannon kannattavuuden indikaatto
rina on käytetty bruttokateprosenttia. Kannatta-
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vuuden arvioinnissa käytetty bruttokateprosentti 
vastaa tavanomaisessa yritystilinpäätöksessä 
käyttökateprosenttia. Käyttökate on yrityksen tu

loslaskelman erä, joka osoittaa tuloksen ennen 

poistoja, korkoja ja veroja. Käyttökate lasketaan 
vähentämällä liikevaihdosta lyhytvaikutteiset 
muuttuvat ja kiinteät kulut. Teollisuusyritysten 
monitoimipaikkaisuus ja monialaisuus aiheuttaa 

kuitenkin sen, ettei tavanomaisia tilinpäätöstietoja 
ole mahdollista soveltaa alueellisessa tarkastelu s
sa. (Ks. Pikkarainen 1996, 33) 

Bruttokateprosentti on saatu vähentämällä toimi
paikan jalostusarvosta työvoimakustannukset ja 
jakamalla saatu luku uudelleen jalostusarvolla. 
Bruttokateprosentti lasketaan seuraavasti 

toimipaikanjalostusruvo - työvoimakustannukset 

jalostusruvo 

Työvoimakustannusten vähentämisen jälkeen 

jäävällä jalostusarvolla yrityksen täytyy kattaa 

uus- ja korvausinvestoinnit sekä oman ja vieraan 

pääoman korvaukset. 

Bruttokate siis kertoo, mikä prosenttiosuus jalos
tusarvosta jää työvoimakustannusten jäi keen 
jaettavaksi muille tuotannontekijöille. Palkkojen 

osuus jalostusarvosta kertoo saman asian monelle 

maallikolle helpommin ymmärrettävällä tavalla. 

Kuitenkin monissa tutkimuksissa ja viranomais
selvityksissä (Kaupungit kasvun luojina 1996, 
KTM 1993, Pikkarainen 1993 ja 1996) on tarkas
teltu alueiden toimipaikkakohtaisia kannattavuus

jakaumia bruttokateprosentin avulla. Koska brut
tokateprosenttiin perustuva mittari on yleisesti 
käytety, teoreettisesti perusteltavissa ja yritysjo h
tajille ymmärrettävä kiiyttökatcproscnlin anal o

giana, raportissa käytetään brutto kaleprosentt ia ja 
palkkojen osuutta jalostusarvosta rinnan. 

Bruttokatetta käytetään enemmän kannattavuutta 

arvioitaessa, kun taas palkkojen osuus jalostusa r
vosta on helpommin tulkittavissa palkkojen 
merkityksestä eri toimialoilla puhuttaessa. 



.. 

1 -

Bruttokateprosentin pienuus alueella kertoo, että 
pääomalle jää vähän korvausta sen jälkeen kun 
työvoiman kustannukset on ensin maksettu. Täl-
löin palkkojen osuus jalostusarvosta on suuri. 
Alueelle jää siten palkkatuloja ja scimalla myös 
kuntien verotuloja suhteessa enemmän kuin mitä 
muualla maassa samansuuruisesta arvonlisäykses-
tä jäisi. 

Muutama varoituksen sana on paikallaan, sillä 
teollisuuden kannattavuusjakaumaa saatetaan 
käyttää liian huolettomasti alueiden väliseen ver-
tailuun. Eri toimialoilla toiminnan pääomavaltai-
suus vaihtelee hyvin suuresti. Tämä on selvästi 
nähtävissä verrattaessa jalostusarvoa työntekijää 
kohti: polttoaineiden valmistuksessa jalostusarvoa 
kertyi 772 000 markkaa henkeä kohti, kun taas 
TEV ANAKE -teollisuudessa 194 000 markkaa 
jalostusarvoa riitti takaamaan yhden ihmisen työ-
paikan. 

Kun toimialojen väliset erot työn tuottavuudessa 
(mitattuna jalostusarvolla henkeä kohti) ovat 
suuria, tästä seuraa usein, että toimialojen välillä 
on pysyviä eroja bruttokateprosentin suuruudessa. 
Teollisuuden kannattavuusjakaumaa, josta eivät 
käy ilmi yritysten toimialat, ei siten pitäisi verrata 
yleensä kuin tuotantorakenteeltaan samanlaisten 
alueiden välillä. 
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Usein esitetään, että bruttokateprosentiltaan tietyn 
rajan alle jäävien toimipaikkojen osuus työllisistä 
tai työtunneista kertoo alueen rakennemuu-
tosherkkyydestä. Eri toimialoille tulisi kuitenkin 
soveltaa erilaisia kynnysarvoja, koska heikon 
kannattavuuden raja kulkee toimialoittain eri 
kohdassa. Metsäteollisuudessa bruttokatteen tulisi 
olla huomattavasti suurempi kuin TEV ANAKE-
teollisuudessa. Jos eri paikkakuntien tilannetta 
verrataan käyttämällä eri toimialojen määriä pai-
noina, saadaan luotettavampi kuva rakennemu u-
toksen uhasta. 

Alhainen bruttokateprosentti kertoo, ettei toi-
mipaikalla ole varaa tehdä suuria investointeja. 
Jos toimiala ei ole pääomavaltaista, pienelläkin 
bruttokatteella toimiva toimipaikka voi silti lii-

kekirjanpidollisesti olla kannattava Ga tuottaa 
sijoitetulle pääomalle paremman korvauksen kuin 
pääoma valtainen tuotanto). Teollisuustilastosta ei 
ole saatavissa teollisuusyritysten pääoma-arvoja, 
joten sijoitetun pääoman vaikutusta toimipaikan 
kannattavuuteen ei pystytä arvioimaan. 

Aivan hyödyttömiä teollisuuden kannattavuus-
jakaumat eivät toki ole. Niistä näkee, kuinka suuri 
osuus alueen teollisuusyritysten henkilökunnasta 
(tai työtunneista) työskentelee toimipaikoissa, 
joissa luotu jalostusarvo ei edes riitä kattamaan 
työvoimakustannuksia (bruttokate < 0 % ). Tap-
piollisten toimipaikkojen jalostusarvo ei riitä 
myöskään vieraan pääoman lainanhoitokuluihin, 
saati kilpailukykyä ylläpitäviin korvausinvestoin-
teihin tai sijoitetun oman pääoman korvauksen 
maksamiseen. (Pikkarainen 1996, 33) 

Kokkolan seutukunnan kaltaisilla tuotanto-
rakenteeltaan yksipuolisilla kaupunkiseuduilla 
yksittäisten suuryritysten bruttokateprosentti vai-
kuttaa suuresti alueen rakennemuutosherkkyy-
teen. Jos sinkin maailmanmarkkinahinta heilahtaa 
alaspäin, Kokkolan seutukunta näyttää rakenne-
muutosherkältä ja heikosti kannattavalta kau-
punkiseudulta Ga päinvastoin). Suuryrityksen 
maailmanmarkkinahintojen muutoksesta aiheutu-
va kannattavuuden vuosivaihtelu täytyisi kuiten-
kin pystyä erottamaan todellisesta rakennemuu-
toksesta. 

Viennillä tarkoitetaan toimipaikalta vientiin toimi-
tettujen tavaroiden ja palveluiden arvoa. Viennin 
osuutta mitataan vientiasteella, joka tarkoittaa 
vientiin menevien toimitusten osuutta kaikista 
toimituksista. 

Tilasto mittaa suoraa vientiä, joten alihankkijoi-
den vientitavaroihin tekemät osat eivät kirjaudu 
vienniksi. Mittaustapa liioittelee alihankinta-
verkon päämiehen vientiä, sillä lopputuotteiden 
toimitus ulkomaille kirjataan kokonaisuudessaan 
päämiehen toimipaikan vienniksi, vaikka pää-
hankkijan osuus olisi arvoketjussa hyvinkin vä-
häinen. 



Joissakin tuoteryhmissä ( erityisesti metJert-
teollisuudessa) vienti on keskitetty Uudenmaan 
toimipaikkoihin, vaikka vietävä tuote onkin val-
mistettu hyvin pitkälle muissa maakunnissa. Täl-
löin Uudenmaan rooli korostuu eikä tilasto kerro 
oikein maakuntien jalostuslaitosten valmistamien 
tuotteiden osuutta vientitoimituksista. 

Pikkarainen (1996) on ajanut teollisuustilastosta 
kaupunkiseutuaineiston, jossa on poistettu ns. 
aputoimipaikat. Kun mukana ovat vain val-
mistavat tuotantoyksiköt, erityisesti pääkaupunki-
seudulta jää pois monia toimipisteitä, joiden 
henkilökunta palvelee muualla toimivia yksiköitii. 
Mukaan tulevat silti sellaiset hallinnolliset yksi-
köt, joissa on myös tuotantoa, mikä lienee yksi 
selitys pääkaupunkiseudun alhaiselle työn tuotta-
vuudelle ja rakennemuutosherkkyydelle. 

Kun maakuntien väestömäärä vaihtelee yli mil-
joonasta al te sataan tuhanteen, absoluuttisten 
tuotantolukujen tarkastelu nostaa esille useimmi 1-
la toimialoilla samat suurimmat maakunnat. Täl-
löin pienempien maakuntien teollisuuden erikois-
tumisen astetta ei helposti havaitse. Alueellisen 
näkökulman laajentamiseksi esitetään tietoa myös 
maakuntien suhteellisista vahvuuksista. Maakun-
tien tuotantorakenteen erikoistumista on mitattu 
sijaintiosamäärämenetelmän avulla. 

Sijaintiosamäärä (location quotient, LQ) on suh-
teellinen mitta, joka kertoo kuinka paljon maa-
kunnassa on tutkittavana olevaa toimialaa suh-
teessa maakunnan (tehdas)teollisuuden kokoon ja 
toimialan osuuteen Suomen (tehdas)teollisuu-
dessa. Jos toimiala saa ykköstä suuremman s i-
jaintiosamäärän, sanotaan maakunnan olevan eri-
koistunut Uimiin toimialan tuotantoon. Yhtii hyvin 
voidaan sanoa, ettii maakunnassa on panostellu 
tähän toimialaan tai että maakunnassa on tätä 
toimialaa odotettua enemmän. 
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Sijaintiosamäärän avulla voidaan verrata esimer-
kiksi Keski-Pohjanmaan metalliteollisuuden ja-
lostusarvoa koko Suomen metalliteollisuuden 
jalostusarvoon. Sijaintiosamäärän ykköstä suu-
rempi arvo kertoo maakunnassa olevan toimialan 

jalostusarvoa suhteessa enemmän kuin muualla 
maassa. 

LQ> 1: 

LQ< 1: 

toimialan tuotantoa on 
alueella suhteellisesti 
enemmän kuin muualla 
toimialan tuotantoa on 
alueella suhteellisesti 
vähemmän kuin muualla 

LQ mittaa, missä määrin alueet poikkeavat ka n-
sallisesta keskiarvosta (tai jostakin muusta nor-
mista). 

(Xi IX) u>-
~ (Yil Y) 

Xi = muuttujan arvo (esim. jalostusarvo) tietyllä 
toimialalla (esim. metalli) maakunnassa 
X = muuttujan arvo maakunnassa (kaikilla toimi-
aloilla yhteensä jalostusarvoa) 
Yi = koko maan jalostusarvon miiiirii toimialalla 
(metalli) 
Y = koko maan kaikkien toimialojen jalostusarvo 

Yksinkertaisemmin sama asia voidaan ilmaista 
seuraavasti: 

LQ = :!.. = 25% = 0 7 
b 36% ' 

a = metalliteollisuuden osuus Keski-Pohjan maan 
teollisuudesta 
h = metalliteollisuuden osuus koko Suomen teol-
lisuudesta 

Sijaintiosamiiiirii suhteuttaa toimialan antaman 
jalostusarvon alueen teollisen toiminnan kokoon. 
Niinpä Keski-Pohjanmaan metalliteollisuuden 
jalostusarvon saama sijaintiosamäärii LQ = 0,7 
tarkoillaa silli, että Keski-Pohjanmaalla on 0,7-
kertainen metallin jalostusarvo siihen nähden , 
mitä Keski-Pohjanmaan teollisen toiminnan koon 
ja metalliteollisuuden merkityksen koko Suomen 
teollisuudessa perusteella odottaisi löytävänsä. 
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Jos kuitenkin eri ominaisuutta (jalostusarvo, työl-
lisyys, vienti) tutkittaessa toimiala saa samassa 
maakunnassa hyvin erilaisia sijaintiosamääriä, 
pieniä ja suuria, niin ei voida enää yksikäsittei-
sesti sanoa toimialan olevan maakunnan erikois-
tumisala. Sen sijaan voidaan lähteä erittelemään 
hyvin erilaisia sijaintiosamääriä saavan toimialan 
rakennetta lähemmin, jotta saataisiin selville syy 
sijaintiosamäärien eroihin. 

Sijaintiosamäärien ero voi luonnollisesti johtua 
siitä, että toimialan sisällä toimitaan sellaisilla 
alatoimialoilla, joilla arvot poikkeavat suuresti 
muista. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaan metalli-
teollisuuden jalostusarvon määrästä ja toimipaik-
kojen lukumäärästä laskettujen sijaintiosamäärien 
suhde poikkeaa muusta maasta. Syynä on se, että 
maakunnassa on erikoistuttu pääomavaltaiseen 
metallien perusteollisuuteen. Kun tuotanto-
laitokset ovat suuria, jalostusarvoa syntyy toimi-
paikkaa kohti runsaammin kuin koko maassa 
keskimäärin. 
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Toinen sijaintiosamäärien eroon johtava ero on 
tuottavuus- ja tehokkuusero, josta voidaan puhua, 
kun saman tasalaatuisen alatoimialan eri ominai-
suuksia mittaavissa sijaintiosamäärissä on eroa. 
Jos maakunnan meijeriteollisuus on modernia, se 
pystyy tuottamaan enemmän jalostusarvoja hen-
keä kohti kuin vanhanaikaiset tuotantolaitokset. 

Aina eroissa ei kuitenkaan ole kyse paremmasta 
osaamisesta, vaan maakuntien toimipaikkojen 
erilaisista tehtävistä kansallisessa ja kansain väli-
scssii työnjaossa. Jos Pohjois-Suomessa oleva 
meijeri välittää Helsinkiin juomamaitoa, tehokas-
kaan toiminta ei nosta jalostusarvon osuutta 
bruttoarvosta korkealle. Sen sijaan juustoa val-
mistava teollisuuslaitos näyttää paljon arvon-
lisäystä tuovalta, vaikka toimipaikan kannatta-
vuus on huono. Tilityskyky maidontuottajille on 
täysin retuperällä, koska ulkomainen kilpailu 
juustoissa painaa tuottajahinnat alas. 

Yleensä tuottavuudella tarkoitetaan fyysisten yk-
siköiden määrää aikayksikössä. Teollisuustilaston 

luvut ovat markkoina, joten niistä ei suoraan näh-
dä tuotettujen yksiköiden määrää aikayksikössä 
tai henkeä kohti. Luvut kertovat siten tuotannon 
arvon, joka taas voi vaihdella joko määrien tai 
hintojen muutoksien takia. 

Jos arvojen vaihtelu onkin hintojen muutoksesta 
johtuvaa, työtä voidaan tehdä yhtä ahkerasti ja 
tehokkaasti kuin ennenkin, mutta jalostusarvo! 
henkeä kohti laskevat. Kun sellun maailman-
markkinahinta meni alaspäin, metsäteollisuuden 
jalostusarvot sukelsivat samaa tahtia. Teollisuusti-
lastoon perustuvista aikasarjoista tällainen vaihte-
lu on jälkeenpäin mahdollista nähdä, jos vain 
käytettävissä on muiden tilastojen pohjalta tietoja 
tuotetuista määristä ja hinnoista (tuotannon arvo = 
yksikköhinta x tuotettu määrä). Kun arvon muu-
tos jaetaan hintojen ja määrien vaihteluun, näh-
dään suoraan kumpiko muutos dominoi arvon 
muutosta. 

Tutkimusraportissa arviot maakuntien tuotanto-
kyvystä perustetaan enimmäkseen vuoteen 1994, 
joten hintavaihtelu saattaa häiritä tuotantorake n-
teeltaan erilaisten maakuntien vertailuja. Aikasar-
joen avulla katsotaan vain saman alueen jalos-
tusarvon vaihtelu vuosien 1988, 1992, 1993 ja 
1994 välillä. Toimialojen sisäisissä vertailuissa 
vuoden 1994 tietojen perusteella ongelmaa ei ole, 
sillä kaikissa maakunnissa on kutakuinkin samat 
raaka-aineiden ja lopputuotteiden hinnat. 

Tuotantotoiminnan keskittymine.n tarkoittaa sitä 
kumulatiivista prosentuaalista osuutta, joka tiety 1-
W määrällä maakuntia on hallussaan jostakin 
tuotannonalaa kuvaavasta taloudellisesta koko-
naismuuttujasta (jalostusarvo, työpaikat, vienti). 
Yleensä raportissa käytetään kolmen suurimman 
maakunnan osuutta. Keskittymisen aste tietyllä 
yritysten lukumäärällä voidaan ilmaista käyttäen 
englannin kielestä johtuvaa lyhennettä CR 
( concentration ratio ). Esimerkiksi CR 3 tarkoittaa 

kolmen suurimman maakunnan osuutta. 



22 

3. Tehdasteollisuuden ialostusarvoa 

3.1. Katsaus koko teollisuuteen 
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Kuva 17. Teollisuuden jalostusarvon jakauma maa kunnittain vuonna 1994 

Vuoden 1988 toimialaluokituksessa teollisuus 

(TOL C, D, E) jaetaan kaivostoimintaan (TOL C), 

tehdasteollisuuteen (TOL D) ja energia- ja vesi

huoltoon (TOL E). Tässä raportissa keskitytään 

tätä lyhyttä katsausta lukuunottamatta tehdasteo 1-

lisuuteen. Perusteluna on, että kehittämis

toiminnan kannalta luonnonvarojen jakautumises

ta johtuva kaivostoiminnan alueellinen sijoittum i

nen sekä pääosin elinkeinoelämän ja kotitalouksi

en kysynnän mukaan sijoittuva energia- ja vesi

huolto ovat vähemmän kiinnostavia. 

Teollisuuden jalostusarvo oli 123 miljardia mark

kaa vuonna 1988, 105 vuonna 1992 ja 134 mil

jardia vuonna 1993. Vuonna 1994 arvonlisäystä 

kertyi 147 miljardia markkaa. Nimellistä kasvua 

vuosina 1988-94 oli 24 miljardia markkaa (19 ,5 

% ), mitä voidaan pitää suurehkona muutoksena 

rahanarvoltaan melko vakaana ajanjaksona. 

Vuonna 1994 koko teollisuuden jalostusarvosta 

23 % syntyi Uudellamaalla, 10 % Varsinais

Suomessa ja 9 % Pirkanmaalla. Keskittymisnstc 

CR3 oli siten 42 % vuonna 1994. Vaikka Uuden

maan rooli onkin hieman vahvistunut ajan myötii, 

Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan asema on vas

taavasti heikentynyt. Kokonaisuutena kärkikol

mikon osuus on pienentynyt prosenttiyksiköllä 

vuodesta 1993. 
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3.2. Maakuntien tehdasteollisuuden jalostusarvon vertailua 
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Kuva 18. Tehdasteollisuuden jalostusarvo miljardeina markkoina maakunnittain vuonna 1994 

Tehdasteollisuuden jalostusarvosta 42 % tuotet
tiin Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pir
kanmaalla. Uusimaa (22 %) oli aivan omaa luok
kaansa, mutta myös Varsinais-Suomi (10 %) ja 
Pirkanmaa (10 % ) ovat suhteellisesti merkittä
vämpiä kuin seuraavina tulevat Pohjois
Pohjanmaa (7 % ) ja Satakunta (6 % ). 

Keski-Pohjanmaa on pienimpiä maakuntia, mutta 
samaa suuruusluokkaa teollisuuden vahvuudel
taan Kainuun ja Etelä-Savon kanssa. Jos Keski
Pohjanmaahan luettaisiin mukaan Kalajokilaakso, 
uuden aluekokonaisuuden osuus Suomen tehdas
teollisuudesta olisi 1,8 %. Tämä laajennettu maa
kunta olisi Kainuuta ja Etelä-Savoa suurempi 
teollisten arvojen tuottaja. 

Laaja Keski-Pohjanmaa, jossa olisivat mukana 
Kaustisen, Kokkolan, Ylivieskan ja Nivala
Haapajärven seutukunnat, takaisi jo 1,9 % osuu
den. Keski-Pohjanmaan alkutuotantovaltainen 
alue ei toki koskaan kykene kilpailemaan kau
punkien kanssa teollisuuden määrällä. Vasta Pie
tarsaaren saaminen mukaan viidenneksi yhteis
työalueen seutukunnaksi riittäisi jo 3,7 % osuu
teen, mikä nostaisi aluekokonaisuuden tehdaste
ollisuudeltaan keskikokoisten maakuntien jouk
koon. Teollisuuden volyymia lähialueilla näyttää 
kuitenkin olevan riittävästi kunnianhimoistenkin 
hankkeiden läpiviemiseen, jos vain yhteistyörat
kaisuin voidaan löytää kaikkia osapuolia riittä
västi hyödyttäviä ideoita. 
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Kuva 19. Työn tuottavuus maakunnittain vuonna 1994 (mitattuna jalostusarvolla ja 
ilmoitettuna tuhansina markkoina työllisfä kohti) 

Jalostusarvoa työntekijää kohti arvioitaessa on 

selvää, että erot maakuntien välillä ovat pääosin 

seurausta siitä, että maakuntien tehdasteollisu u

den rakenne on erilainen, ts. maakunnat ovat eri

koistuneet tuottavuudeltaan erilaisille toimialoille. 

Silti maakunnittain ilmoitettu mittari antaa melko 

mielenkiintoista tietoa toiminnan suurten linjojen 

eroista maakunnittain. 

Tehdasteollisuuden työn tuottavuus oli suurinta 

raskaaseen prosessiteollisuuteen painottuvassa 

Lapissa (523 000 mk/työntekijä). Seuraavina oli

vat Etelä-Karjalan (460 000) ja Kymenlaakson 

( 429 000) metsäteollisuuskeskittymät. 

Metallin perusteollisuuden heikon vuoden takia 

Keski-Pohjanmaa (345 000 mk/työntekijä) jäi 

kauas mitalisijoilta. Maakunta jätti kuitenkin kan

sallisen keskiarvon taakseen (317 000). 

Työn tuottavuudeltaan heikoin maakunta on Ete

lä-Savo (224 000 mk/työntekijä), mutta Päijät

Häme (257 000), Etelä-Pohjanmaa (260 000) ja 

Pirkanmaa (268 000) eivät päässeet vetämään 

kovinkaan pitkää kaulaa. 

Tuotannon volyymiltaan suuret maakunnat U u

simaa, Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa jäivät koko 

maan tason alapuolelle tehdasteollisuuden tuotta

vuusvertailussa: Uusimaa (94 % ), Varsinais

Suomi (91 %) ja Pirkanmaa (85 % koko maan 

tasosta). Kun Etelä-Suomen suurissa asutuskes

kuksissa on osaamista, työn tuottavuuden täytyy 

johtua enemmän tuotantotoiminnan rakenteen 

eroista. Etelä-Suomessa on vähemmän suurimi 1-

takaavaista prosessiteollisuutta ja enemmiin hu o

nosti uusia mitattavia arvoja tuottavia päätoimi

paikkatoimintoja kuin muualla Suomessa. 

Oulun lääni ylitti koko maan tason selvästi (111 

%). Ansio menestyksestä kuuluu Pohjois

Pohjanmaalle (115 %), sillli Kainuussa jiiiitiin jo 

maan keskiarvosta (94 % ). 

Vaasan läänissä rima ylittyi vaivoin (102 % koko 

maan tasosta). Vaasan rannikkoseutu (114 % ) ja 

Keski-Pohjanmaa (109 % ) täyttivät odotukset, 

mutta Etelä-Pohjanmaa (82 % ) jäi jo tuottavu u

dellaan kaikkein heikoimpien maakuntien ry h

mään. 

i 
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Kuva 20. Toimialoittainen työn tuottavuus vuonna 1994 
(mitattuna jalostusarvolla ja ilmoitettuna tuhansina markkoina työllistä kohti) 

Eri alojen toiminnan luonteesta saa kuvaa koko 
maata koskevista toimialoiuaisista suhdeluvuista. 
Henkilöä kohti lasketut jalostusarvot olivat alhai-
sia huonekalujen valmistuksessa (175 000 
mk/työntekijä, 55 % koko tehdasteollisuuden 
lyön tuottavuudesta) ja TEV ANAKE-aloilla 
(194 000, 61 % ). Korkea työn tuottavuus oli pää-
omavaltaisille toimialoille kuten öljy- ja kivihiili-
tuotteiden (772 000, 244 % ), massan ja paperin 
(520 000, 164 %), kemikaalien (452 000, 143 %) 
ja metallien (446 000, 141 %) valmistukselle. 

Tehdasteollisuuden työn tuouavuuksissa ei ollut 
juuri eroa vuosina 1994 (317 000 markkaa työn-
tekijää kohti) ja 1993 (310 000). Sen sijaan lama-
vuonna 1992 jalostusarvoa työllistä kohti kertyi 
vain 249 000 markkaa, mikä on tasoltaan lähem-
pänä vuoden 1988 työn tuottavuutta (209 000 
markkaa työntekijää kohti). Laman aikana tehdas-
teollisuuden työn tuottavuudessa mentiin siten 
useita vuosia taaksepäin, mutta onneksi pudotus 
ei jäänyt pitkäaikaiseksi. 

Toimialojen investointien määrissä oli suuria 
eroja vuonna 1994. Metsäteollisuuden käyttö-

omaisuuden hankinnat vastasivat 39 % tehdas-
teollisuuden 13,5 miljardin markan investoinneis-
ta. Metalli vastasi 32 % osuudesta. Kolmantena 
oli kemia (13 %)ja neljäntenä elintarvike (10 %). 

Käyttöomaisuuden hankintojen osuus tuotannon 
bruttoarvosta oli suurin metsäteollisuudessa (10 
% ), kemiassa (8 % ), muussa tehdasteollisuudessa 
(6 %). TEVANAK.En investointiaste (3 %) on 
alhainen, mutta bruttoarvoon suhteutettuna ei silti 
aivan niin silmiinpistävän vähäistä kuin inves-
tointien absoluuttisen pienuuden (0,2 milj ardia 
markkaa) perusteella ehti jo pliiitcllii. 

Koko maassa paperiteollisuuden investoinnit 
työntekijää kohti ovat hieman yli kaksinkertaiset 
tehdasteollisuuden keskimääräiseen ja 8-kertaiset 
TEV ANAKE-teollisuuteen nähden. Kotimarkki-
noita pääosin palvelevassa muussa tehdasteolli-
suudessa investoinnit jäävät 60 % koko tehdas-
teollisuudesta. Henkeä kohti arvioituna kemia ja 
metsä investoivat likimain samaa tahtia ja noin 
puolitoistakertaisella tahdilla meta ll iteollisuuteen 
nähden. 
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3.3. Tehdasteollisuuden alatoimialojen jalostusarvon erittelyä 
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Kuva 21. Elintarviketeollisuuden jalostusarvot maakunnittain vuonna 1994 

3.3.1. Elintarvike- ja tupakkateollisuus 

Elintarviketeollisuus oli vuonna 1994 suhteelli

sesti vahvinta Ahvenanmaalla (LQ = 4,6), Etelä

Pohjanmaalla (LQ = 3,5) ja Hämeessä (LQ = 1,9). 

Jalostusarvoa syntyy runsaimmin Uudellamaalla 

(21 % ), Varsinais-Suomessa (16 % ) ja Etelä

Pohjanmaalla (8 % ). Keskittymisaste CR 3 on 45 

%. Häme on joutunut luovuttamaan asemiaan 

vuodesta 1992, sillä 7 % tuotanto-osuudellaan se 

ei enää päässyt kärkikolmikkoon. Yhteensä elin

tarviketeollisuuden jalostusarvoa syntyi koko 

maassa reilun 12 miljardin markan verran. 

Tilastokeskuksen teollisuustilastoista laskettu 

tuottavuusprofiili kuvaa toimipaikkojen työn 

tuottavuuden tasoja. Käytetyssä tuottavuusmitta

rissa tuotoksena on toimipaikan teollinen jalos-

tusarvo ja panoksina tehdyt työtunnit. Tasot on 

ilmoitettu markoissa tuntia kohti nimellisin hin

noin. Työtunneissa on mukana sekä työntekijöi

den että toimihenkilöiden tehdyt työtunnit. Yrit

täjien tunteja ei ole niissä mukana. (Tilastokeskus 

1996c, 30) 

Toimialan tuottavuusprofiili muodostetaan piir

tämällä toimialan kaikki yksiköt pylväskuvioon 

niiden tuottavuustasojen mukaisessa järjestykses

sä. Pylvään korkeus kuvaa työn tuottavuuden ta

soa ja pylvään leveys yksikön prosenttiosuutta 

koko toimialan tuotannon bruttoarvosta. Toimi

alakohtainen tuottavuusprofiili mahdollistaa yksi

köiden tuottavuustasojen graafisen vertaamisen. 

Profiilin muoto kuvastaa koko toimialan tuotta

vuusrakennetta. Verrattaessa tilannetta eri vuosi

na voidaan nähdä tuottavuusrakenteessa tapahtu

neet muutokset. (Tilastokeskus 1996c, 30) 



Työn tuottavuuden rakenne on elintarviketeolli-
suudessa pysynyt likimain ennallaan vuosina 
1993 ja 1994. Yritykset ovat kuitenkin kasvatta-
neet yksikkökokoaan ja tuottavimmat yksiköt 
ovat lisänneet suhteellista etumatkaansa. 
(Tilastokeskus 1996c, 15) 

Alatoimialoista ensimmäinen on lihateollisuus. 
Eläimiä teurastettiin ja lihaa jalostettiin suhteelli-
sesti eniten Etelä-Pohjanmaalla (LQ = 7,1), Hä-
meessä (LQ = 3,2), Ahvenanmaalla (LQ = 2,8) ja 
Keski-Pohjanmaalla (LQ = 2,5). Absoluuttisten 
lukujen valossa vahvimmat maakunnat olivat 
Etelä-Pohjanmaa (17 %), PirJsanmaa (14 %)ja 
Häme (12 %). Keskittymisaste (CR3) on 43. Ete-

lä-Pohjanmaa oli vuonna 1992 neljäntenä 11 %:n 
osuudella, mutta nyt ykkösenä. Varsinais-Suomen 
suhteellinen osuus oli vuodesta 1994 vuoteen 
1994 laskenut puoleen, 18 %:sta 9 %:iin. Uusi-
maa saattaa olla vahva lihateollisuuden tuottaja, 
mutta sen tarkkaa osuutta ei voitu laskea tietojen 
salaamisen takia. 

Meijeriteollisuudessa suhteellisin mitoin vah-
vimmat maakunnat olivat Etelä-Pohjanmaa (LQ = 
7,8), Häme (LQ = 4,6), Keski-Pohjanmaa (LQ = 
3,6) ja Pohjois-Karjala (LQ = 3,1). Vaasan läänin 
suhteellista asemaa meijereiden toimialakeskit-
tymänä heikentää hieman Vaasan rannikkoseudun 
vaatimaton sijoittuminen maan keskiarvon ala-
puolelle (LQ = 0,9). Salattuja 13 % koko maan 
arvonlisäyksestä. 

Absoluuttisin luvuin mitalisarjaan kuuluvat Etelä-
Pohjanmaa (19 %), Häme (16 %), ja Pohjois-
Pohjanmaa (12 %). Yhteensä kolme suurinta sai-
vat kokoon 47 %, mikä on 12 prosenttiyksikköä 
suurempi kuin vuonna 1992. Meijeriteollisuuden 
toimipaikkatason keskittyminen alkaa siten näkyä 
myös maakuntatason tarkasteluissa. Salattujen 
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tietoja huomioon ottaminen ei voi vähentää kes-
kittymistä, ainoastaan lisätä. 

Myllyt jauhoivat viljaa ja leipurit leipoivat leipää 
suhteellisesti eniten Päijät-Hämeessä (LQ = 2,7). 
Myös Kymenlaaksossa viljapohjaista teollisuutta 
oli runsaasti (LQ = 1,5). Absoluuttisin mitoin 
markkinoita hallitsevat Uusimaa (20 % ), Päijät-
Häme (12 % ) ja Pirkanmaa (11 % ). Keskittymis-
aste CR3 oli 43 %. Salattuja tietoja oli 25 % koko 
arvonlisäyksestä. 

Rehuteollisuus on suhteellisesti vahvinta Etelä-
Pohjanmaalla (LQ = 4,9). Seuraavina olivat Vaa-
·san rannikkoseutu (LQ = 3,9) ja Varsinais-Suomi 
(LQ = 3,9). Keskittymisaste CR3 oli poikkeuk-

sellisen korkea 69 %, sillä Varsinais-Suomi vas-
taa yksin jo reilusta kolmanneksesta (38 % ) alan 
arvonlisäyksestä. Vaasan rannikkoseudulla tuo-
tettiin 19 % ja Etelä-Pohjanmaalla 12 % alan ja-
lostusarvon kokonaismäärästä. 

- Margariinia, kalaa, makeisia, hedelmäjalosteita, 
perunalastuja ym. edellä mainittuihin ryhmiin 
kuulumattomia elintarvikkeita tuotettiin vuonna 
1994 suhteellisesti eniten Ahvenanmaalla (LQ = 
7,5). Pieni maakunta on rohkeasti lähtenyt kehit-
tämään erikoistuotteita, vaikka maakunnan osuus 
muun elintarviketeollisuuden arvonlisäyksestä oli 
vain 2 %. Muita vahvoja erikoistujia olivat Varsi-
nais-Suomi (LQ = 2,4) ja Uusimaa (LQ = 1,7). 

Muun elintarviketeollisuuden jalostusarvosta yli 
puolet syntyi Uudenmaan (36 % ) ja Varsinais-
Suomen (24 % ) tehtaissa. Satakunnassa jäätiin 7 
%:n osuuteen. Keskittymisaste CR3 oli 67 %. 

Salattuja on 2 % arvonlisäyksestä. 
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Kuva 22. TEV ANAKE -teollisuuden jalostusarvot maakunnittain vuonna 1994 

3.3.2. TEV ANAKE 

TEV ANAKE-teollisuuden keskus oli Pirkan--
maalla. Jalostusarvosta neljännes syntyi maakun-
nassa ja sijaintiosamäärällä mitattunakin maakun-
ta oli täpärästi ykköstilalla (LQ = 2,6). Satakunta 
on toinen suuri tuotantokeskittymä (14 % ), mutta 
se (LQ = 2,3) hävisi tuotannon suhteellisessa 
vahvuudessa Keski-Pohjanmaalle (LQ = 2,4, 3 % 
alan arvonlisäyksestä). Keskittymisaste CR3 oli 

50 %, sillä Uudeltamaalta löytyi 11 % alan jal_os-
tusarvosta. Arvonlisäystä syntyi 3,3 mrd mk. 

Tekstiilien valmistukseen (tol 12) erikoistuneita 
maakuntia olivat Pirkanmaa (LQ = 3,4), Häme 
(LQ = 3,2) ja Pohjois-Savo (LQ = 1,9). Tuotan-
non volyymit tulivat Pirkanmaalta (25 % ), Uudel-
tamaalta (17 % ) ja Hämeestä (11 % ). Tosin Sata-
kunta (11 % ) ei jäänyt kolmannesta sijasta kuin 3 
miljoonaa markkaa. Keskittymisaste CR3 oli 53 
%. Arvonlisäystä syntyi 1,7 miljardia markkaa 
(salattujen tietojen osuus oli 8 % ). 

Tilastokeskuksen tuottavuusprofiilien (markkaa/ 
tunti) perusteella työn tuottavuus on tekstiilien 
valmistuksessa kasvanut vuodesta 1993 vuoteen 
1994 varsin laajalla rintamalla. Myös toimipaik-
kojen keskimääräinen yksikkökoko on kasvanut. 
(Tilastokeskus 1996c, 16) 

Vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalkineiden valmis-
tukseen (tol 13) erikoistuneita maakuntia olivat 
Keski-Pohjanmaa (LQ = 4,6), Etelä-Pohjanmaa 
(LQ = 3,0) ja Satakunta (LQ = 2,8). Tuotannon 
volyymista pääosa tuli Satakunnasta (17 % ), Pir--
kanmaalta (16 %) ja Päijät-Hämeestä (11 %). 
Keskittymisaste CR3 oli 44 %. Yhteensä jalos-
tusarvoa kertyi toimialalta 1,6 miljardia markkaa. 

Tilastokeskuksen tuottavuusprofiilien perusteella 
työn tuottavuuden rakenne pysyi vuonna 1994 
likimain edellisen vuoden kaltaisena. Tuottavim-
pien yksiköiden osuus kuitenkin selvästi nousi. 
(Tilastokeskus 1996c, 17) 

Jalostusaste oli sama 46 % sekä koko TEV AN A--
KEssa että alatoimialoilla 12 ja 13. Jalostusarvo 
henkeä kohti oli kuitenkin tekstiilien valmistuk-
sessa (toi 12, 234 000) selvästi suurempi kuin 
vaatteiden valmistuksessa (toi 13, 194 000). 
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Kuva 23. Metsäteollisuuden jalostusarvot maakunnittain vuonna 1994 

3.3.3. Metsäteollisuus 

Metsäteollisuus on suuri erikoistumisala Etelä-
Karjalassa (LQ = 2,4, 12 % koko Suomesta) ja 
Kymenlaaksossa (LQ = 2,2, 13 %). Myös Kainuu 
(2 % koko Suomesta) ja Keski-Suomi (9 % koko 
Suomesta) olivat erikoistuneet metsäteollisuuteen 
(LQ = 1,7 molemmilla), mutta Uusimaa päihitti 
ne volyymissa jopa heikolla alallaan (14 % koko 
Suomesta, LQ = 0,6). 

Metsäteollisuuden alatoimialojen keskittymät s i-
jaitsevat eri osissa Suomea. Yli puolet kustanta-
misesta oli Uudellamaalla, kolmannes paperiteol-
lisuudesta oli Kymen läänissä ja viidennes puu-
teollisuudesta Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä. 

Metsäteollisuudessa syntyi uusia arvoja 34 mil-
jardin verran (31 % koko Suomen tehdasteolli-
suudesta). Summa ei suuruudestaan huolimatta 
oikeuttanut kuin toiseen sijaan metalliteollisuuden 
(39 mrd mk) jälkeen. 

Puutavaraa ja puutuotteita (toi 14) valmistetaan 
eniten Pirkanmaalla (11 %), Päijät-Hämeessä (10 
%) ja Etelä-Karjalassa (9 %). Absoluuttista kes-
kittymistä mittava CR3 oli matala 29 %. 

Tuotanto oli suhteellisesti suurinta Etelä-Savossa 
(LQ = 4,9), Pohjois-Karjalassa (LQ = 2,9), Päijät-
Hämeessä (LQ = 2,4) ja Kainuussa (LQ = 2,4). 

Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus (toi 
15) oli vahvaa Kymenlaaksossa (LQ = 3,5, 20 % ) 
ja Etelä-Karjalassa (LQ = 3,4, ·16 % ) mittausta-
vasta riippumatta. Absoluuttiset luvut nostavat 
kolmanneksi Pirkanmaan ja Keski-Suomen (11 
% ), kun taas suhteellinen mittaus korostaa Lapin 
erikoistuneisuutta (LQ = 2,2). Keskittymisaste 
CR3 oli 47 %. 

Tilastokeskuksen tuottavuusprofiilien perusteella 
työn tuottavuus kasvoi paperiteollisuudessa 
vuonna 1994 varsin voimakkaasti edellisestä 
vuodesta. Kasvu kohdistui lähes kaikkiin yksi-
köihin ja perustui pääosin kapasiteetin käyttöas-
teen nousuun. (Tilastokeskus 1996c, 18) 



Graafisen teollisuuden jalostusarvosta syntyi U u
dellamaalla (51 % ). Muilla maakunnilla oli suuria
osuuksia vain Pirkanmaalla (9 % ) ja Varsinais
Suomessa (7 % ). Keskittymisaste on 67 %. Silti
Uusimaa (LQ = 2,4) suurena maakuntana voittaa
vain niukasti Etelä-Savon tuotannon suhteellises
sa laajuudessa (LQ = 2,3). Ahvenanmaa on myös
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hieman keskimliliriiistii erikoistuneempi (LQ =
1,5).
Graafisen teollisuuden tuottavuusrakenne on
vuonna 1994 pysynyt likimain edellisen vuoden
kaltaisena. (Tilastokeskus 1996c, 19)
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Kuva 24. Kemian teollisuuden maakunnittaisetjalostusarvot vuonna 1994 

3.3.4. Kemian teollisuus 

Kemian teollisuus oli suhteellisesti vahvinta
Keski-Pohjanmaalla (LQ = 3,2), mulla Uusimaa
(36 % koko maasta, LQ = 1,6), Varsinais-Suomi
(13 %, LQ = 1,4) ja Pirkanmaa ( 12 %, LQ = 1,2)
olivat silti suurimmat jalostusarvon lähteet.
Keskittymisaste CR3 on 61 %. Jalostusarvoa ker
tyi vuonna 1994 yhteensä 14,1 mrd mk.
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus
(toi 18) on keskittynyt Uudellemaalle (31 % ) ja
Varsinais-Suomeen (14 % ). Pirkanmaa on suuri
tuottaja, mutta sen tiedot on salattu. Keskittymis
aste CR2 on 45 %. Keski-Pohjanmaalla alaa suh-

teelliesti runsaimmin (LQ = 5,5). Varsinais
Suomessa (LQ = 1,4) ja Uudellamaalla (LQ =
1,4) kemikaaleilla ei ole vastaavaa suhteellista
merkitystä. Alatoimialan jalostusarvo vuonna
1994 oli 8 miljardia markkaa.
Työn tuottavuus on kasvanut kemikaalien valmis
tuksessa vuonna 1994 selvästi edelliseen vuoteen
nlihclcn. (Tilastokeskus 1996c, 20)
Öljy- ja kivihiilipohjainen teollisuutta oli Uudel
lemaalla (74 % koko maasta, LQ = 3,4) ja Vars i
nais-Suomessa (17 %, LQ = 1,7). Pohjois
Pohjanmaa on suuri tuottaja, mutta sen tiedot on
salattu. Keskittymisaste CR2 oli 91 %. Jalostusar
voa kertyi 2,8 miljardia markkaa.

417 410 398 
548 548 

41 lffl Fl lffl 54 
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Kumi-ja muovituotteissa Pirkanmaan jalostusar
vo (23 % ) oli yhtä suuri kuin Uudenmaan (15 % )
ja Varsinais-Suomen (9 % ) yhteensä. Keskitty
misaste CR

3
 oli 47. Silti Pirkanmaa (LQ = 2,4) ei

ole tuotantorakenteeltaan pisimmälle kumiin ja 
muoviin erikoistunut maakunta, vaan Pohjois
Karjala (LQ = 3,7) ja Päijät-Häme (LQ = 2,7 ) menevät ohi. Alatoimialan jalostusarvo vuonna

1994 oli 3,3 miljardia markkaa. 
Kumi-ja muovituotteiden valmistuksessa tuotta
vuusrakenne oli vuonna 1994 likimain edellisen
vuoden kaltainen. (Tilastokeskus 1996c, 21) 
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Jalostusarvoltaan metalliteollisuus (39 mrd mk)
oli Suomen suurin toimiala vuonna 1994. Metalli
teollisuustta oli kaikkialla maassa, joten erikois
tumista mittaava sijaintiosarnäärä ei pääse mis
sään nousemaan kovin korkeisiin lukuihin.
Uusimaa tuotti neljänneksen arvonlisäyksestä,
mutta jäi silti neljänneksi suhteellisessa erikoi s
lumisessa (LQ = 1,2). Varsinais-Suomi vastasi 13 
% arvonlisäyksestä (LQ = 1,3). Pohjois-

Pohjanmaa vastasi 12 % toimialan arvonlisäy k
sestä, mikä teki maakunnasta Suomen metalli
teollisuuden intensiivisimmän toimialueen (LQ = 
1,8). Erikoistuneisuuden perusteella Vaasan ran
nikkoseutu pääsi mitalisarjaan (LQ = 1,3), vaikka
maakunnan osuus koko maan arvonlisäyksestä
jäikin 6 %:iin. Keskittymisaste CR

3
 oli 50 %. 

Metalliteollisuus voidaan jakaa ajatuksellisesti
kahteen ryhmään: suurimittakaavaiseen proses
siteollisuuteen 

metallin 
perusteollisuudessa 

(metallien valmistus, toi 23) ja konepajateollisuu
teen (toi 24-27). 
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Metallin perusteollisuuden prosessien volyymi! 

syntyivilt Pohjois-Pohjanmaalla (32 % ), Lapissa 

(20 % ) ja Satakunnassa (18 % ). Keskittymisaste 
CR3 nousi 70 %:iin. Monessa maakunnassa ei ole 
lainkaan toimialaa, joten maakunnittainen jalos
tusarvon jakauma on hyvin epätasainen. Metalli
en valmistuksen aluetaloudellinen merkitys oli 
suurin Pohjois-Suomessa, Lapin (LQ = 5,3), 
Pohjois-Pohjanmaan (LQ = 4,8) ja Keski
Pohjanmaan (LQ = 3,3) maakunnissa 

Konepajateollisuus (tol 24-27) oli vähemmän 
keskittynyttä. Jokaisesta maakunnasta löytyi hie
man tuotantoa (rajatapauksina Keski-Pohjanmaan 
0,17 % ja Ahvel}anmaan 0,13 % osuudet koko 
Suomesta). Uudeltamaalta (30 %), Varsinais
Suomesta (15 %) ja Pirkanmaalta (10 %) kertyi 
55 % koko Suomen arvonlisäyksestä. Pohjois
Pohjanmaa ja Vaasan rannikkoseutu olivat seu
raavina pistesijoilla 7 % osuuksillaan. 

Suhteellisesti vahvinta konepajateollisuus oli 
Varsinais-Suomessa (LQ = 1,6), Uudellamaalla 
(LQ = 1,4) ja Vaasan rannikkoseudulla (LQ =

1,4). Sijaintiosamäärien perusteella konepajateol
lisuutta ei mikään maakunta ole pystynyt kerää
mään erityisen runsaasti koko maahan nähden. 

Konepajateollisuuden alatoimialoista metalli
tuotteiden valmistus (toi 24) oli vahva erikoistu

misala Pohjois-Savossa (LQ = 4, 7), Ahvenmaalla 
(LQ = 2,6) ja Etelä-Pohjanmaalla (LQ = 2,5). Ja
lostusarvoa syntyi eniten Uudellamaalla (20 % ), 
Pohjois-Savossa (18 % ) ja Pirkanmaalla (10 % ). 
Keskittymisaste CR3 oli 48 %. 

Koneiden ja laitteiden valmistus (toi 25) oli su h
teellisesti runsaimmin Keski-Suomessa (LQ = 

2,5), Pirkanmaalla (LQ = 1,9) ja Vaasan rannik
koseudulla (LQ = 1,7). Uusia arvoja tuottavat 
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eniten Pirkanmaa (19 %), Uusimaa (18 %), ja 
Keski-Suomi ( 14 %). Keskittymisaste oli 51 %. 

Sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien val
mistus (tol 26) pyrkii keskittymään alueellisesti. 
Uusimaa (41 %), Varsinais-Suomi (21 %) ja 
Pohjois-Pohjanmaa (17 % ) olivat absoluuttisin 
tuotantomäärin suurimmat. Keskittymisaste oli 79 
%. Vaasan rannikkoseudulla oli volyymia 8 % 
verran ja muiden maakuntien markkinaosuudet 

jäivät 3 %:iin tai alle. 

Korkean teknologian tuotantoa suhteessa alueta
louden kokoon oli runsaimmin Varsinais
Suomessa (LQ = 2,1), Pohjois-Pohjanmaalla (LQ 
= 2,5) ja Uudellamaalla (LQ = 1,9). Vuonna 1992 
vahvimmin erikoistunut Vaasan rannikkoseutu oli 
pudonnut neljänneksi (LQ = 1,6). 

Mekaanisen konepajateollisuuden aloista v 11-
meinen kulkuneuvojen valmistus (toi 27) oli 
keskittynyt Uudellemaalle (38 %, LQ = 1,7), 
Varsinais-Suomeen (25 %, LQ = 2,5) ja Satakun
taan (10 %, LQ = 1,5). Keskittymisaste oli 73 %. 

Tilastokeskuksen tuottavuusprofiilien perusteella 
työn tuottavuus jatkoi kasvuaan metallien valmis
tuksessa. Vuodesta 1993 vuoteen 1994 tuotannon 
painopiste on siirtynyt kohti tuottavampia yksi

köitä. Metallituotteiden valmistuksessa toimialan 

suurin yksikkö on kivunnut myös tuottavuustasol
taan kärkeen. Koneiden ja laitteiden valmistuk
sessa ei ole tapahtunut muutosta edellisestä vuo
desta. Tietokoneiden, elektroniikan, tietoliikenne
välineiden ja muiden sähköteknisten tuotteiden 
valmistuksessa suuret yksiköt olivat myös tuotta
vuudeltaan vahvoja. Telakka- ja autoteollisuudes
sa sekä muussa kulkuneuvojen valmistuksessa 
tuottavuustasoltaan parhaimmat yksiköt ovat 
vahvistaneet suhteellista asemaansa. 
(Tilastokeskus 1996c, 23-27) 
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Kuva 26. Muun tehdasteollisuuden jalostusarvot maakunnittain vuonna 1994 

3.3.6. Muu tehdasteollisuus 

Muussa tehdasteollisuudessa (toi 17,22,29) jalos-
tusarvoa kertyi yhteensä 6, 1 miljardia markkaa 
vuonna 1994. Alan volyymista lähes puolet löytyi 
Uudeltamaalta (19 %), Varsinais-Suomesta (14 
% ) ja Päijät-Hämeestä (13 % ). Suhteellisesti alaa 
oli eniten Päijät-Hämeessä (LQ = 2,9), Hiimeessii 
(LQ = 2,0) ja Etelä-Savossa (LQ = 1,9). 

Muu tehdasteollisuus koostuu rakennusaine-
lcollisuudesta, kalusteiden valmistuksesta ja 
muusta valmistuksesta. Alat ovat niin erilaisia, 
ellii kaikkien kolmen alaryhmän keskittyminen 
samaan maakuntaan olisi melkoinen sattuma. 

Huonekalujen valmistukseen (toi 17) olivat pi-
simmälle erikoistuneet Päijät-Häme (LQ = 6, 7), 
Etelä-Pohjanmaa (LQ = 5,1) ja Etelä-Savo (LQ = 
1,9). Eniten 1,5 mrd markan jalostusarvosta syn-
tyi Päijät-Hämeessä (29 % ), Etelä-Pohjanmaalla 
(12 %) ja Keski-Suomessa (8 %). Keskittymisaste 
on 49 %. 

Lasi-, savi- ja kiviteollisuus (toi 22) palvelee lä-
hinnä rakennusalaa. Toimialasta oli Varsinais-

Suomessa (19 % ), Uudellamaalla (15 % ), ja Pir-
kanmaalla (11 % ). Keskittymisaste on 45 %. 
Suhteellisesti vahvinta ala oli Pohjois-Karjalassa 
(LQ = 2,4), Varsinais-Suomessa (LQ = 2,0) ja 
1-Himcessii (LQ = 1,9). Jalostusarvoa kertyi 3,3 
mrd mk. 

Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistuksessa 
yksikkökoko on kasvanut ja tuottavuudeltaan 
parhaat yksiköt ovat lisänneet etumatkaansa su h-
teessa toimialan muihin yksiköihin. 
(Tilastokeskus 1996c, 22) 

Muu valmistus (toi 29) on kokoomaerii, joka si-
sälliiii valaisimien, urhciluviil incidcn, kultasepän-
tuotteiden, soitinten ja leikkikalujen valmistuk-
sen, valokuvien kehittämisen sekii muualla luoki t-
telematlomien tuotteiden valmistuksen. Muu 
valmistus oli vahvinta Uudellamaalla (39 % ), 
Päijät-Hämeessä (16 % ) ja Pirkanmaalla (11 % ). 
Keskittymisaste oli 66 %. Pisimmälle erikoistu-
neet maakunnat olivat Päijät-Häme (LQ = 3,6), 
Häme (LQ = 2,9) ja Etelä-Savo (LQ = 
2,3).Muussa valmistuksessa tuottavuuden raken-
ne oli tuottavuusprofiilin perusteella vuonna 1994 
likimain edellisen vuoden kaltainen. 
(Tilastokeskus 1996c, 28) 
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3.4. Eräiden lähialueiden jalostusarvon rakenteen erittelyä 
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Kuva 26. Oulun läänin tehdasteollisuuden jalostusarvon rakenne vuonna 1994 

Oulun läänin tehdasteollisuuden 8,5 miljardin 

markan arvonlisäys oli 8 % koko Suomen teh

dasteollisuudesta. Vuonna 1988 arvonlisäystä 

kertyi 6,4 miljardia markkaa, joten nimellisin 

luvuin laskettuna kasvua oli 33 %. 

Arvonlisäyksestä vastasi 57 prosenttisesti me

talliteollisuus, josta oli peräisin 12 % koko 

maan toimialan jalostusarvosta. Koska mctall i

teollisuutta on jonkin verran kaikkialla, sijai n

tiosamäärä osoittaa erikoistuneisuuden olevan 

vain 1,6-kertaista. Metallien valmistus oli suu

rin erikoistumisala (32 % koko maasta, 26 % 

läänistä, LQ = 4,1). Elektroniikkateollisuus jäi 

kaikilla mittareilla hieman jälkeen (18 % koko 

maasta, 25 % läänistä, LQ = 2,4). Muu metallin 

alatoimialat olivat aliedustettuja, joten ilmei

sesti yhdellä toimialalla saatu erityistietämys ei 

ole kovin helposti siirrettävissä toiselle alalle, 

vaikka toimialarajojen on jo useasti ilmoitettu 

menettäneen merkityksensä. 

Elintarviketeollisuus oli Oulun läänissä alieclus

tcllua (3/4 koko maan tasosta). Meijcritcoll i

suulla oli kuitenkin 2,8-kertaisesti valtakunna 1-

liseen tasoon nähden. Meijereiden osuus koko 

maan arvonlisäyksestä oli peräti 22 %, vaikka 

Oulun läänin jalostusarvosta vain 4 % oli pe

räisin meijeritoiminnasta. 
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Kuva 27. Vaasan läänin tehdasteollisuuden jalostusarvon rakenne vuonna 1994 

Vaasan läänin tehdasteollisuus tuotti uutta jae t-
tavaa 9,3 miljardin markan edestä. Läänin 
osuus koko maasta oli 8 %. 

Vuonna 1988 Vaasan läänin tehdasteollisuus 
jalosti 7,4 miljardin markan edestä. Kasvua 
vuoden 1988 tasosta oli siten 26 %. Oulun 
läänissä teoll isuuden jalostusarvon kasvu (33 
% ) oli siten hieman nopeampaa. Molempien 
läänien teollisuuden kasvuvauhti ylitti selvästi 
valtakunnan keskimääräisen vauhdin. 

Muutokset ovat olleet hitaita. Vaasan läänin 
jalostusarvosta reilu puolet on syntynyt Vaasan 
rannikkoseudulla, jonka osuus oli 54 % vuonna 
1988 ja 57 % vuonna 1994. Etelä-Pohjanmaan 
osuus on ollut vajaa kolmannes (31 % vuonna 
1988 ja 28 % vuonna 1994). Keski-
Pohjanmaalla jalostusarvosta syntyi 15 % sekä 
vuonna 1988 että vuonna 1994. 

Elintarviketeollisuus yhtenä ryhmänä aikaansaa 
pisimmän jalostusarvotolpan. Ala oli kiistatta 
Vaasan läänin suuri erikoistumisala (osuus ko-
ko maasta 14 %, osuus Vaasan liiiinislii 18 %, 

LQ = 1,6). Elintarviketeollisuuden alatoimi-
aloista suurin arvonlisäykseltään oli lihateolli-
suus (osuus koko maasta 23 %, osuus Vaasan 
läänistä 6 %, LQ = 2,7). Myös meijeriteollisuus 
oli merkittävää kaikilla mittareilla ( osuus koko 
maasta 27 % ja läänistä 5 %, LQ = 3,2). Rehu-
jen valmistus ei ollut erityisen merkittävä ar-
vonlisäyksen antaja läänissä (2 % ), mutta se 
edusti 33 % alan koko maan jalostusarvosta ja 
sijaintiosamääräkin oli 3,9. 

Metalliteollisuus vastasi 38 % läänin arvonlisä-
yksestä, joten ryhmänä tarkasteltuna ala oli 
ylivoimainen uusien arvojen tuottaja. Kuitenkin 
osuus oli lähellä valtakunnallista tasoa (9 % 
koko maasta, LQ = 1,1). 

Erikoistumisaloja metallin alatoimialoista oli-
vat vain metallituotteiden valmistus ja konei-
den ja laitteiden valmistus: kummallakin alalla 
sijaintiosamäärä oli 1,3 ja osuus Suomesta 11 
%. Elektroniikka ja instrumenttiteollisuus oli 
läänissä valtakunnan keskitasoa (LQ = 1,0). 



Kemian teollisuus ei ryhmänä ollut alueellinen 
vahvuus, mutta kemikaalien valmistus (LQ = 
1,2) ja kumi- ja muovituotteiden valmistus (LQ 
= 1,1) oli läänissä hieman valtakunnallista ta-
soa paremmin edustettuna. 

TEV ANAKE ei ollut enää aluetaloudellisesti 
merkittävä (4 % läänistä), mutta edusti kuiten-
kin 10 % alan arvonlisäyksestä koko maassa. 
Alatoimialoista osa oli valtakunnallisesti huo-
mattavasti läänin osuutta suuremmassa, jopa 
johtavassa roolissa. Koko Suomen nahan val-
mistuksesta (toi 1321) läänissä tapahtui 46 %. 

Työn tuottavuus (mitattuna jalostusarvolla 
henkilökuntaan kuuluvaa kohti) oli Vaasan 
läänissä suurinta kemikaalien valmistuksessa. 

36 

Seuraavana oli massan, paperin ja paperituot-
teiden valmistus. Selvästi kärkikaksikosta jää-
neinä pronssisijasta kilpailivat elintarviketeolli-
suus, koneiden ja laitteiden valmistus sekä ra-
kennusaineteollisuus. Ennakko-oletuksen mu-
kaan TEV ANAKEn piti jäädä peränpitäjäksi, 
mutta hieman yllättäen huonekalujen valmis-
tuksessa syntyi jalostusarvoa vielä vähemmän. 
Vaasan läänissä kulkuneuvojen valmistus ja 
kokoomaerä muu valmistus eivät voi ylpeillä 
työn tuottavuudellaan. Toivottavasti kuitenkin 
työn tuottavuudeltaan vähäisillä toimialoilla 
käden taito ja muu osaaminen ovat kunnossa, 
sillä vuoden 1994 tietojen valossa ne ovat vaa-
rassa vajota halpatyövoiman keinoilla kilpa i-
leviksi aloiksi. 
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Kuva 28. Vaasan läänin tehdasteollisuuden työn tuottavuus toimialoittain 
(mitattuna jalostusarvona työllistä kohti) 
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Kuva 29. Kokkolan, Kaustisen, Nivala-Haapajärven, Pietarsaaren ja Ylivieskan seutukuntien 
yhteenlaskettu jalostusarvo vuonna 1994 

Viiden seutukunnan alueella metsäteollisuus oli 
vahvaa, sillä aluekokonaisuuden arvonlisäyksestä 
kolmannes oli peräisin puun jatkojalostuksesta. 
Pietarsaaren seutukunnan kemiallinen metsä-
teollisuus toi yksin 2/3 koko metsäteollisuuden 
arvonlisäyksestä. Puutavaran ja puutuotteiden 
valmistus eli mekaaninen puunjalostus sai aikaan 
28 % metsäteollisuuden jalostusarvosta. Kustan-
taminen ja painaminen vastasi 6 % metsäalan a r-
vonlisäyksestä. 

Metalliteollisuus toi uusista arvoista reilun nel-
jänneksen, 26 %. Metallin suurin ryhmä oli me-
tallien valmistus, jonka arvonlisäys puolestaan oli 
pääosin peräisin Kokkolan suurteollisuudesta. 
Toki muitakin toimipisteitä löytyi alueelta. Perus-
metallin osuus metallin koko jalostusarvosta oli 
42%. 

Kemian teollisuuden osuus aluekokonaisuuden 
arvonlisäyksestä oli 18 %. Kemian sisällä kemi-
kaalien valmistus vastasi 3/4 arvonlisäyksestä 
kumi- ja muovituotteiden valmistuksen kattaessa 
loppu neljänneksen. 

Elintarviketeollisuus vastasi 12 % tehdasteolli-
suuden arvonlisäyksestä. Alatoimialoista suurin 
oli lihateollisuus, jonka 191 miljoonaan markkaan 
nouseva jalostusarvo oli 39 % viiden seutukunnan 
alueen koko elintarviketeollisuuden arvonlisäy k-
sestä. Kun Atria on ilmoittanut sulkevansa Yli-
vieskassa toimivan teurastamonsa viimeistään 
kesällä 1997, aluekokonaisuus menettää reilun 
100 työpaikan mukana noin viidenneksen liha-
teollisuuden jalostusarvosta. 

Meijeriteollisuus toi 145 miljoonan markan 
edestä jalostusarvoa, mikä edusti 29 % viiden 
seutukunnan elintarviketeollisuuden arvonlisäy k-
sestä. Muut alatoimialat (viljapohjaiset tuotteet, 
rehujen valmistus ja muu elintarviketeollisuus) 
toivat kukin 52-55 miljoonaa markkaa jalostus-
arvoa eli reilun kymmenyksen koko elintarvike-
teollisuuden arvonlisäyksestä. 

Muu tehdasteollisuus toi 6 % aluekokonaisuuden 
tehdasteollisuuden arvonlisäyksestä. Ryhmän si-
sällä rakennusaineteollisuus toi 56 % jalostusar-
von miilirlistii. 
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Kuva 30. Kokkolan, Kaustisen, Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukuntien (eli ns. laajan 
Keski-Pohjanmaan) yhteenlaskettu jalostusarvo vuonna 1994 

Ns. laajalla Keski-Pohjanmaalla tarkoitetaan tässä 
raportissa Kaustisen, Kokkolan, Ylivieskan ja 
Nivala-Haapajärven seutukuntien muodostamaa 
kokonaisuutta. Aluekokonaisuuden tehdasteolli-
suudesta kertyy jalostusarvoa 2,1 miljardia mark-
kaa. 

Vuonna 1994 laajalla Keski-Pohjanmaalla oli ko-
ko maan tehdasteollisuuden bruttoarvosta 2 %, 
jalostusarvosta 1,9 %, viennistä 1,8 % ja työlli-
syydestä 2,2 %. Bruttokansantuotetta 4 seutukun-
nan alueella oli yhteensä 10,2 miljardin markan 
verran, mikä vastasi 2,3 % koko maan arvonlisä-
yksestä. Väkiluku oli 156 622 ihmistä, mikä vas-
tasi 3,1 % koko maan väestöstä. Näiden lukujen 
valossa laajan Keski-Pohjanmaan tehdasteollisuus 
jäi kaikilla mittareilla väkilukunsa ja bruttokan-
santuoteosuutensa edellyttämää osuutta vähä i-
semmälle tasolle. 

Kemikaalien (26 % ) ja metallien valmistus (15 % ) 
olivat laajalla Keski-Pohjanmaalla suuria toimi-

aloja. Elintarviketeollisuus (14 %) sekä puutava-
ran ja puutuotteiden valmistus olivat keskisuuria 
toimialoja. TEV ANAKE (7 % ) ja metallituottei-
den valmistus (7 % ) olivat myös huomaamisen 
arvoisia uusien arvojen tuottajia. 

Muu tehdasteollisuus (6 % ) koostuu huonekalujen 
valmistuksesta (78), lasi-, savi- ja kiviteollisuu-
desta (51) sekä kaatoluokka muusta valmistukses-
ta (6 miljoonaa markkaa). 

Laajan Keski-Pohjanmaan metsäteollisuuden ja-
lostusarvo oli vuonna 1994 noin 316 miljoonaa 
markkaa. 

Puutavaran ja puutuotteiden valmistuksessa (toi 
14) jalostusarvoa työntekijää kohti kertyi 213 000 
markkaa (71 % koko maan tasosta). Jalostusarvoa 
syntyi 249 miljoona markkaa, mikä oli 3,4 % ko-
ko Suomen alan arvonlisäyksestä (LQ = 1,8). Ja-
lostusaste oli 35 % (koko maassa 38 % ). 
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Kuva 31. Keski-Pohjanmaan maakunnan ja Kalajokilaakson muodostaman aluekokonaisuuden 
yhteenlaskettu jalostusarvo vuonna 1994 

Vuonna 1994 Keski-Pohjanmaan virallisen maa-
kunnan ja Kalajokilaakson (Alavieska, Haapa-
järvi, Kalajoki, Nivala, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Sievi 
ja Ylivieska) alueelta löytyi 160 vähintään viisi 
henkeä työllistävää tehdasteollisuuden toimipaik-
kaa, jotka tuottivat yhteensä 1,96 miljardia mark-
kaa jalostusarvoa. Toimialojen kesken arvonlisä-
ys jakautui seuraavasti: kemia 30 %, metalli 28 
%, elintarvike 15 %, metsä 14 %, TEV ANAKE 8 
% ja muu tehdasteollisuus 6 %. 

Alatoimialoista kemikaalien valmistus oli ylivoi-
mainen (28 % arvonlisäyksestä). Metallien val-
mistus oli toisena 14 % osuudella. Puutavaran ja 
puutuotteiden valmistus toi 11 % alue-
kokonaisuuden arvonlisäyksestä. 

TEV ANAKEn alasajo on tapahtunut tosiasia. Silti 
on kiinnostavaa huomata, että alatoimialojen ta-
solla vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalkineiden 
valmistus (toi 13) tuotti arvonlisäystä 141 miljoo-
naa markkaa eli lähes yhtä paljon kuin metalli-
tuotteiden valmistus (147) yksin ja selvästi 

enemmän kuin koneiden ja laitteiden valmistus 
(62), elektroniikkateollisuus ( 40) ja kulkuneuvo-
jen valmistus (18) yhteensä. 

On hyvä huomata, että aluekokonaisuuden kan-
nalta perinteisillä toimialoilla (kuten vaatteiden, 
nahkatuotteiden ja jalkineiden valmistuksella) oli 
vuonna 1994 silti edelleen metalliteollisuuden 
tulevaisuuden lupauksia (kuten elektroniikkateol-
lisuutta) moninverroin merkittävämpi rooli alueen 
hyvinvoinnin luojana. 

Toki kehittämisessä on kyse tulevaisuuden mah-
dollisuuksista, jolloin uusia mahdollisuuksia tar-
joavia aloja on verrattava toisiinsa. Silti kehittä-
mistyön jyrkkä kohdentaminen pelkästään uusille 
aloilla voi johtaa perinteisten alojen tulojen las-
kuun, jolloin suuremmasta arvonlisäyspohjasta 
laskettuna ne helposti ohittavat tulevaisuuden 
alojen suuretkin kasvuluvut. Lopputuloksena voi 
olla, että alueen asukkaiden käytettävissä oleva 
arvonlisäys vähenee ainakin lyhyellä aikajänteellä 
tarkasteltuna. 
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Kuva 32. Keski-Pohjanmaan tehdasteollisuuden jalostusarvo vuonna 1994 

Sijaintiosamäärien perusteella Keski-Pohjan maan 
erikoistumisaloja ovat 

tol 18 

tol 13 

toi 24 
tol 11 

kemikaalien ja kemiallisten 
tuotteiden valmistus LQ 5,5 
Vaatteiden, nahkatuotteiden ja 
jalkineiden valmistus 
(VANAKE) 
metallien valmistus 
elintarviketeollisuus 

LQ4,6 
LQ3,3 
LQ 1,4 

Muilla toimialoilla sijaintiosamäärät ovat alle yk-
kösen. Kalusteiden valmistus (toi 17) saa arvon 
LQ = 1,0. Muut toimialat saavat alle yhden olevi-
en sijaintiosamääriä, lähinnä maan keskiarvoa 
ovat puuteollisuus (LQ = 0,8) ja kustantaminen ja 
painaminen (LQ = 0,5). 

Keski-Pohjanmaan tehdasteollisuuden jalostus-
arvosta 40 % syntyi kemikaalien ja kemiallisten 
tuotteiden valmistuksessa. Keski-Pohjanmaan 
kemikaalien arvonlisäys oli peräti 7 % alasta 
Suomessa, kun maakunnan osuus koko maan teh-
dasteollisuuden jalostusarvosta oli 1,2 %. 

Metallien valmistus vastasi vuonna 1994 totuttua 
vähäisemmästä osasta sekä maakunnan tuotan-
nosta (21 % ) että koko Suomen metallin perus-
teollisuuden jalostusarvosta ( 4 % ). 

Näiden jälkeen merkittävin jalostusarvon lähde 
on elintarviketeollisuus (16 % maakunnasta, 2 % 
koko maan elintarviketeollisuudesta). 

V ANAKE toi 7 % maakunnan arvonlisäyksestä. 
Keski-Pohjanmaan osuus koko Suomesta oli 6 %. 

Keski-Pohjanmaalla puuteollisuudessa syntyi 0,9 
% Suomen arvonlisäyksestä. Aluetalouden ar-
vonlisäyksestä puutavaran ja puutuotteiden va 1-
mistus toi 1 /20. 

Käyttöomaisuuden hankinta työntekijää kohti 
kertoo toimialan tai alueen investointi vauhdista. 
Vuonna 1994 Keski-Pohjanmaan tehdasteolli-
suudessa investointeja tehtiin 25 000 mk henki-
löstöön kuuluvaa kohti, mikä on 64 % koko maan 
investointitasosta. Tosin käyttöomaisuushankin-
tojen vertailu yhden vuoden perusteella on herkkä 
yksittäisten suurinvestointien ajoitukselle. 
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Tehdasteollisuuden työn tuottavuus oli 109 % 
koko maan tasosta. Tämä johtuu erityisesti kem i-
kaalien sekä muiden kemiallisten tuotteiden val-
mistuksen korkeista henkilöä kohti saatavista ja-
lostusarvoista. 

Keski-Pohjanmaan tehdasteollisuuden perustan, 
kemian ja metallin perusteollisuuden, prosessi-
maiseen luonteeseen kuuluu, että ala tuottaa mel-
ko pienellä tuotantoa valvovalla työvoimalla hy-
vin runsaasti jalostusarvoa. Maakunnassa pitäisi 
olla melko runsaasti alhaisen työn tuottavuuden 
toimialoja, jotta pääomavaltaisen prosessiteoll i-
suuden vaikutus kumoutuisi. 

Sama prosessiteollisuuden vähiiisUi työllistävyyttä 
koskeva piiiittely sopii myös elintarviketeollisuu-
teen. Lisäksi huonekalujen valmistus tuottaa koko 
maahan nähden korkeita jalostusarvoja henkilöä 
kohden. 

Keski-Pohjanmaan jalostusarvot työntekijää koh-
den ovat koko maan keskimääräistä alhaisemmat 
rehuteollisuudessa, kumi- ja muoviteollisuudessa, 
lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistuksessa sekä 
metsäteollisuudessa. 



Jalostusarvon osuus bruttoarvosta kertoo kuinka 
suuri osa yritysten "liikevaihdosta" on todellista 
arvonlisäystä ja kuinka suuri osuus läpikulkueriä. 
Esimerkiksi elintarviketeollisuuden alhainen ja-
lostusaste merkitsee että teollisuudenalan brutto-
arvosta suuri osa on ostettu raaka-aineena. Myös 
öljy- ja kivihiilituotteissa, metallien valmistukses-
sa sekä massan ja paperin valmistuksessa ostetuil-
la raaka-aineilla ja energialla on suuri merkitys. 
Korkea jalostusaste TEV ANAKE-alalla ja puu-
tuotteiden valmistuksessa selittynee alojen työva 1-
taisuudella. 

Ostojen suuruuden takia vuonna 1994 Keski-
Pohjanmaan tehdasteollisuudessa jalostusarvon 
osuus bruuoarvosta (33 % ) oli koko maata (35 % ) 
pienempi. Syynä jalostusasteen alhaisuuteen ei 
ole metallin ( 40 % ) ja kemian (36 % ) prosessi-
teollisuus, sillä molemmat alat nostivat ostojensa 
jalostusastetta maakunnan keskitasoa enemmän. 

Maakunnan jalostusastetta laski lähinnä elin tarvi-
keteollisuuden suuri osuus. Jalostusaste oli vuon-
na 1994 Keski-Pohjanmaan elintarvi-
keteollisuudessa vain 20 %. Tosin ala ei myös-
kään koko maassa kunnostaudu uusien arvojen 
tuottajana, sillä jalostusaste jää 26 %:iin. 

Elintarviketeollisuuden liikevaihdosta suuri osa 
menee ostoihin, joten uusia arvoja ei juuri synny: 
keski-Pohjanmaalla raaka-aineet ( maito, liha) 
kuitenkin ostetaan hyvin pitkälti omasta maakun-
nasta ja lopputuotteet viedään muualle Suomeen. 
Vientitulon veroista uutta rahaa tulee maakuntaan 
runsaasti ja osa siitä jää kiertämään pitkäksikin 
aikaa. 

Keski-Pohjanmaan teollisuudessa elintarvike- ja 
tupakkateollisuus on jalostusarvollaan mitalluna 
kokonaisuutena vain hieman koko maata vah-
vemmin esillä (LQ = 1,4). Tämä on sikäli yllättä-
viili, ellii maakunnan vahvan maatalouden maine 
antaisi syylä odollaa myös jalostusketjulta vahvaa 
panosta. 

Keski-Pohjanmaalla on haluttu varmistaa maa-
taloustuotteiden omaan käyttöön verrattuna noin 
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nelinkertaisen tuotannon markkinointi kaikissa 
oloissa. Suuri osa tuottajista näkee, että raaka-
aine menee kaupaksi varmemmin hyvään osuus-
toiminnallisen ketjun Seinäjoen (maito) ja Nu r-
mon (liha) tehokkaiden tuotantolinjojen kautta 
hintaan kuin tuottamalla omia jalosteita. Tiivis 
kytkentä Valioon ja Atriaan tuo toisaalta turvaa, 
mutta samalla rajoittaa maakunnalliset valinnat 
osuustoiminnallisten konsernien kokonaisstrate-
gioiden osaksi. 

Onhan Keski-Pohjanmaalla toki omia tuotantolai-
toksia, jotka tuottivat 217 miljoonan markan ja-
lostusarvon. Suurin osa uusista arvoista oli peräi-
sin lihateollisuudesta (35 % ) ja meijeriteollisu u-
desta (34 % ). Meijerit olivat maakunnan selvin 
erikoistumisala (LQ = 3,6), mutta lihateollisuus-
kin oli selvä vahvuus (LQ = 2,5). Viljapohjaisen 
teollisuuden jalostusarvoa kertyi 29 miljoonaa 
markkaa (13 % maakunnan elintarviketeollisuu-
den arvonlisäyksestä, LQ = 1,2). Rehujen valmis-
tus toi 7 % ja muu elintarviketeollisuus 10 % ar-
vonlisäyksestä. Rehuteollisuus (LQ = 1,8) oli sel-
västi muuta toimintaa vahvempi erikoistumisala 
(LQ = 0,3). 

Alatoimialojen välillä jalostusaste vaihtelee hu o-
mattavasti, sillä meijeriteollisuudessa jalostusaste 
jää 13 %:iin, kun taas viljapohjaisessa teollisu u-
dessa päästään 53 %:n jalostusasteeseen. 

Vaikka vuonna 1994 Keski-Pohjanmaan rehute-
ollisuus oli selkeä maakunnan erikoistumisala 
(LQ = 1,8), toimiala jäi 2 %:iin koko maassa 
tuotetusta jalostusarvosta. Rehuteollisuus käy 
kuitenkin esimerkiksi turkisalan toimiala-
keskittymän aiheuttamasta taaksepäin, panos-
tuollaji in päin suuntautuvasta arvoketjusta. 

TEVANAKE-alat vastasivat 7 %:sta Keski-
Pohjanmaan jalostusarvosta vuonna 1994. Maa-
kunnan TEV J\NJ\KE-alojen jalostusarvo on 42 % 
brulloarvosta (koko maassa 46 % ). Keski-
Pohjanmaalla jalostusarvosta jää palkkojen ja so-
siaaliturvan maksun jälkeen 51 %, kun koko 
maassa bruttokate oli vain 39 %. Keski-
Pohjanmaalla pääoma saa siten suhteellisesti suu-
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remman korvauksen myyntituloista kuin muussa 
maassa, vaikka uutta arvoa ostettuihin tavaroihin 
ei kerry edes aivan koko maan tahdissa. Koneet ja 
yrittäjän toiminta ovat siten merkittävämpiä alan 
pärjäämiselle kuin työpaikat, joten alalla on mah-
dollisuuksia pärjätä halpatuontia vastaan. 

Tekstiilien valmistuksen osuus (tol 12) oli ku i-
tenkin enää 0,4 %, kun taas vaatteiden, nahan ja 
kenkien valmistus (toi 13) kattoi vielä 6,7 % 
maakunnan tehdasteollisuuden jalostusarvosta. 

Vaikka valtakunnallisesti katsottuna tol 12 ja toi 
13 tuottavat jalostusarvoa yhtä paljon, Keski-
Pohjanmaalla toimiala 12 jää pienemmäksi kuin 
useimmat toimiala 13:sta alatoimialat. Esime r-
kiksi toi 1321 nahan valmistus tuottaa maaku n-
nassa jalostusarvoa lähes kolme kertaa niin paljon 
kuin toi 12. 
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Keski-Pohjanmaan toi 13 muodostaakin peräti 5,6 
% koko Suomen V ANAKEsta. Sen sijaan teksti i-
lien valmistus (toi 12) oli vain 0,4 % koko maan 
tekstiilien valmistuksen jalostusarvosta. 

Keski-Pohjanmaa oli vuonna 1994 heikko toi 
12:ssa tekstiilien valmistuksessa (LQ = 0,3), 
mutta vahva toi 13:ssa vaatteiden, nahkatuottei-
den ja jalkineiden valmistuksessa (LQ = 4,6). 
Ala toimiala (toi 1311) kangasvaatteiden ja -asus-
teiden valmistus oli selvä vahvuusalue (LQ = 
28,6). Alatoimiala nahkavaatteiden ja -asusteiden 
valmistus oli myös poikkeuksellisen vahva (LQ = 
7,8). Lisäksi alatoimiala toi 1321 eli nahan val-
mistus osoittaa maakunnan nahka-alan olevan 
pienestä koostaan huolimatta vahvan erikoistu-
misalan (LQ = 15,5). 

Keski-Pohjanmaan osuus Suomen metsäteolli-
suuden jalostusarvosta on 0,3 %. Osuus on laske-
nut vuodesta 1992, jolloin osuus oli 0,7 %. Syynä 
on se, että koko maassa voimakkaasti kasvanutta 
massan, paperin ja paperi tuotteiden valmistusta 
(toi 15) maakunnassa ei ole lainkaan. Sijainti-
osamäärä kertoo, että metsäalan jalostusarvon 
kokonaismäärä oli 30 % odotetusta, kun huomi-

oon otetaan maakunnan koko ja metsäteollisu u-
den asema Suomen tehdasteollisuudessa. 

Alatoimialoista puutavaran ja puutuotteiden val-
mistus (tol 14) pärjää lähes odotetusti (LQ = 0,8). 
Puutuotteiden valmistus (toi 14) vastasi 5 % maa-
kunnan jalostusarvosta. 

Valtakunnallisesti puuteollisuudesta sijaitsi 0,9 % 
Keski-Pohjanmaalla. Vuoteen 1992 verrattuna 
puuteollisuuden merkitys on vuoteen 1994 men-
nessä kasvanut yhdellä prosenttiyksiköllä maa-
kunnan sisällä, mutta koko maan mittakaavassa 
Keski-Pohjanmaan "markkinaosuus" ei ole kas-
vanut. Toimialan jalostusarvon kasvu on ollut 
muuta maata vähäisempää. 

Kustantaminen ja painaminen (toi 16) oli laaju u-
dellaan noin puolet valtakunnan keskimääräisestä 
tasosta (LQ = 0,5). Kustantaminen ja painaminen 
muodosti 3 % maakunnan jalostusarvosta. Graafi-
sessa teollisuudessa Keski-Pohjanmaan osuus 
koko Suomesta jäi 0,6 %:iin. 

Kemian teollisuudessa jalostusarvoa syntyy 
Keski-Pohjanmaalla 36 % bruttoarvosta, mikä 
osuus on lähellä koko maan jalostusastetta (35 
%). Koko maan kemian teollisuudesta maakun-
nassa oli 3,9 %. 
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 
on tunnetusti ollut Keski-Pohjanmaalla vahvaa 
(LQ = 5,5, koko maasta 7 %). Öljy- ja kivihiili-
tuotteiden ja ydinpolttoaineiden. valmistusta (toi 
19) ei ollut lainkaan (0,0 %, LQ = 0,0). Kumi- ja 
muovituotteiden valmistusta (toi 21) oli hyvin 
vähän (0,3 %, LQ = 0,3). 

Koko metalliteollisuus on Keski-Pohjanmaalla 
alle odotetun (LQ = 0,7). Maakunnan metalliteol-
lisuuden osuus Suomen metallista oli 0,8 %, mikä 
oli alle Keski-Pohjanmaan osuuden koko Suomen 
tehdasteollisuudesta (1,2 % ). Suurteollisuuden 
ansiosta metallien valmistus (TOL 23) oli edel-
leen maakunnassa vahvaa (LQ = 3,3, osuus 4 % 
koko metallin prosessiteollisuudesta). Metallien 
perusteollisuudessa työn tuottavuus oli Keski-
Pohjanmaalla (jalostusarvo 277 000 mk/työn-



tekijä) vain 62 % koko maan tasosta. Vuosi 1994 
oli kuitenkin poikkeuksellisen huono vuosi 
sinkkiteollisuudessa. Outokumpu on nyt ilmoitta-
nut kasvattavansa sinkkitehtaan kapasiteettia 
kolmanneksella ilman että henkilökunnan määrä 
kasvaa; tuottavuuslukujen pitäisi siten parantua 
vuosiksi eteenpäin. 

Keski-Pohjanmaan metallituotteiden (toi 24), ko-
neiden ja laitteiden (toi 25) sekä kulkuneuvojen 
valmistus (tol 27) saivat sijaintiosamääriksi 0,3-
0,2 ja markkinaosuuksiksi 0,2 - 0,4 % koko Suo-
mesta. Sähköteknisten tuotteiden ja instrumentti-
en valmistusta (toi 26) Keski-Pohjanmaalla ei ole 
(LQ = 0,0, markkinaosuus 0,01 %). Metalliteolli-
suudesta (pl. metallien valmistus) syntyi vuonna 
1994 vain 57 miljoonan markan arvonlisäys, josta 
palkat ja henkilösivukulut veivät 26 miljoonaa 
markkaa. Pääomakorvauksiin jalostusarvosta jäi 
maakunnassa 31 miljoonaa markkaa, joten kovin 
merkittäviin kehittämishankkeisiin ei voi löytyä 
yritysten rahoitusosuuksia. 

Muuta tehdasteollisuutta (tol 17,22,29) Keski-
Pohjanmaalla oli sekä absoluuttisesti että suhtee 1-
lisesti arvioituna vähän (arvonlisäys 30 miljoonaa 
markkaa, 0,5 % koko maan jalostusarvosta, LQ = 
0,4). Keski-Pohjanmaalla suurin osa jalostusa r-
vosta menee henkilö kuluihin (59 % ), mutta tilan-
ne ei oleellisesti poikkea koko maasta (75 % ). 

Kalusteiden valmistuksessa jalostusarvoa syntyi 
juuri odotettu määrä (18 miljoonaa markkaa, LQ 
= 1,0, markkinaosuus maassa 1 % ). Työn tuotta-
vuus maakunnassa oli hyvä Galostusarvoa 
194 000 mk/työntekijä, 111 % maan keskiarvos-
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ta). Työn tuottavuudessa Keski-Pohjanmaa päi-
hittää Etelä-Pohjanmaan (157 000 mk / työnteki-
jä) kuuluisan tuotantokeskittymän. 

Huonekalujen valmistuksessa jalostusarvosta 
meni palkkojen ja henkilösivukulujen maksa-
miseen Keski-Pohjanmaalla 68 % ja koko maassa 
75 %. Jalostusaste ei kuitenkaan ollut maakun-
nassa (39 % ) aivan koko maan tasoa ( 43 % ). 

Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistuksessa (toi 
22) Keski-Pohjanmaalla oli jalostusarvoa vain 20 
% odotetusta, 6 miljoonaa markkaa. Markkina-
osuus koko maassa jäi 0,2 %:iin. Jalostusarvosta 
meni 60 % henkilöstökuluihin, mikä on lähellä 
koko maan keskimääräistä (55 % ) tasoa. Jalos-
tusarvon osuus bruttoarvosta oli 43 %, mikä oli 
hieman koko maata vähäisempi ( 48 % ). 

Kaatoluokka muu valmistus (toi 29) suoriutui 
Keski-Pohjanmaalla alle maan keskiarvon (0,5 % 
alan jalostusarvosta, LQ = 0,4). Jalostusarvoa oli 
alle 6 miljoonaa markkaa ja jalostusaste jäi hi c-
man koko maan tasosta ( 43 % vs. 48 % ). Pienellä 
toimialalla työn tuottavuus oli hurja (417 000 
mk/hlö, 169 % koko maan tasosta). 

Ryhtymiillii yhteistyöhön muiden maakuntien 
kanssa Keski-Pohjanmaa voisi joko paikata tuo-
tantorakenteensa aukkoja tai vahvistaa vahvuu k-
siaan. Siksi jokaisessa osiossa (jalostusarvo, työ I-
I isyys, vienti) esitellään lähimaakuntien tehdas-
teollisuuden tuotantomääriä ja tuotannon rake n-
netta paremman kuvan saamiseksi Keski-
Pohjanmaan maakunnan asemasta ympäristös-
sään. 

.. 
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Kuva 33. Vaasan rannikkoseudun tehdasteollisuuden jalostusarvo vuonna 1994 

Vuonna 1994 Vaasan rannikkoseudulla massan, 
paperin ja paperituotteiden valmistus on virkis-
tynyt suhdanteiden paranemisen myötä. Aiemmat 
johtavat alat sähköteknisten tuotteiden ja instru-
menttien (kuvassa elektroniikka) valmistus sekä 
koneiden ja laitteiden valmistus ovat pysyneet 
kutakuinkin parin vuoden takaisella tasollaan ja-
lostusarvon miiärällä mitattuna, mutta ne ovat 
kuitenkin jääneet selvästi toiselle ja kolmannelle 
sijalle. Edelleen elintarviketeollisuus nousee hie-
man muiden toimialojen yläpuolelle. 

Vaasan rannikkoseudun tuotantorakenne on mo-
nipuolinen. Koko maankin mitassa vain muuta-
miin maakuntiin sijoittuva öljy- ja kivihiilituottei-
den valmistus (tol 19) on ainoa kokonaan 
"puuttuva" toimiala. 

Vaasan rannikkoseudulla jalostusarvoa kertyi 5,3 
miljardia markkaa. Metalliteollisuuden alatoim i-
aloista maakunnassa ovat kansallisesti merkittä-
viä sähkötekniset tuotteet ja instrumentit sekä 
koneiden ja laitteiden valmistus, jotka kumpikin 
edustavat 8 % koko maasta. Näiden kahden toi-
mialan sijaintiosamäärä 1,6 kertoo, että aloja on 
Vaasan rannikkoseudulla yli puolitoista kertaa 
enemmän kuin koko maassa. Paperiteollisuudessa 

maakunta jäi suuremmasta absoluuttisesta jalos-
tusarvon määrästä huolimatta vain 6 % kansalli-
seen markkinaosuuteen. Sijaintiosamäärä oli 1,3. 

Kumi- ja muoviteollisuus on rannikkoseudullakin 
"pieni" toimiala, sillä sen jalostusarvo jää 260 
miljoonaan markkaan. Kuitenkin toimialan jalos-
tusarvosta liihes 8 % syntyi maakunnassa ja s i-
jaintiosamäärämitta antaa arvoksi luvun 1,6. 
Kumi- ja muoviteollisuus oli pieni erikoistumis-
ala, jossa maakunta vastaa merkittävästä valta-
kunnallisesta tehtävästä kapeahkolla alalla. 

Sen sijaan kulkuneuvojen valmistuksen sijainli-
osamäärä Vaasan rannikkoseudulla oli vain 0,7, 
joten kulkuneuvot eivät olleet edes pieni erikois-
tumisala. Myöskään alatoimiala laivojen ja ve-
neiden huolto ja korjaus (toi 2710/2720) ei jaksa-
nut nousta erikoistumisalaksi (sijaintiosamäärä 
0,8). Kulkuneuvojen valmistuksen/veneteolli-
suuden osuudet toimialasta koko Suomessa olivat 
3,5- 3,6 %. Tällaisista kohtuullisen suurista pro-
senttiosuuksista huolimatta erikoistumisalaa ei 
synny Vaasan rannikkoseudulla, jonka osuus 
Suomen tehdasteollisuuden jalostusarvosta oli 
peräti 4,8 %. 
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Kuva 34. Etelä-Pohjanmaan tehdasteollisuuden jalostusarvo vuonna 1994 

Merkittäviä kansallisia tehtäviä Etelä-
Pohjanmaalla on huonekalujen valmistuksessa 
(12 % ), elintarviketeollisuudessa (8 % ), metalli-
tuotteiden valmistuksessa (6 % ) ja TEV ANAKE-
teollisuudessa (5 % maan arvonlisäyksestä). 

Etelä-Pohjanmaan osuus Suomen tehdasteolli-
suudesta oli 2,4 % vuonna 1994. Jalostusarvoa 
syntyi 2,6 miljardia markkaa. Kasvua edellisestä 
vuodesta oli lähes viidennes. 

Etelä-Pohjanmaalla elintarviketeollisuus toi 40 % 
tehdasteollisuuden jalostusarvosta. Elintarvike-
teollisuuden alatoimialoista lihateollisuus vastasi 
17 % ja meijeriteollisuus 12 % maakunnan teh-
dasteollisuuden jalostusarvosta. Arvonlisäys on 
noussut nopeasti: 

- vuonna 1988 0,4 mrd mk 
- vuonna 1992 0, 7 mrd mk 
- vuonna 1993 0,8 mrd mk 
- vuonna 1994 1,0 mrd mk 

Metalliteollisuuden osuus oli 29 % ja metsäteoll i-
suuden 14 % maakunnan jalostusarvosta. 

Muun tehdasteollisuuden osuus maakunnallisesta 
arvonlisäyksestä oli 9 %. Vuodesta 1992 vuoteen 
1994 Etelä-Pohjanmaan ylpeys - huonekalujen 
valmistus - on hieman menettänyt merkitystään 
maakunnan tuotantorakenteessa. Toimialan jalos-
tusarvo on pysynyt ennallaan samanaikaisesti 
kuin koko maakunnan tehdasteollisuus on kasva-
nut voimakkaasti ( + 30 % ). 

. 1 
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Kuva 35. Pohjois-Pohjanmaan tehdasteollisuuden jalostusarvo vuonna 1994 

Pohjois-Pohjanmaan tehdasteollisuudessa syntyi 
vuonna 1994 jalostusarvoa 7,3 miljardin markan 
edestä. Maakunnan osuus koko Suomen tehdas-
teollisuudesta oli siten 6, 7 %. 

Pääosin tehdasteollisuuden arvonlisäys oli peräi-
sin metalliteollisuudesta (63 % ). Maakunnassa oli 
myös kemian teollisuutta (9 % ), massan, paperin 
ja paperituotteiden valmistusta (9 % ), elintarvike-
teollisuutta (7 % ) sekä puuteollisuutta (5 % ). 
Kaikkien muiden alojen kuin metalliteollisuuden 
aluetaloudellinen merkitys oli kuitenkin maan 

keskiarvoa vähäisempää (ts. toimialojen sijainti-
osamäärät ovat ykköstä pienempiä). 

Metalliteollisuudessa oli kaksi tukijalkaa: 
- metallien valmistus (30 % maakunnan tehdas-
teollisuuden arvonlisäyksestä, 32 % koko Suo-
men metallien valmistuksen jalostusarvosta, si-
jaintiosamäärä 4,8) 
- sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien 
valmistus (27 % maakunnan tehdasteollisuuden 
arvonlisäyksestä, 17 % Suomen elektroniikka-
alan jalostusarvosta, sijaintiosamäärä 2,5). 



48 

3.5. Seutukuntien jalostusarvon rakenne 

Elintarvikkeet TEVANAKE Metsä Kemia Metallien 
valmistus 

Muu Muu 
metallrteollisuus tehdasteollisuus 

Kuva 36. Kokkolan seutukunnan tehdasteollisuuden jalostusarvo vuonna 1994 

Vuonna 1994 Kokkolan seutukunnan jalostusarvo 
luotiin pääosin kemian teollisuudessa. Kemian 
jalostusarvosta puolestaan noin 98 prosenttia oli 
peräisin kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden 
valmistuksesta. Työntekijää kohti jalostusarvoa 
kertyi 813 000 markkaa, mikä oli 180 % valta-

, kunnallisesta työn tuottavuudesta. 

Kumi- ja muovituotteiden valmistuksessa syntyi 
jalostusarvoa vain 11 miljoonan markan verran. 
Toimialalla jalostusarvoa syntyi 196 000 markkaa 
työpaikka kohti, mikä oli 72 % valtakunnallisesta 
tasosta ja vajaa neljännes kemikaalien valmistuk-
sen tasosta. Jalostusasteessa kumi- ja muovi-
tuotteiden valmistus ( 42 % ) silti pystyi ohitta-
maan kemikaalien valmistuksen (36 % ). 

Metallin perusteollisuuden voi arvioida olevan 
vain hetkellisesti lamassa, sillä Kokkolan seutu-
kunnan toista kivijalkaa ei ole kohdannut mikään 
pysyvä vastoinkäyminen. Jalostusarvo henkeä 
kohti oli 268 000 markkaa, mikä oli vain 60 % 
valtakunnan tasosta metallin perusteollisuudessa. 
Jalostusaste oli 40 %, mikä oli puolestaan huo-
mattavasti koko maan 27 % tasoa suurempi. 

Konepajateollisuus tuotti arvonlisäystä 52 mil-
joonan markan edestä, mistä summasta oli peräi-
sin koneista ja laitteista 21, metallituotteista 18 ja 
kulkuneuvoista 11,5 miljoonaa markkaa. Laivo-
jen ja vapaa-ajan veneiden valmistus ja korjaus 
aikaansai hieman alle 5 miljoonan markan arvon-
lisäyksen. 

Elintarviketeollisuus tuotti vielä vuonna 1994 
jalostusarvoja mukavasti. Lihateollisuudesta tuli 
lähes puolet jalostusarvosta. Pouttu Oy on kui-
tenkin heti seuraavana vuonna joutunut sopeutta-
maan toimintaansa laskeneisiin EU-hintoihin, 
joten toimialan jalostusarvo väkisinkin pienenee. 
Meijereiden osuus elintarviketeollisuuden arvon-
lisäyksestä jää alle kymmeneen prosenttiin, sillä 
meijereiden jalostusarvon osuus toimituksista jää 
samoin alle kymmenen prosentin. Myllyt ja rehu-
jen valmistus tuovat edelleen mukavasti uutta 
jaettavaa, lähes neljänneksen seutukunnan elin-
tarviketeollisuuden arvonlisäyksestä. Turkistar-
hauksen piristyminen on voinut jopa helpottaa 
rehuntekijöiden elämää. Muu elintarviketeollisuus 
ei aivan kuole pois Suomen Marjojen tuotantolai-
toksen toiminnan loputtua, mutta alatoimiala su-
pistunee melko tavalla. 
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Taulukko 1. Kokkolan seutukunnan tehdasteollisuuden kehitysindikaattoreita 1988-94 

1988 1992 1993 1994 muutos% 
88-94 

Toimipaikat 85 72 68 68 -20 
Työpaikat 4915 3621 3464 3353 -32 
Bruttoarvo 3183 3468 3274 3323 4 
Jalostusarvo (milj. mk) 1063 1164 1182 1179 11 
Jalostusaste (%) 33 34 36 35 6 
Työn tuottavuus Galostusarvo/hlö, 1 000 mk) 216 321 341 351 63 
Työn tuottavuus (indeksi 100 = koko maa) 98 129 115 111 13 
Toimitukset vientiin (milj. mk) 1130 1925 1992 1987 76 
Vientiaste (%) 36 56 61 60 67 
Lähde: Teollisuustilaston erillisajot lopullisista aineistoista. Kaikki rahamääräiset luvut ovat inflaatiokorjaama t-
tomia, joten ne voivat hieman liioitella kasvun suuruutta. Eri ilmiöiden suhteellinen järjestys pysynee silti samana. 

Kokkolan seutukunnan kehitys on ollut sikäli 
ilahduttavaa, että vienti on kasvanut rajusti. Toi-
mitukset vientiin ovat kasvaneet vuodesta 1988 
vuoteen 1994 peräti 76 %. Koska tuotannon 
bruttoarvo eli toimitusten määrä on kuitenkin 
ajanjaksolla pysynyt samana (varsinkin kun ottaa 
huomioon rahan arvon muutoksen), viennin kas-
vu on lähes täysin seurausta siitä, että viennin 
osuus toimituksista on jatkuvasti kasvanut. Vien-
tiaste ja jalostusaste olivat samaa 33-36 % suu-
ruusluokkaa vuonna 1988, mutta vuonna 1994 
vientiaste oli kivunnut 60 %:iin jalostusasteen 
jäätyä lähes alkuperäiselle tasolle. 

Työn tuottavuus on myös selkeästi parantunut. 
Paranemista on tapahtunut sekä suhteessa omiin 
aikaisempiin suorituksiin Qalostusarvon määrä on 
kasvanut 216:sta 351:een tuhanteen markkaan 
työntekijää kohti) että suhteessa koko maahan 
(indeksi kasvanut 98:sta 111:een). Tosin on todet-

tava, että työn tuottavuudessa vuonna 1992 käy-
tiin jo 30 % koko maan tason yläpuolella ja tämän 
jälkeen työn tuottavuudessa on hieman jouduttu 
antamaan periksi muulle maalle. 

Huono uutinen on se, että tehottomat ja/tai vien-
nin imuun mukaan pääsemättömät toimipaikat on 
jouduttu sulkemaan. Tällöin työn tuottavuuden 
kasvu onkin osin seurausta tuottavuudeltaan huo-
nompien työpaikkojen tilastosta karsiutumisesta 
ja vain osin seurausta olemassa olevien työpaik-
kojen työn tuottavuuden nopeasta kehityksestä. 
Toisaalta on varmasti totta myös sekin, että hyvin 
tuottavillakin toimialoilla jäljelle jääneet toimi-
paikat on turvattu nostamalla työn tuottavuutta 
entisestään, jolloin väkeä on jouduttu vähentä-
mään ainakin luonnollisen poistuman tarjoamassa 
määrässä koko tarkastelujakson. 
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Kuva 37. Kokkolan seutukunnan tehdasteollisuuden jalostusarvon kehitys vuosina 1988-94 
Kemian teollisuus ja metalliteollisuus ovat olleet 
vuodesta 1988 vuoteen 1994 koko ajan suurim-
mat jalostusarvon lähteet. Kuitenkin vielä vuonna 
1988 TEV ANAKE ja kemia olivat jalostusarvon 
lähteinä kutakuinkin yhtä suuria. Tämän jälkeen 
TEV ANAKEn suurin alatoimiala kangasvaatte i-
den valmistus on tunnetulla tavalla romahtanut. 
Sen sijaan kemia on noussut ohi aiemmin tavoit-
tamattomalta näyttäneestä metallista. Tapahtunut 
kehitys todistaa, että nopeat muutokset voivat olla 
mahdollisia kumpaankin suuntaan. 

Kemian työn tuottavuus (jalostusarvo työntekijää 
kohti) oli valtakunnallisesta tasosta 97 % vuonna 
1988 ja 181 % vuonna 1994. Jalostusarvon määrä 
lisääntyi nimellisin, korjaamattomin luvuin 130 % 
vuodesta 1988 vuoteen 1994. Kemia ei siten ole 
saanut mahdollisuuttaan ilmaiseksi, vaan se on 
pitänyt tuotantoprosessinsa niin kilpailukykyise-
nä, että pääkonttoreiden on omistajanvaihdoksista 
huolimatta aina kannattanut osoittaa tuotanto 
Kokkolan seudulla tehtäväksi. 

TEV ANAKEssa kangasvaatteiden valmistus r o-
mahti pitkälti ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta. 
Sisäiset tekijät eivät silti Kokkolan seutukunnan 
TEV ANAKEssa ole täysin merkityksettömiä. 
Työn tuottavuus nahan valmistuksessa oli valta-
kunnallisesta tasosta 160 % vuonna 1988 ja 128 
% vuonna 1994. Sen sijaan nahkavaatteiden ja 
nahkatuotteiden valmistuksessa työn tuottavuus 
oli laskenut 108 %:sta 76 %:iin valtakunnallisesta 

tasosta. Nahan valmistuksen nimellinen jalos-
tusarvo on kasvanut 41 % vuodesta 1988 vuoteen 
1994, kun nahkavaatteiden valmistuksen arvon-
lisäys laski samalla ajanjaksolla 35 %. 

Elintarviketeollisuuden arvonlisäyksestä näYttää 
pysyneen melko samansuuruisena koko tarkaste-
lujakson. Jalostusarvoa kertyi 111 000 markkaa 
vuonna 1988 ja 145 000 markkaa vuonna 1994, 
mutta rahan arvon muutoksen huomioon ottaen 
määrällistä kehitystä ei juuri ole tapahtunut. 

Elintarviketeollisuuden sisällä on silti tapahtunut 
rakennemuutosta, vaikka arvonlisäyksestä oli pe-
räisin lihateollisuudesta reilu puolet sekä vuonna 
1988 (54 %) että vuonna 1994 (52 %). Esimer-
kiksi muu elintarviketeollisuus -luokan suhteelli-
nen osuus näyttää lähes kaksinkertaistuneen: 
vuonna 1988 elintarviketeollisuuden arvon-
lisäyksestä oli 8 % peräisin tarkemmin nimeä-
mättömiltä aloilta, kun vuonna 1994 nimeä-
mättömien osuus oli noussut jo 15 %:iin. 

Meijereiden osuus elintarvikealan arvonlisäykse s-
tä oli puolestaan noussut 1 %:sta 7 %:iin vuodesta 
1988 vuoteen 1994. Viljapohjaisen teollisuuden 
osuuksien ero vuosina 1988 ja 1994 pysyy pro-
senttiyksikön sisällä 16-17 % vaihteluvälissä. 
Kaikki eivät luonnollisesti ole voineet kas\'attaa 
osuuttaan: asemiaan on menettänyt erityisesti re-
hujen valmistus, jonka osuus oli viidennes rnon-
na J 988, mutta vain 9 % vuonna 1994. 
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Kuva 38. Kaustisen seutukunnan tehdasteollisuuden jalostusarvo vuonna 1994 

Kaustisen seutukunnan teollisuuden selkäranka 
muodostui meijeriteollisuudesta, joka vastasi noin 
90 prosenttisesti elintarviketeollisuuden arvon-
lisäyksestä_ Lihateollisuutta seutukunnassa ei ole, 
mutta viljapohjaista teollisuutta ja rehujen valmis-
tusta on yhteensä loppukymmenyksen verran_ 

Kaustisen seutukunnassa metsäteollisuus on 
puutavaran ja puutuotteiden valmistusta_ Jalos-
tusarvoa syntyi henkeä kohti 218 000 markkaa, 
mikä oli 73 % valtakunnan tasosta_ Brunokate 48 
% oli lähellä valtakunnallista tasoa (53 % ), joten 
toiminnan kannattavuus ei ollut juurikaan muuta 
maata huonompi_ Jalostusarvoa jäi siten kohtuul-
lisen mukavasti muuhunkin kuin palkkojen mak-
suun_ 

Kaustisen seutukunnan metalliteollisuuden j alos-
tusarvosta oli yllättäen 84 % peräisin metallien 

valmistuksesta. Kyse ei kuitenkaan ole raskaasta 
metallien perusteollisuudesta, vaan lähinnä me tal-
liputkien taivuttamisesta_ Koneista ja laitteista 
syntyi uutta arvonlisäystä viiden miljoonan mar-
kan verran, kun kulkuneuvojen valmistus sai 
tyytyä alle miljoonan markan arvonlisäykseen_ 

Muun tehdasteollisuuden 10 miljoonan markan 
arvonlisäyksestä 85 % oli peräisin huonekalute-
ollisuudesta ja 15 % oli rakennusaineteollisuuden 
aikaansaannosta. Huonekalujen valmistuksessa 
jalostusarvoa henkeä kohti syntyi 183 000 mark-
kaa, mikä oli 105 % koko maan tasosta_ Tämä on 
hyvä saavutus, sillä toimialan suurten ja pitkälle 
automatisoitujen tuotantolinjojen lyöminen työn 
tuottavuudessa kertoo seutukunnan yritysten ky-
vystä saada tuotannostaan lisäarvoa. 
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tehdasteollisuus 

Kuva 39. Kaustisen seutukunnan tehdasteollisuuden jalostusarvon kehitys vuosina 1988-94 

Vuonna 1988 elintarviketeollisuuden jalostusarvo 
oli 14,7 miljoonaa tappiollinen. Esitysteknisistä 
syistä negatiivinen luku on katsottu paremmaksi 
jättää pois kuvasta. Kyse voi olla suurten kon-
sernien sisäisten siirtohintojen asettamisesta siten, 
että toiminnan arvonlisäys tulee näkyviin vasta 
pääkonttorissa. Olipa syy mikä tahansa, seutu-
kunnan arvonlisäyksen riippuvuus meijeriteolli-
suuden menestyksestä on niin suurta, että se tulee 
näkyviin alueellisissa bkt-laskelmissa. Kaustisen 

· seutukunta näyttäytyy EU:n suuntaan sitä köy-
hemmältä, mitä vähemmän Valio haluaa näyttää 
tulostaan seutukunnan jalostavissa toimipisteissä. 

Mielenkiintoista kehityksessä on TEV ANAKEn, 
metsäteollisuuden ja metalliteollisuuden nousu 
vuonna 1994. Näillä kaikilla toimialoilla supistu-
va trendi on saatu katkaistua. TEV ANAKEssa ja 

metsäteollisuudessa nousu näkyy jopa ennennä-
kemättömän suurena jalostusarvotolppana. 

TEV ANAKElle on ominaista uskottamattoman 
suurena pysyvä jalostusaste ja valtakunnan tasoa 
suurempi työn tuottavuus. Vuonna 1988 jalos-
tusarvon osuus bruttoarvosta oli 68 % ja vuonna 
1994 edelleen 60 %. Vuonna 1988 jalostusarvoa 
oli työpaikkaa kohti 130 000 markkaa, mutta 
vuonna 1994 peräti 433 000 markkaa. Vuoden 
1994 arvo oli 223 % koko maan tasosta, kun 
vuonna 1988 valtakunnan tasoon oli eroa 20 pro-
senttiyksikköä. Kaustisen seutukunnan TEV A-
NAKE näyttää ainakin menneen kehityksen va-
lossa elinvoimaiselta. Vuoden 1994 bruttokate 
nousi 80 %:iin, kun koko maassa jouduttiin tyy-
tymään 40 %:iin, joten tulevaisuus ei myöskään 
näytä uhatulta. 
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Kuva 40. Ylivieskan seutukunnan tehdasteollisuuden jalostusarvo vuonna 1994 

Ylivieskan seutukunnassa tehdasteollisuuden ja-
lostusarvoa syntyi 0,5 miljardin markan verran 
vuonna 1994 (0,5 % koko Suomesta). Määrä ei 
ole suuren suuri, mutta kuitenkin kunnioitettava 
paikkakunnalle, jolla ei ole suuria metsäteollisu u-
den tai suurirnittakaavaisen prosessiteollisuuden 
tuotantolaitoksia. 

Metallituotteet olivat seutukunnan suuri erikois-
tumisala (23 % alueen arvonlisäyksestä, LQ = 
5,2, osuus Suomesta oli 2,4 % ). Metallituotteiden 
valmistuksessa · jalostusarvoa syntyi 219 000 
markkaa työllistettyä kohti. Työn tuottavuus on 
87 % koko maan tasosta. Palkkakulut henkeä 
kohti ovat kuitenkin 103 % koko maan tasosta, 
joten kannattavuus ei voi olla maan keskitasoa 
parempi. Ylivieskan seutukunnassa bruttokate 
olikin vain 27 % (koko maassa 38 % ). Metalli-
tuotteiden valmistuksen jalostusaste oli 45 % 
(koko maassa 41 % ). Vientiin toimituksista meni 
vain 18 % (koko maassa 35 % ). 

Hieman yllättäen Ylivieskan seutukunnassa me-
tallien valmistus (LQ = 1,3, markkinaosuus Suo-
messa 0,6 % ) olikin suurempi erikoistumisala 
kuin sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien 

valmistus (LQ = 1,0, markkinaosuus Suomessa 
0,4 % ). Ehkä korkean teknologian alihankinnoista 
on tapana pitää suurempaa ääntä kuin perinteises-
tä tuotannosta, koska elektroniikkateollisuuden 
tilausten katsotaan tulevan kasvavalta, tulevai-
suuden alalta. 

Jalostusarvoa henkeä kohti syntyy metallien 
valmistuksessa 284 000 mk ( 64 % koko maan 
tasosta) ja sähköteknisissä tuotteissa 204 000 mk 
(65 % koko maan tasosta). Palkkakulut henkeä 
kohti ovat 160 000 mk (86 % koko maan tasosta). 
Bruttokatteella mitattu kannattavuus jää selvästi 
koko maan tason alapuolelle ( 44 % vs. 59 % ). 
Jalostusaste on maan keskimääräistä tasoa (25 % 
vs. koko maassa 27 % ), mutta vienti vetää hyvin 
(vientiaste 66 % vs. 44 % koko maassa). 

Ylivieskan seutukunnan sähköteknisten tuotteiden 
ja instrumenttien valmistuksessa jalostusarvoa 
työntekijää kohti kertyi 200 000 markkaa (65 % 
koko maan tasosta). Alhaisesta tuottavuudesta 
huolimatta palkkakustannukset olivat 160 000 
markkaa/henkilö (94 % koko maan tasosta). Toi-
minnan kannattavuus oli silti kohtuullisen hyvä 
(bruttokate 37 %, kun koko maassa 45 % ). 
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Jalostusaste oli erinomaiset 61 % (koko maa 33 alan jalostusaste oli valtakunnallista keskitasoa 
% ), mutta suoria vientitoimituksia on vain 3 % (38 % ) . 
tuotannosta (koko maassa 68 % ). Suoran viennin 
puute on sikäli huolestuttavaa, että vientiosaamis-
ta ei kerry seutukuntaan. Jos jokin suuri organi-
saatio vie lopputuotteet ulkomaille, alihankkijan 
kansainvälistymisprosessi etenee paljon hitaam-
min. Alihankintasuhteen mahdollisesti purkautu-
essa suuren yrityksen toiminnan ohessa syntyneet 
kontaktit eivät välttämättä hyödytä, koska ulko-
maiset ostajat ovat kiinnostuneita toimivista lop-
putuotteissa eivätkä erillisistä komponenteista. 

TEV ANAKE on seutukunnan keskikokoinen (11 
% alueen arvonlisäyksestä, 1,7 % koko Suomes-
ta) erikoistumisala (LQ = 3,7). Tekstiilien valmis-
tus (toi 12) on pieni toimiala, josta syntyy vain 10 
miljoonan markan edestä jalostusarvoa. Vaattei-
den valmistuksessa (toi 13) jalostusarvoa syntyi 
99 miljoonaa markkaa. 

TEV ANAKEssa jalostusarvoa kertyi työntekijää 
kohti 180 000 markkaa (93 % koko maan tasos-
ta). Työn tuottavuus oli tekstiilien valmistuksessa 
kaukana maan keskiarvosta (83 %), mutta vaat-
teiden valmistuksessa yli koko maan tason (109 
%). 

TEV ANAKE on Ylivieskan seutukunnassa pär-
jännyt hyvin: 
- jalostusaste 52 % vs. koko maa 46 % 
- vientiaste 48 % vs. koko maa 36 % 
- bruttokate 52 % vs. koko maa 39 %. 

Puutavaran ja puutuotteiden valmistus toi 15 % 
seutukunnan arvonlisäyksestä (1,1 % koko Suo-
mesta, LQ = 2,3). Jalostusarvoa työntekijää kohti 
kertyi maan keskimääräistä vähemmän (240 000 
markkaa, 81 % koko maan tasosta). Silti toimi-

Elintarviketeollisuus on paikallisesti merkittävää 
(10 % alueen arvonlisäyksestä), muttei erikois-
tumisala (LQ = 0,8) eikä merkittävä kansallinen 
tehtävä (markkinaosuus Suomessa 0,4 %). Alan 
tuotannon arvosta 2/3 tuli lihateollisuudesta, 14 % 
meijereistä, 11 % rehujen valmistuksesta ja loput 
7 % viljapohjaisesta teollisuudesta. 

Elintarviketeollisuuden bruttoarvo on jopa 350 
miljoonaa markkaa, mutta alhaisen jalostusasteen 
(14 %) takia arvonlisää jää maakuntaan vähänlai-
sesti. Koko Suomessa jalostusaste on 26 %, millä 
tasolla samasta bruttoarvosta jäisi arvonlisää 
maakuntaan lähes kaksinkertainen määrä. 

Jalostusaste on alhaisimmillaan meijeri- ja liha-
teollisuudessa (9-13 %), sen sijaan viljapohjaises-
sa teollisuudessa ja rehujen valmistuksessa jalos-
tetaan raaka-aineeseen uutta arvoa jopa toinen 
puoli lisää (39-52 % ). Liha- ja meijerikenttää 
kuitenkin hallitsevat tuottajien omistamat osuus-
toiminnalliset suuret tuotantolaitokset, joten voi 
olla viisaampaa ylläpitää keskipohjalaisen maata-
louden tulotasoa yllä muualla sijaitsevilla kustan-
nustehokkailla yksiköillä kuin ylläpitää tilitysky-
vyltään heikkoja samaa lopputuotetta tuottavia 
pieniä tuotantoyksiköitä. 

Huonekalujen valmistus toi 7 % alueen arvon-
lisäyksestä. Osuus Suomesta oli 1,3 % (LQ = 
2,8). 

Lasi-, savi- ja kiviteollisuus on pienehkö toimiala 
(5 % alueen arvonlisäyksestä). Seutukunta vastasi 
0,8 % alan arvonlisäyksestä Suomessa (LQ = 
1,7). 
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Kuva 41. Pietarsaaren seutukunnan tehdasteollisuuden jalostusarvo vuonna 1994 

Pietarsaaren seutukunnan tehdasteollisuuden ja-
lostusarvo oli 1,91 mrd mk vuonna 1994, mikä 
vastasi 1,7 % Suomen tehdasteollisuuden jalos-
tusarvosta. Seutukunnan jalostusarvo on siten 
suurempi kuin monen suomalaisen maakunnan: 
taakse jäävät Keski-Pohjanmaan (1,33) lisäksi 
Etelä-Savo (1,67), Kainuu (1,26) ja Ahvenanmaa 
(0,29 mrd mk). Etelä-Pohjanmaakaan ei karkaa 
kauas (2,6 mrd mk). 

Jalostusarvoa syntyy pääosin massan, paperin ja 
paperituotteiden valmistuksesta (0,9 mrd mk, 46 
% seutukunnan arvonlisäyksestä). Vaikka toimi-
ala oli näinkin vahva tuotannon volyymiltaan, 
vallakunnallisesti toimialalla saavutettiin vain 
vajaan 5 % markkinaosuus. Pietarsaaren seutu-
kunnan kannalta sellunkeitto ja paperituotteiden 
valmistus on siten suuri erikoistumisala 
(sijaintiosamäärä LQ = 2,6). 

Paperiteollisuudessa jalostusarvoa henkeä kohti 
syntyi 670 000 markkaa, mikä on kunnioitettava 
saavutus valtakunnallisestikin (129 % koko maan 
tuottavuudesta). Palkkakustannukset olivat täs-
mälleen valtakunnan keskitasoa (205 000 mark-
kaa työntckij1iii kohti). Bruttokate oli 69 %, joten 
jalostusarvosta jää hieman koko maata (61 % ) 

suurempi osuus pääomakulujen maksamiseen sen 
jälkeen, kun palkkakustannukset on ensin katettu. 

Massan, paperin ja paperituotteiden toimituksista 
viedään Pietarsaaren seutukunnassa 61 %, kun 
koko maassa vientiaste on hivenen suurempi (67 
% ). Viennin määrä riippuu konsernien tuotanto-
laitosten sijainnista, sillä osa tuotannosta on väli-
tuotteita (sellu), jotka edelleen jalostetaan loppu-
tuotteiksi jossakin toisessa toimipaikassa. 

Pietarsaaren seutukunta ei ole yhden teollisuuslai-
toksen varassa oleva aluetalous, sillä seutukunnan 
tuotantorakenteeseen mahtuu monien muidenkin 
toimialojen keskisuuria yksiköitä. 

Rakennustoimintaa palveleva lasi-, savi- ja kivi-
teollisuus on aluetalouden kannalta pieni (10 % 
jalostusarvosta) erikoistumisala (LQ = 3,3). 
Toimialan markkinaosuus koko maassa nousi 
kuitenkin 6 %:iin. Tuottavuus on hyvä (365 000 
mk/hlö, 130 % valtakunnan tasosta). Palkkakus-
tannukset henkeä kohti (160 000 mk/hlö) oli val-
takunnan keskitasoa. 

Bruttokate oli 56 % (koko maa 45 %), joten toi-
miala ei missään nimessä kuulu heikos ti kannat-



tavien toimialojen ryhmiilin. Toimituksista meni 
vientiin 82 %, mikli oli yllälliivää kotimaata pal-
velevaksi usein mielletyllä toimialalla (koko 
maassa vientiaste 26 % ). 

Elintarviketeollisuus (Snellman, Sun Ice ym.) toi 
10 % seutukunnan arvonlisäyksestä. Elintarvike-
teollisuuden merkitys jäi niukasti alle valtakun-
nan keskitason (LQ = 0,9). Seutukunnan ruuan-
tuotannolla oli 1,5 % markkinaosuus koko maas-
sa. 

Jalostusarvoa kertyi 294 000 markkaa henkilöä 
kohti, mikä jäi niukasti alle valtakunnan keskiar-
von (98 % ). Bruttokate (52 % ) puolestaan oli hi-
venen valtakunnan tasoa korkeampi ( 48 % ). 

Kemian teollisuus Pietarsaaren seutukunnassa oli 
yksinomaan kumi- ja muovituotteiden valmistusta 
(8 % alueen arvonlisäyksestä, osuus koko maasta 
1 %, LQ = 0,6). 

Kumi- ja muovialan toimituksista meni vientiin 
57 % (koko maassa vientiaste 39 % ). Jalostusar-
voa kertyi 216 000 markkaa työntekijää kohti (79 
% koko maan tasosta). Henkilökunnan palkkakus-
tannukset (149 000 mk/hlö) olivat valtakunnan 
keskitasoa. Jalostusarvosta jäi hieman yllättävästi 
muuta maata vähemmän jaettavaa pääoman kor-
vauksia henkilöstökulujen vähentämisen jälkeen 
(bruttokate 31 % vs. koko maa 43 %). Tuottavuu-
den pieni jälkeenjääneisyys ei siten näytä haittaa-
van viennin edistämistä, mutta palkkakulut ku i-
tenkin syövät ylisuuren osan jalostusarvosta 
muuhun maahan nähden. 

Pietarsaaren seutukunnan metalliteollisuudessa 
vientiaste on korkea (74 % vs. 55 % koko maa), 
jalostusaste maan keskitasoa (39 % vs. 35 % ko-
ko maa), mutta palkkakulut vievät suuremman 
osan jalostusarvosta kuin muualla (bruttokate 36 
% vs. 41 % koko maa). Tuottavuus jää myös 86 
%:iin koko maasta (jalostusarvoa syntyi 249 000 
mk/hlö). 
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Metallien valmistus ja metallituotteet jiiiiviit 
kumpikin 7 %:iin Pietarsaaren seutukunnan jalos-
tusarvosta. Metallituotteita oli seutu kunnassa 1,6-
kertaisesti ja metallien valmistusta 1, 1-kertaisesti 
muun maan tasoon verrattuna. 

Metallien valmistus on kuitenkin hyvin erilaista 
kuin koko maassa muutoin. Jalostusarvo henkeä 
kohti on vain 251 000 mk (56 %), sillä toimialalla 
ei ole suuria, pitkälle automatisoituja prosessi-
teollisuuden tuotantolaitoksia. Tuotannosta vie-
dään 78 % (koko maassa 44 % ). 

Puutavaran ja puutuotteiden valmistus vastasi 6 
% arvonlisäyksestä. Markkinaosuutta koko maas-
sa oli 1,6 %, mutta toimiala ei jaksanut nousta 
edes sellunkeiton tukemana maan keskitasoon 
(LQ = 0,9). Pietarsaaren puualan klusteri ei siten 
näytä vetävän lähialoja nousuun. 

Kulkuneuvojen valmistuksessa syntyi vain 4 % 
seutukunnan jalostusarvosta eikä toimiala enää 
ollut edes pieni erikoistumisala (LQ = 0,9). 

Kulkuneuvojen valmistuksen alatoimiala laivojen 
ja vapaa-ajan veneiden valmistus ja korjaus tuotti 
67 miljoonaa markkaa jalostusarvoa. Luku oli 3,3 
% koko toimialan arvonlisäyksestä. Valtakunnal-
lisesti tunnetuksi ja tutkituksi toimialakeskitty-
mäksi seutukunnan veneteollisuuden sijaintios a-
määrä oli yllättävän alhainen (LQ = 1,9). 

Pohjanmaan rannikkoseudun veneteollisuuden 
hyvä imago saattaa elää aikansa omaa elämäänsä 
riippumatta reaalitalouden muutoksista, mutta 
alueen päättäjien on syytä havahtua ennen kuin 
seutukunnan veneteollisuuden markkinaosuus on 
kutistuu olemattomaksi. Vuonna 1993 jalostusar-
volla mitattu markkinaosuus oli 4,3 % eli yhden 
prosenttiyksikön suurempi. Vuonna 1988 mark-
kinaosuus oli jopa 4,8 %. Huolestuttavaa on, että 
Pietarsaaren veneteollisuuden jalostusarvo oli 
vuonna 1994 markkamääräisestikin pienempi 
kuin vuonna 1988, vaikka koko maassa toimialan 
arvonlisäys on samalla ajanjaksolla kasvanut 
kolmanneksella! 
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Kuva 42. Kokkolan ja Pietarsaaren seutukuntien tehdasteollisuuden jalostusarvo vuonna 1994 

Kokkolan ja Pietarsaaren seutukunnissa syntyi 
3,1 miljardin markan edestä uutta jaettavaa. Koko 
maan tehdasteollisuuden jalostusarvosta alueen 
osuus oli 2,8 %. 

Jalostusarvosta tuli metsäteollisuudesta 36 %, 
metalliteollisuudesta ja kemian teollisuudesta 
kummastakin 23 %, elintarviketeollisuudesta 11 
%, TEV ANAKEsta ja muusta teollisuudesta 
kummastakin 4 %. 

Seutukuntien alueen erikoisuus oli laivojen ja 
vapaa-ajan veneiden korjaus ja huolto. 72 miljoo-
nan markan jalostusarvollaan alatoimiala vastasi 
2 % seutukuntien ja 3,5 % koko toimialan arvon-
lisäyksestä Suomessa. 

Työn tuottavuudessa seutukuntien metsäteollisuus 
oli liki kolmanneksen koko maan tasoa tehok-
kaampaa (jalostusarvo henkeä kohti 132 % koko 
maan tasosta). Puutavaran ja puutuotteiden val-
mistus ylti 94 %:iin ja graafinen teollisuus 70 
%:iin maan tasosta, mutta sellunkeitossa koko 

paperituotteiden valmistuksessa, ylitti selvästi 
puuteollisuuden ja graafisen teollisuuden tuotta-
vuuden. Täten koko metsäteollisuus sai suhteessa 
koko maahan paremman työn tuottavuusindeksin 
kuin yksikään alatoimiala. 

Bruttokatteen avulla arvioituna alueen metsä-
teollisuus (63 % ) pärjäsi paremmin kuin ala koko 
valtakunnassa (53 % ). Puuteollisuus jätti jalos-
tusarvosta pääoman korvauksiin alueella 45 %, 
kun koko maassa bruttokate oli 53 %. Massan ja 
paperin valmistuksessa alueen bruttokate oli pe-
räti 69 %, kun koko maassa jäätiin 61 %:iin. 

Kustantamisessa ja painamisessa oli ongelmia. 
Seutukuntien graafisen teollisuuden bruttokate' oli 
vain 7 %, kun koko maassa saatiin jalostusarvosta 
jäämään sentään lähes kolmannes, 32 %. Ongel-
ma paikallistuu Pietarsaaren seutukuntaan, jossa 
graafisen teollisuuden palkkakulut henkilösivu-
kuluineen osoittautuivat vuonna 1994 suurem-
miksi kuin toimialan jalostusarvo. Tämä tarkoit-
taa, että jalostusarvoa ei jää palkkakulujen vähen-

maan tasoon nähden työn tuottavuus nousi 129 tämisen jälkeen lainkaan jäljelle kattamaan pää-
%:iin. Työn tuottavuus seutukuntien arvonlisäyk- oman korvauksia tai koneiden kulumista - inves-
sen pääasiallisessa lähteessä, massan, paperin ja toinneista puhumattakaan. 
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Kuva 43. Kokkolan kaupungin tehdasteollisuuden jalostusarvo vuonna 1994 

Kokkolan kaupungin tehdasteollisuuden 50 vä-
hintään viisi hen~eä työllistävän toimipaikan yh-
teenlaskettu jalostusarvo oli miljardi markkaa 
vuonna 1994. Toimituksia lähti toimipaikoilta 
yhteensä 2,7 miljardin markan edestä, joten jalos-
tusaste oli 37 %. Vientitoimituksia oli 1,9 miljar-
din markan arvosta, joten vientiaste oli 69 %. 

Sekä toimitusten arvosta että tuotannon arvon-
lisäyksestä yli puolet oli peräisin kemian teolli-
suuden 7 toimipaikasta. Metalliteollisuuden 10 

<Jl/0 

toimipaikan osuus oli alle kolmannes sekä brutto-
arvosta että jalostusarvosta arvioituna. 

TEV ANAKEn 19 toimipaikan arvonlisäyksestä 
94 % oli peräisin vaatteiden, nahkatuotteiden ja 
jalkineiden valmistuksesta. Kangasvaatteista 
syntyi jalostusarvoa 46, nahkavaatteista 14 ja na-
han valmistuksesta 16 miljoonaa markkaa. Teks-
tiilien osuus TEVANAKEn arvonlisäyksestä jäi 6 
%:iin. 
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Kuva 44. Pietarsaaren kaupungin tehdasteollisuuden jalostusarvo vuonna 1994 

Pietarsaaren kaupungin 37 tehdasteollisuuden 
vähintään viisi henkeä työllistävää toimipaikkaa 
pystyivät tuottaman lähes 1,5 miljardin markan 
edestä jalostusarvoa. Arvonlisäys oli pääosin p e-
rä isin metsäteollisuudesta, mikä hieman himmen-
tää paikallisen aloitteellisuuden arvoa. 

Pietarsaaren metalliteollisuuden jalostusarvo 
ohitti jopa Kokkolan metalliteollisuuden arvon-

lisäyksen, sillä Outokummun sinkkitehtaalla oli 
huomattavasti normaalia heikompi vuosi. 

Myös elintarviketeollisuudessa Kokkola joutui 
pärjäämään monta kertaa Pietarsaarta pienemmä 1-
lä arvonlisäyksellä. Kokkolan valopilkku oli ke-
mian teollisuus, jossa Pietarsaari pystyi tarjoa-
maan noin kymmenyksen Kokkolan arvonlisäyk-
sestä. 
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4. Tehdasteollisuuden työvoima 

4.1. Katsaus koko teollisuuteen 

Teollisuus (TOL C, D, E) työllisti vuonna 1994 
369 523 työntekijää, toimihenkilöä ja omistajaa. 
Uudellamaalla työllisistä oli 87 423 (24 %), Pir-
kanmaalla 41 961 (11 %) ja Varsinais-Suomessa 
39 347 (11 %). Yhteensä vain nämä kolme vas-
tasivat 46 % teollisuuden työllisyydestä. 

Teollisuuden työllisten määrä on laskenut vuodes-
ta 1988 vuoteen 1994 neljänneksellä. Silti maa-
kuntien työllisyysosuudet muuttuvat hitaasti: 
vuonna 1988 ja 1992 kolmen suurimman maa-
kunnan prosenttiluvut olivat samat kuin vuonna 
1994 kokonaislukujen tasolla, muutos näkyy vain 
jos katsotaan desimaaliosaa. Vuosikymmenen 
vaihteen lama ja teollisuuden rakennemuutos 
näyttää muuttaneen teollisuuden työllisyyden ja-
kautumista vain vähän. Teolliset työpaikat eivät 
näytä sen paremmin keskittyneen Etelä-Suomen 
asutuskeskuksiin kuin paenneen sieltä. 

Vuonna 1994 Keski-Pohjanmaan osuus teollisuu-
den työllisistä oli 1,1 %, Etelä-Pohjanmaan 2,9 % 
ja Vaasan rannikkoseudun 4,2 %. Vaasan läänin 
osuus oli siten yhteensä 8,2 % teollisuuden henki-
löstöstä. Läänin sisällä työpaikat jakautuivat niin, 
että Vaasan rannikkoalueen osuus oli jo yli puolet 
(51 %), Etelä-Pohjanmaan 35 % ja Keski-
Pohjanmaan 13 %. 

Vuonna 1994 Vaasan läänissä oli teollisuuden 
työntekijöitä, toimihenkilöitä ja omistajia yhteen-
sä 30 204. Vuonna 1993 henkilöstöä oli 29 837, 
vuonna 1992 32 288, vuonna 1991 35 515 ja 
vuonna 1988 41 892. Vähennystä oli siten 28 % 
vuoden 1988 tasosta. 

Samana ajankohtana Vasan läänin teollisuuden 
viennin arvo kasvoi +46 % ja jalostusarvo +27 %. 
Rahanarvon sisäinen (inflaatio) ja ulkoinen 
( devalvaatiot) muuttuminen nosti kunkin vuoden 
rahassa ilmoitettujen lukujen suuruutta ajan mit-
taan. Silti voidaan kiistatta sanoa, että teollisuus 
on rationalisoinneillaan pystynyt nostamaan 
tuottavuuttaan siinä määrin, että huomattavasti 
pienempi henkilöstömäärä pystyy tuottamaan 
melkoisesti entistä suuremman arvonlisäyksen. 
Lisäksi talouden avoimuus on kasvanut, koska 
toimituksista suuntautuu vientiin huomattavasti 
aiempaa suurempi osuus. 

Vuosina 1988 - 94 koko maan teollisuuden työl-
listen määrä väheni 24 % eli lähes samassa su h-
teessa kuin Vaasan läänissä (-28 %). Koko Suo-
messa jalostusarvon kasvu jäi kuitenkin 15 %:iin 
eli vain noin puoleen Vaasan läänin kasvusta (27 
% ). Yllättäen viennin kasvu oli koko Suomessa 
+61 %, joten Vaasan läänin kasvu (46 %) ylti 
vain noin 3/4 koko maan kansainvälistymispro-
sessin vauhdista. 

Vuosina 1988 - 94 konkurssien, yritysostojen tai 
muiden lopettamismenettelyjen kautta on hävin-
nyt yli puolet teollisuustilaston mittaamasta yrittä-
jäpotentiaalista. Sekä Vaasan läänissä että koko 
Suomessa omistajien lukumäärä on laskenut kuu-
dessa vuodessa 58 %. Koska teollisuustilastossa 
ovat mukana vain vähintään viisi henkeä työllis-
tävät yritykset, ei suoralta kädeltä voi sanoa, että 
yrittäjyys on vähentynyt. Sen sijaan voi sanoa, 
että ammattijohtajat vastaavat yhä useamman 
teollisuuden työllisen leivän jatkumisesta. 



Vuosien 1988-94 rat ionalisointikehitys on suu-
remmissa yrityksissii näkynyt erityisesti lalliata-
solla, sillä työntekijöiden työpaikoista on kadon-
nut 32 % Vaasan läänissä ja 28 % koko Suomes-
sa. Toimihenkilöiden määrä on laskenut Vaasan 
läänissä 14 % ja koko maassa 15 %. Teollisuu-
dessa jäljelle jääneet tehtävät ovat siten joko 
toimihenkilöistyneet vaatimustason kasvun myötä 
tai sitten kovat ajat eivät olekaan madaltaneet or-
ganisaatioita liikkeenjohdon oppikirjojen esittä-
mällä tavalla. 

Vuosina 1988-94 Vaasan läänissä teollisuuden 
henkilöstömiiiirä on supistunut kaikilla teollisu u-
den suuremmilla· alatoimialoilla. Henkilöstömää-
rän supistuminen on ollut kaikkein rajuinta TE-
V ANAKE-aloilla, joilla 68 % henkilöstöstä on 
menettänyt työpaikkansa tarkastelujaksolla. Su h-
teellisesti pudotusta on ollut runsaasti myös 
muussa tehdasteollisuudessa (- 27 % ), metalli-
teollisuudessa (- 22 % ) ja elintarviketeolli-
suudessa (- 22 % ). Vähiten pudotusta on ollut 
kemian teollisuudessa (- 12 % ) ja metsäteollisu u-
dessa (- 15 %). 

Suurimmat absoluuttiset pudotukset ovat olleet 
TEV ANAKEssa (-4379 henkeä), metalliteolli-
suudessa (-3326) ja elintarviketeollisuudessa 
(-1310). 

Vuonna 1994 Keski-Pohjanmaan 4 040 teolli-
suustilaston mukaisesta teollisesta työpaikasta 87 
% oli Kokkolan seutukunnassa. Kokkolan kau-
pungissa oleva teollisuus tarjosi 2 729 työpaikkaa 
(68 % Keski-Pohjanmaan, 77 % Kokkolan seutu-
kunnan ja 9 % Vaasan läänin teollisuuden työpai-
koista). 

Vuonna 1988 Kokkola tarjosi työpaikan 4 236 
henkilölle, joten pudotusta vuosina 1988-94 oli 
36 %. Kokkolan alaspäin menon vauhti on siten 
ollut 1988-94 koko maata (- 24 %) ja Vaasan 
lääniä (-28 %) nopeampaa. 

Vielä vuonna 1980 Kokkolan teollisuus tarjosi 
6 146 työpaikkaa. Kokkola on siten 1980-94 me-
nettänyt 56 % teollisista työpaikoistaan. Muutos 
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on tapahtunut sekä suurin vuosimuutoksin että 
pitkäkestoisesti. 

Vuonna 1994 Pietarsaaren (5 659) seutukunnan 
teollisuus työllisti huomattavasti enemmän kuin 
Kokkolan (3 524), Ylivieskan (2510), Nivala-
Haapajärven (1874) tai Kaustisen seutukunta 
(516). Keski-Pohjanmaan maakunta (4 040) työl-
listi hieman enemmän kuin Kalajokilaakso 
(3 310). 

Neljästä seutukunnasta koostettu laaja Keski-
Pohjanmaa työllistäisi jo 8 424 ihmistä. Laaja 
Keski-Pohjanmaa työllistäisi siten enemmän kuin 
Kainuu (4 769) ja Etelä-Savo (8 171), multa hie-
man vähemmän kuin Pohjois-Karjala (8 784) tai 
Lappi (9 374). 

Työvoimakustannusten tarkastelun tavoitteena on 
selvittää maakuntien erot työvoimakustannusten 
tasossa, rakenteessa ja suhteellisessa merkity k-
sessä. (ks. Saukkonen 1994) 

Työvoimakustannusten tasoa maakunnissa kuva-
taan työvoimakustannuksilla (palkat ja sosiaali-
turvamaksut) työllistettyä (toimihenkilöt, työn-
tekijät ja omistajat) kohti vuodessa. Omistajien 
mukaanotto voi ensialkuun tuntua oudolta, sillä 
heistähän ei aiheudu palkkakustannuksia. Toisaa 1-
ta omistajia on prosentuaalisesti hyvin pieni 
osuus työllisten kokonaismäärästä, ainoastaan 0,3 
%. Lukijan kannalta voi olla helpompi seurata 
esitystä ja tarkistaa lukuja, jos raportissa esitetyt 
työllisten määrät ovat samat joka paikassa. 

Toinen mittari voisi olla työvoimakustannukset 
tehtyä työtuntia kohti. Työtuntia kohti laskettu 
luku on yleensä luotettavampi, sillä se kuvaa par-
haiten työpanoksen toteutunutta hintaa . Vuosi-
työpanoksen hinnan selvitys kuitenkin riittää täs-
sä tapauksessa siitä syystä, että tilastokeskus on 
jo teollisuustilastoa kerätessään muuntanut ilmoi-
tetut henkilömäärä! kalenterivuoden kes-
kimääräisiksi luvuiksi. Tällöin puoli vuotta työs-
kentelevä henkilö vastaa puolta henkilöä. Toisaa 1-
ta virhettä jää sitä kautta, että puoli päivää työs-
kentelevä henkilö lasketaan yhdeksi henkilöksi. 



• 
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osuus ylittää heidän työpaikkaosuutensa 5-10 %-
Työtuntimittaria ei kuitenkaan nähty tarpeelli- yksiköllä. 
seksi laskea. Raportin tarkoituksena ei ole verrata 
eri toimialoja toisiinsa, vaan selvittää maakuntien 
erot kullakin toimialalla. Kun verrataan saman 
toimialan työvoimakustannusten tasoa eri maa-
kunnissa erilaiset työehtosopimukset (työaika- ja 
lomaoikeusmääräysten erot) eivät suuremmin 
vaikuta. Kuitenkin verrattaessa koko maakunnan 
teollisuuden työvoimakustannusten tasoa toisiin 
maakuntiin, on syytä pitää mielessä maakuntien 
toimialarakenteissa olevat erot. 

Toimihenkilöiden palkoista laskettuna Keski-
Pohjanmaa jää 10 prosenttiyksikköä koko maan 
tasosta. Työpaikkojen lukumääristä laskettuna 
eroa oli vain 7 %-yksikköä. Keski-Pohjanmaan 
toimihenkilöt ovat siten huonommin palkattuja 
kuin muualla. Lieneekö syynä se, että heidän toi-
menkuvansa liittyvät enemmän työnjohtamisteh-
täviin markkinoinnin ja tuotekehityksen ammatti-
laisten toimiessa pääkaupunkiseudulla? 

Keski-Pohjanmaan teollisuuden työvoimakus- Toisaalta näin ei välttämättä tarvitsisi olla pelkän 
tannukset palkansaajaa kohti vuodessa olivat toimialarakenteen perusteella. Esimerkiksi kemi-
vuonna 1994 noin 157 000 markkaa, kun koko an teollisuus on hyvin tutkimusintensiivinen ala. 
maassa kuluja kertyi yli 168 000 markkaa. Uudel-
lamaalla oli varaa maksaa 190 000 markkaa 
työntekijästä. Kaakkois-Suomen metsäteollisuus-
keskittymässä maksettiin myös hyvin: Kymen-
laaksossa 188 000 markkaa ja Etelä-Karjalassa 
175 000 markkaa työntekijää kohti. 

Etelä-Pohjanmaalla työntekijä työllisti itsensä jo 
138 000 markalla. Teollisuuden palkat eivät nou-
data ilmansuuntia, vaan vaihtelevat toimialara-
kenteen mukaan. Esimerkiksi Lapissa palkkataso 
oli yli keskiarvon (178 000 mk) ja Varsinais-
Suomessa (155 000 mk) alle keskiarvon. 

Työvoimakustannusten rakennetta voidaan kuva-
ta esimerkiksi toimihenkilöitymisasteella. Tällöin 
toimihenkilöiden osuus koko henkilöstöstä kuvaa 
Keski-Pohjanmaan teollisuuden työpaikkojen 
vaatimustasoa. Keski-Pohjanmaan teollisuuden 
toimihenkilöitymisaste vuonna 1994 oli 26 %. 
Vaasan läänissä luku oli 29 %, Oulun läänissä 30 
%, koko maassa 33 % ja Uudellamaalla peräti 47 
%. 

Toimihenkilöiden palkkojen ja sosiaalikulujen 
osuus kaikista henkilöstökuluista on koko maassa 
42 %, Keski-Pohjanmaalla 32 %, Vaasan läänissä 
36 %, Oulun läänissä 37 % ja Uudellamaalla 57 
%. Toimihenkilöiden palkat näyttävät olevan 
hieman työntekijöiden palkkatasoa korkeampia, 
koska toimihenkilöiden palkkakustannusten 

Työvoimakustannusten suhteellista merkitystä 
yrityksen liiketoiminnan kannalta voidaan kuvata 
laskemalla työvoimakustannusten osuus brutto- ja 
jalostusarvosta. 

Vuonna 1994 Keski-Pohjanmaan teollisuuden 
työvoimakustannukset olivat merkitykseltään 
Lapin (12 %) jälkeen maan alhaisimmat, 14 % 
bruttoarvosta. Kolmanneksi alhaisin osuus löytyi 
Etelä-Karjalasta (14 %). Palkkakustannusten vä-
häinen merkitys voi johtua joko bruttoarvojen 
suuruudesta tai palkkojen pienuudesta tai sitten 
molempien tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Vä-
himmillä palkkakustannuksilla pääsevät maakun-
nat ovat kaikki ns~ raskaan prosessiteollisuuden 
dominoimia maakuntia. 

Koko maassa henkilöstökulujen osuus oli keski-
määrin 17 %. Suurimmat osuudet olivat Päijät-
Hämeessä ja Etelä-Savossa (25 %) sekä Pirkan-
maalla (23 % ). 

Vertailun vuoksi mainittakoon, että meijeriteolli-
suuden dominoimassa Kaustisen seutukunnassa 
palkkakustannusten osuus oli vain 10 % bruttoar-
vosta. Kokkolan seutukunnan prosentti oli sama 
kuin koko maakunnan eli 14 %. Pietarsaaren 
seutukunta (16 % ) jäi sekin hieman maan keski-
arvosta. Sen sijaan Nivala-Haapajärven (18 % ) ja 
Ylivieskan (20 %) seutukunnat sekä Kalajoki-



laakso omana aluekokonaisuutenaan (22 % ) oli-
vat maan keskiarvon toisella puolella. 

Alhainen jalostusarvon ja palkkasumman suhde 
kuvastaa tuotannon työvaltaisuutta tai kannatta-
mattomuutta. Jos lähes kaikki jalostusarvo menee 
palkkoihin, toimiala ei juuri tuota ylimääräisiä 
arvoja välittömien palkkojen päälle. Palkkojen 
osuudella jalostusarvosta on siten vaikutusta mm. 
tuotantokapasiteetin uusimiseen ja sitä kautta ko-
ko kansan- tai aluetalouden varallisuuden kas-
vuun. 

Työvoimakustannusten osuus jalostusarvosta oli 
ylivoimaisesti pienin Lapissa (34 % ). Lapissa 
työvoimakuluilla ei siten ole aluetaloudellista 
merkitystä koko teollisuuden menestymiselle. 
Tulosta ei voi tulkita niin, että maakunnan teolli-
suudessa palkkojen nostaminen ei vaikuta lain-
kaan kilpailukykyyn: toimialojen sisäinen kilpai-
lutilanne ratkaisee. Yksittäinen yritys tietyllä toi-
mialalla joutuu kiinnittämään palkkakustannus-
tensa tasoon huomiota, mutta maakunnan tasolla 
tuotantorakenteessa painottuvat yritykset, joilla 
muut asiat kuin palkkakustannukset ratkaisevat 
toiminnan jatkuvuuden. 

Seuraavina olivat Etelä-Karjala (38 % ) ja Pohjois-
Pohjanmaa (41 %). Koko maassa henkilöstökulut 
vievät 50 % jalostusarvosta. Etelä-Savo on nyt 
vallannut johtoaseman 60 %:n osuudella. Uusi-
maa, Pirkanmaa ja Päijät-Häme ovat kuitenkin 
aivan kannoilla (58 % ). 

Koska Etelä-Savossa 60 % jalostusarvosta menee 
palkkoihin, ei korvaus- ja uusinvestointeihin tms. 
jää kovinkaan paljon varoja. Toiminnan kannat-
tavuus voi siten yrityksen näkökulmasta olla 
heikkoa. 

Työvoimakustannusten osuus jalostusarvosta on 
tulkittavissa maakuntien teollisen toiminnan kan-
nattavuusmittariksi. Jos jossakin maakunnassa jää 
jalostusarvoa vain palkkakulujen verran, aikojen 
huonontuessa ei pelivaraa juurikaan ole. Yritykset 
joudutaan mahdollisesti jopa sulkemaan, jollei 
palkkakuluja saada oleellisesti alemmalle tasolle. 
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Maakunnan tasolla mittari varoittaa siten lähes! y-
västä kustannuskriisistä. 

Rakennemuutoksesta kertoisi paremmin se, että 
koko Suomessa kaikki toimialan toimipaikat 
asetettaisiin palkkojen jalostusarvo-osuuden m u-
kaiseen järjestykseen. Jos yritykset antaisivat 1 u-
van ottaa heidät perusaineistosta erilleen, nähtä i-
siin miten korkealle maakunnassa sijaitsevat 
toimipaikat sijoittuisivat vertailussa. Yrityksen 
sijoittuminen omalla toimialallaan huonoimpaan 
kolmannekseen voisi kuvata heikosti kannatta-
vuuden käsitettä. Jos tällaisia heikosti kannattavia 
toimipaikkoja suhteessa omaan toimialaansa olisi 
maakunnassa runsaasti, voitaisiin puhua sulke-
misuhasta ja rakennemuutoksesta. 

Toisaalta jalostusarvon mennessä täysin muualle 
kuin palkkoihin teollisuuden kunnallis-
taloudellinen merkitys jää vähäiseksi. Kun Lapis-
sa teollisuuden jalostusarvosta maan pienin osa 
menee palkkoihin, kuntien veroäyrikertymä (ja 
sit1i kautta tulotaso) jää alhaiseksi. Teollisuus 
kannattaa ja voi hyvin, mutta aluetaloudelliset 
vaikutukset ovat vähäisiä. 

Pääkaupunkiseudun asema kansallisessa työnj a-
ossa täytyy mainita erikseen, koska siellä tilastot 
antavat muuten hieman harhaisen kuvan . Uude 1-
lamaalla on paljon teollista toimintaa harjoitta-
mattomia aputoimipaikkoja, joissa työskentelevät 
henkilöt hoitavat teollisuusyrityksen työvaltaisia 
suunnittelutehtäviä. Tai jos valmistava tuotanto-
yksikkö onkin toimipaikassa, niin sen lisäksi 
toimipaikassa hoidetaan keskitetysti monia kon-
sernin sisäisiä suunnittelutehtäviä. Toi-
mihenkilöiden suuri määrä antaa myös vahvistus-
ta tälle tulkinnalle. 

Suunnittelutyössä pääomakustannuksia on vähän, 
joten poistoja varten ei tarvitse kerätä varoja s a-
massa suhteessa kuin normaaleissa tuotannollisis-
sa yksiköissä. Suunnittelun hedelmät voivat pu l-
kahtaa tilastoissa näkyviin yhtiön muiden toi-
mipaikkojen arvonlisäyksessä, koska tuotekehi-
tyksen ideat toteutetaan varsinaisissa valmis tavi s-
sa yksiköissä. Näin ollen tilasto hieman aliarvioi 
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pääkaupunkiseudun merkitystä Suomen teolli-
suuden uusien arvojen lähteenä. 

Keski-Pohjanmaalla palkkakustannuksiin mem 
44 % jalostusarvosta, mikä oli vähemmän kuin 
koko maassa (50 % ). Neljän seutukunnan muo-
dostamalla laajalla Keski-Pohjanmaalla osuus oli 
lähellä valtakunnan keskitasoa ( 48 % ). Henkilös-
tömenojen osuus oli Vaasan läänissä 45 % ja 
Oulun läänissä 41 % ja Kalajokilaaksossa 57 %. 
Seutukunnista vain Ylivieska (56 %) ylitti valta-
kunnan keskiarvon, mikä johtunee pitkälti Yli-
vieskan kaupungin (62 %) teollisuuden palkkaku-
lujen suuresta jalostusarvo-osuudesta. 

Keski-Pohjanmaan sijoittuminen valtakunnallisen 
keskiarvon alapuolelle on etupäässä tulkittava 
myönteiseksi. Suomen maakuntien joukossa 
Keski-Pohjanmaan teollisuus on keskimääräistä 
hintakilpail uky kyisempää. Pääomavaltaisessa 
metallin ja kemian prosessiteollisuudessa henki-
löstökustannuksilla on vähäinen merkitys. Keski-
Pohjanmaan teollisuus painottuu näihin pääoma-
valtaisiin aloihin. 

Vuonna 1988 Keski-Pohjanmaalla henkilöstöku-
lujen osuus teollisuuden jalostusarvosta (51 % ) 
oli valtakunnan keskitasoa (koko maa 52 % ). 
Vuonna 1992 maakunta oli valtakunnan alhai-
simmalla sijalla 43 %:lla (koko maa 56 %). 
Vuonna 1993 maakunta käytti henkilöstömenoi-
hin 45 % jalostusarvosta (koko Suomi 51 % ). Pit-
källä tähtäyksellä Keski-Pohjanmaan teollisuuden 
ongelmat löytynevät siten enemmän reaalisen 
kilpailukyvyn kuin hintakilpailukyvyn (so. kor-
keiden tuotantokustannusten) puolelta, joten 
maakunnallisessa kehittämistyössä olisi panostet-
tava osaamisen tason nostamiseen. 

Vuonna 1994 palkoista ja sotumaksuista makset-
tiin Uudellamaalla 27 %. Koska palkkaosuus 
ylittää työvoimaosuuden 3 %-yksiköllä, pääkau-
punkiseudun teollisuus maksaa keskimääräistä 
paremmin. Pirkanmaan työlliset saivat 11 % pal-
koista, mikä vastaa myös työllisten osuutta. Var-
sinais-Suomen teollisuuden vastattavaksi jäi 10 % 
henkilökuluista (11 % työllisistä), joten Turun 
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suunnassa joudutaan tyytymään pääkaupunkiseu-
lua laihempaan palkkapussiin. Yhteensä kolmen 
kärki vei palkoista 48 % eli kaksi prosenttiyk-
siköä yli työllisyysosuuden. 

Keski-Pohjanmaan teollisuuden osuus oli 1 % 
palkkakustannuksista ja 1,1 % henkilöstöstä. 
Henkilöstökulujen osuus (3,5 % ) oli työvoima-
osuutta (3,8 % ) pienempi myös Pietarsaaren, 
Kokkolan, Kaustisen, Ylivieskan ja Nivala-
Haapajärven seutukuntien muodostamassa alue-
kokonaisuudessa. 

Suomen 6 307 vähintään viiden hengen toimipai-
kasta sijaitsi 1 298 (21 %) Uudellamaalla, 706 (11 
% ) Pirkanmaalla ja 637 (10 % ) Varsinais-
Suomessa. Yhteensä 42 % osuus toimipaikoista 
kertoo, että kolmen kärki on saanut maakuntiinsa 
työllistämisosuuttaan ( 46 % ) vähemmän toimi-
paikkoja. Tämä tarkoittaa, että kärkikolmikon 
saamat toimipaikat ovat keskimääräistä suurem-
pia. 

Seutukuntavertailu osoittaa, että Pietarsaaren 
seutukunnassa (99) on lähes yhtä monta toimi-
paikkaa kuin Keski-Pohjanmaan maakunnassa 
(101 ). Kaustisen seutukunnassa on puolestaan 24 
toimipaikkaa eli 24 % Keski-Pohjanmaan toimi-
paikoista. Erityisen runsaasti Kaustisen seutukun-
nassa on elintarviketeollisuutta (8 kpl) sekä puu-
tavaran ja puutuotteiden valmistusta (6 kpl). 

Etelä-Karjalassa olivat suurimmat toimipaikat (75 
työntekijää/toimipaikka). Uudellamaalla ja Ky-
menlaaksossa oli 67 henkilöstöön kuuluvaa yhtä 
toimipaikkaa kohti. Koko Suomessa oli 59 työn-
tekijää toimipaikkaa kohti. Pieni yrityskoko oli 
Ahvenanmaalla (25), Etelä-Pohjanmaalla (33) ja 
Keski-Pohjanmaalla ( 40 henkilöä/toimipaikka). 

Vaasan läänin teollisuus on tunnetusti pienyri-
tysvaltaista ( 43 henkilöä/toimipaikka). Oulun 
läänissä (55) oltiin jo lähellä valtakunnallista ta-
soa. Kaustisen seutukunnassa oli keskimäärin 
vain 22 henkeä toimipaikkaa kohti, kun taas Pie-
tarsaaren kaupungissa oli peräti 84 työllistä yhtä 
toimipaikkaa kohti . 



Vuonna 1988 keskimääräinen yrityskoko oli 
Suomessa 68 henkeä toimipaikkaa kohti, kun 
vuonna 1993 yrityskoko oli 57 ja vuonna 1994 
59. Osin rationalisointien takia, osin ehkä teolli-
suuden toimintatapojen muutoksen takia työnteki-
jämäärillä mitattu toimipaikkojen koko ei ole 
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kasvanut. Toisaalta samanaikaisesti efektiivinen 
yrityskoko on voinut jopa samankaltaistua: suuret 
yhtiöittävät toimintojaan pienemmiksi ja hel-
pommin hallittaviksi tulosyksiköiksi, kun taas 
pienet verkostoituvat suuremmiksi yritysry h-
miksi. 
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Kuva 45. Keski-Pohjanmaan työllisyys teollisuuden pääryhmittäin vuonna 1994 

Vuonna 1994 Keski-Pohjanmaan teollisista työ-
paikoista 30 % oli metalliteollisuudessa, 20 % 
elintarviketeollisuudessa, 18 % kemian teollisuu-
dessa, 13 % metsäteollisuudessa, 12 % TEV A-
NAKEssa ja 5 % energia- ja vesihuollossa. 

Keski-Pohjanmaalla oli 2,8 % TEV ANAKEn, 2,1 
% kemian, 1,9 % elintarviketeollisuuden, 0,9 % 
metalliteollisuuden, 0,8 % energia- ja vesihuollon 
sekä 0,6 % metsäteollisuuden ja muun tehdas-
teollisuuden työpaikoista. 
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4.2. Maakuntien tehdasteollisuuden työvoiman vertailua 
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Kuva 46. Suomen tehdasteollisuuden työllisten toimialoittainen jakauma vuonna 1994 

Koko maassa koneiden ja laitteiden valmistus 
osoittautuu merkittävimmäksi yksittäiseksi toi-
mialaksi 12,3 % osuudellaan, tosin elintarvike-
teollisuus yltää lähes samaan (12,1 % ). Massan, 
paperin ja paperituotteiden valmistaminen sekä 
sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien val-
mistus ovat seuraavaksi suurimmat (11,0 % ). 

Keskikastiin asettuvat graafinen teollisuus (8,4 
% ), puutavaran ja puutuotteiden valmistus (7 % ), 
kulkuneuvojen valmistus ( 6,3 % ), metallituottei-
den valmistus (5 ,6 %) sekä kemikaalien ja ke-
miallisten tuotteiden valmistus (5,1 % ). 

Alle viiden prosentin jäävät metallien valmistus 
( 4,5 % ), kumi- ja muoviteollisuus (3,5 % ), raken-
nusaineteollisuus (3,4 % ), vaatteiden, nahka tuot-
teiden ja jalkineiden valmistus (2,8 % ), huoneka-

lujen valmistus (2,4 % ), tekstiilien valmistus (2, 1 
% ), muu valmistus (1,5 % ) sekä öljy- ja kivihiili-
tuotteiden valmistus (1 % ). 

Historiallisena muutoksena Suomessa voidaan 
pitää TEV ANAKEn työllisyyden romahdusta: 
- vuonna 1988 41 921 
- vuonna 1992 
- vuonna 1993 
- vuonna 1994 

20 249 
17 971 
16 985 

Työllisten määrä on pudonnut 60 % kuudessa 
vuodessa. Laskuvauhti on hidastunut 90-luvulla, 
mutta liikkuu silti edelleen mieluummin tuhansis-
sa kuin sadoissa. TEV ANAKEn osuus tehdast e-
ollisuuden työllisistä oli 9,2 % vuonna 1988, 
mutta jäi vuonna 1994 jo niukasti alle viiden pro-
sentin. 
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4.3. Tehdasteollisuuden alatoimialojen työvoiman erittelyä 
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Kuva 47. Elintarviketeollisuuden työlliset maakunnittain vuonna 1994 

4.3.1. Elintarvike- ja tupakkateollisuus 

Vuonna 1994 elintarviketeollisuuden 41 634 
työllisestä Uudellamaalla työskenteli reilu neljän-
nes. Sen lisäksi kymmenen prosentin työllisyys-
osuuden ylitti vain Varsinais-Suomi (14 %). Seu-
raavana oli Pirkanmaa (7 % ). Keskittymisaste oli 
47%. 

Elintarviketeollisuutta on kaikkialla maassa, joten 
toimiala ei ole kovin vahva erikoistumisalue mil-
lekään maakunnalle. Suhteellisesti vahvimmat 
keskittymät olivat Ahvenanmaalla (LQ = 3,2), 
Etelä-Pohjanmaalla (LQ = 2) Ja Keski-
Pohjanmaalla (LQ = 1,7). 

Vaasan läänin kolmesta maakunnasta on siten 
erikoistunut elintarviketeollisuuteen kaksi ja yksi 
ei (Vaasan rannikkoseudulla LQ = 0,8). Näin ol-
len ketään ei hämmästytä tieto, että voimansa • 
yhdistänyt lääni olisi 11 %:n osuudellaan vahva 
ruokalääni. Suomen elintarviketyöläisistä on 
Etelä-Pohjanmaalla 5,8 %, Vaasan rannikko-
seudulla 3,3 % ja Keski-Pohjanmaalla 1,9 %. 
Pohjois-Pohjanmaalla oli 4,7 % elintarvikealan 
työllisistä, joten sekään ei ole mitätön partneri. 

Vaasan läänin osuus työllisistä oli suurin rehu-
teollisuudessa (27 % ). Myös lihateollisuudessa 
(18 % ) ja meijeriteollisuudessa (15 % ) läänillä on 
valtakunnallista merkitystä. 

Lihateollisuudessa salatut tiedot kattoivat peräti 
17 % työllisistä (mm. Uusimaa salattu). Toimi-
alalta voidaan kuitenkin nostaa esiin Pirkanmaa 



(14 %) ja Etelä-Pohjanmaa (12 %) suurina työllis-
täjinä. Sijaintiosamäärissä Etelä-Pohjanmaa pitää 
pintansa (LQ = 4,3), mutta Keski-Pohjanmaa on 
myös pitkälle erikoistunut alalle (LQ = 2,9). 

Meijeriteollisuudessa salatut tiedot kattoivat 12 % 
työllisistä (mm. Varsinais-Suomi salattu). Uusi-
maa kattoi 23 % työllisistä, Häme ja Pohjois--
Pohjanmaa 11 %. Kainuussa (LQ = 3,7), Keski-
Pohjanmaalla (LQ = 3,1) ja Hämeessä (LQ = 3) 
meijerit olivat vahva erikoistumisala. Viljapohjai-
sessa teollisuudessa salatut tiedot kattoivat peräti 
24 % työllisistä, joten suurimmat maakunnat eivät 
ehkä tule lainkaan esiin. Uusimaa oli 25 % työlli-
syysosuudellaan silti varma ykkönen. Pirkanmaa 
(10 %) ja Päijät-Häme (9 %) voidaan mainita 
muutoin vain vahvoina työllistäjinä. Julkistettujen 
tietojen perusteella suurin sijaintiosamäärä oli 
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vain 1,7 Päijät-Hämeessä, joten erikoistuneimmat 
maakunnat lienee salattu. 

Rehuteollisuudessa salattuja tietoja oli 32 % toi-
mialan työllisistä. Varsinais-Suomi (33 % ) ja 
Vaasan rannikkoseutu (16 % ) kannattaa silti 
mainita suurina työllistäjinä. Suuria sijaintiosa-
määriä löytyi Vaasan rannikkoseudulta (3,8), 
Keski-Pohjanmaalta (3,1) ja Varsinais-Suomesta 
(3). 

Muussa elintarviketeollisuudessa vain 2,6 % alan 
työllisistä oli salattua tietoa. Uusimaa (39 % ), 
Varsinais-Suomi (25 % ) ja Satakunta ( 6 % ) olivat 
suurimmat työllistäjät. Yhdessä Satakunnan (6 % ) 
kanssa kolme suurinta maakuntaa kattoi 69 % 
toimialan työpaikoista. Erikoistumisalakseen 
toimialan olivat valinneet Ahvenanmaa (LQ = 
4,7), Varsinais-Suomi (2,3) ja Uusimaa (1,7). 
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Kuva 48. TEV ANAKEn työlliset maakunnittain vuonna 1994 
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4.3.2. TEV ANAKE 

TEV ANAKE-teollisuuden keskus oli Pirkan-
maalla. Työllisistä neljännes löytyi maakunnassa 
ja sijaintiosamäärällä mitattunakin maakunta oli 
täpärästi ykköstilalla (LQ = 2,2). Satakunta oli 
toinen suuri tuotantokeskittymä (11 % ), mutta se 
(LQ = 1,7) hävisi tuotannon suhteellisessa vah-
vuudessa Keski-Pohjanmaalle (LQ = 2,5, osuus 
2,8 % alan työllisistä). Keskittymisaste CR3 oli 

46 %, sillä Uudeltamaalta löytyi 10 % alan työl-
lisistä. Yhteensä työllisiä oli toimialalla 16 985. 

Tekstiilien valmistukseen (tol 12) erikoistuneita 
maakuntia olivat Pirkanmaa (LQ = 3,2), Häme 
(LQ = 2,9) ja Pohjois-Savo (LQ = 1,6). Tuotanto 
työllisti suuria massoja Pirkanmaalla (37 % ), U u-
deltamaalta (15 %) ja Hämeestä (11 %). Keskit-

tymisaste CR3 oli 63 %. Yhteensä työllisiä oli 
7 243, mistä salattujen tietojen osuus oli 9,5 %. 

Vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalkineiden valmis-
tukseen (toi 13) erikoistuneita maakuntia olivat 
Keski-Pohjanmaa (LQ = 4,1), Etelä-Pohjanmaa 
(LQ = 2,6) ja Pohjois-Savo (LQ = 2,2). Työlliste-
tyistä pääosa oli peräisin Pirkanmaalta (16 % ), 
Satakunnasta (14 % ) ja Päijät-Hämeestä (11 % ). 
Keskittymisaste CR3 oli 41 %. Tekstiilien valmis-
tus oli siten keskittyneempää kuin vaatteiden 
valmistus. Yhteensä työllisiä oli 9 742. 

Palkkojen osuus jalostusarvosta oli 61 % koko 
TEV ANAKEssa. Tekstiilien valmistus oli ilmei-
sesti pääomavaltaisempaa, sillä siellä jalostusa r-
vosta meni palkkoihin vain 56 %, kun vaatteiden 
valmistuksessa palkkakulujen osuus nousi 67 % 
jalostusarvosta. Palkkakulut henkeä kohti olivat 
tekstiilien valmistuksessa (132 000 mk/hlö) sel-
västi suurempi kuin vaatteiden valmistuksessa 
(109 000 mk/hlö). 
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Kuva 49. Metsäteollisuuden työlliset maakunnittain vuonna 1994 



69 

4.3.3. Metsäteollisuus 

Metsäteollisuuden työllisiä oli hieman yllättävästi 
eniten Uudellamaalla (18 %), mikä selittyy graa-
fisen teollisuuden sijoittumisella pääkaupunki-
seudulle. Seuraavina olivat perinteiset sellunkei t-
täjät Pirkanmaa (12 % ) ja Kymenlaakso (10 % ). 
Keskittymisaste oli 40 %. 

Metsäteollisuus työllistää jonkin verran kaikissa 
Suomen maakunnissa. Yksittäisillä alueilla voi-
daan helposti saada väärä kuva omasta asemasta 
Suomen kansallisessa työnjaossa, jos ajatellaan 
pelkästään metsäteollisuuden työllisten määriä 
suhteessa muiden toimialojen työllistämiin mää-
riin. Suhteessa aluetalouden kokoon metsäteolli-
suuden työllisiä oli eniten Etelä-Karjalassa (LQ = 
2,4), Kymenlaaksossa (2,2) ja Lapissa (1,8). 

Puutavaran ja puutuotteiden valmistuksessa (toi 
14) keskittymisaste CR3 oli 31 %. Toimialan 
suurin keskittymä oli Päijät-Hämeessä (12 % ). 
Keski-Suomi oli seuraava (10 % ). Pronssimitali 
meni Etelä-Savoon (9 % ), joka oli samalla vah-
vimmin toimialaan erikoistunut maakunta (LQ = 

3,9). Pohjois-Karjala (LQ = 2,5) ja Päijät-Häme 
(2,2) voivat myös mainita mekaanisen puunjalos-
tuksen vahvuudekseen. 

Pääomavaltainen massan, paperin ja paperituot-
teiden valmistus oli työvoiman käytön perusteella 
arvioituna selvästi mekaanista puunjalostusta 
keskittyneempi: CR3 oli 50 %. Suurin paperityö-
läisten keskittymä löytyi Kymen läänistä: Kymen-
laaksossa on 20 % ja Etelä-Karjalassa 14 % työl-
lisistä. Pirkanmaan 16 %:n lisäksi muita yli 
kymmenyksen osuuteen pääseviä keskittymiä ei 
ole, vaikka Keski-Suomi työllistää lähes ky m-
menyksen toimialan työllisistä. Erikoistumisaloja 
määriteltäessä_ Kymen lääni on edelleen vahvoilla 
(Kymenlaakso LQ = 4,6 ja Etelä-Karjala LQ = 
4,2), mutta pronssi tilan vie Lappi (LQ = 3, 1 ). 

Kustantaminen ja painaminen oli keskittynyt Uu-
dellemaalle, jossa työskenteli kustannusalan ih-
misistä peräti 46 %. Pirkanmaa (9 % ) ja Varsi-
nais-Suomi (7 % ) edustavat muita suuria asutus-
keskuksia. Keskittymisaste oli 62 %. Graafisen 
teollisuuden olivat vahvuusalueikseen valinneet 
Uusimaa (LQ = 2), Ahvenanmaa (LQ = 2) ja 
Etelä-Savo (LQ = 1,7). 
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Kuva 50. Kemian teollisuuden työlliset maakunnittain vuonna 1994 



4.3.4. Kemian teollisuus 

Kemian teollisuus on suhteellisesti arvioituna yli-
voimaisesti vahvinta Keski-Pohjanmaalla (LQ = 
1,9), Uudellamaalla (1,5) ja Pohjois-Karjalassa 
(1,4). Uusimaa (34 % koko maasta), Pirkanmaa 
(15 %) ja Varsinais-Suomi (12 %) olivat suurim-
mat työllistäjät. Keskittymisaste CR3 oli 61 %. 
Kemian työllisiä oli vuonna 1994 yhteensä 
33 376. 

Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden vai mistus 
(toi 18) oli keskittynyt Uudellemaalle (38 % ) ja 
Varsinais-Suomeen (15 %). Pirkanmaa on suuri 
tuottaja, mutta sen tiedot on salattu (? % ). Keski 1-
tymisaste CR2 oli 43 %. Keski-Pohjanmaan työl-
lisyysosuus oli yli kolminkertaista maakunnan 
kokoon nähden (LQ = 3,4). Uudellamaalla (LQ = 
1,6) ja Varsinais-Suomessa (LQ = 1,4) kemikaa-
leilla ei ole läheskään vastaavaa suhteellista 
merkitystä. Alatoimialan työllisyys oli 17 661 , 
mikä vastasi reilua puolta päätoimialan työllisistä. 
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Öljy- ja kivihiilipohjainen teollisuus on keskitty-
nyt Uudellemaalle (78 % koko maan työllisistä, 
LQ = 3,3), Varsinais-Suomeen (12 %, LQ = 1,1). 
Pohjois-Pohjanmaa on suuri tuottaja, mutta sen 
tiedot on salattu (? %, LQ = ?). Salattuja tietoja 
oli 10 % työpaikoista, joten kärjen järjestys on 
silti kiistaton. Keskittymisaste CR2 on ennätyk-
selliset 91 %. Alatoimialan työllisiä oli 3 589, 
mikä vastasi viidennestä päätoimialan henkilös-
tömäärästä. 

Kumi- ja muovituotteiden valmistuksessa Pir-
kanmaa (24 %), Uusimaa (16 %) ja Päijät-Häme 
( 1 O % ) olivat mitalisarjalaiset. Keskittymisaste 
CR3 oli 50 %. Salattuja tietoja oli noin 6 % työl-
listen määrästä, joten mitalisarjan volyymitiedot 
piliiviit paikkansa. 

Suuresta työllisten osuudestaan huolimatta Pir-
kanmaan (LQ = 2, 1) ei ole tuotantorakenteeltaan 
pisimmälle kumiin ja muoviin erikoistunut maa-
kunta, vaan Pohjois-Karjala (LQ = 3) ja Vaasan 
rannikkoseutu (LQ = 2,2) menevät ohi. Alatoi-
mialan työllisiä oli 12 126, mikä oli 36 % pää-
toimialan työllisistä. 
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Kuva 51. Metalliteollisuuden työlliset maakunnittain vuonna 1994 

4.3.5. Metalliteollisuus 

Työllisten määrällä mitattuna metalliteollisuus 
( 136 631, 40 % henkilöstöstä) oli Suomen suurin 
tehdasteollisuuden toimiala vuonna 1994. Uusi-
maa edusti yksin 26 % työllisistä, mutta jäi silti 
viidenneksi suhteellisessa erikoistumisessa (LQ = 
1,1). Varsinais-Suomi vastasi 15 % työllisistä, 
mikä teki metallien valmistuksesta maakunnan 
vahvuuden (LQ = 1,4). Pohjois-Pohjanmaa vas-
tasi 11 % toimialan työllisyydestä, mikä teki 
maakunnasta Suomen metalliteollisuuden inten-
siivisimmän toimialueen (LQ = 1,5). Eri-
koistuneisuuden perusteella Vaasan rannikkoseu-
tu pääsi mitalisarjaan (LQ = 1,3), vaikka maa-
kunnan osuus koko maan työllisistä jäikin 6 
%:iin. Keskittymisaste CR3 oli 52 %. 

Metalliteollisuuden keskusliitto jakaa metallin 
nykyisin kolmeen ryhmään: perusmetalliteollisuu-
teen (metallien valmistus, tol 23), kone- ja me-
tallituoteteollisuuteen (tol 24, 25, 27) ja elekt-
roniikka- ja sähköteollisuuteen (toi 26). 

Uusi tapa jakaa toimiala edustaa käsitteiden m u-
kautumista uusiin tarpeisiin. Konepajateollisu u-
desta puhuminen ei sovi korkean teknologian 
imagoon. Enää ei käy päinsä, että mekaanisen 
konepajateollisuuden vastinparina on sähkö-
tekninen- ja instrumenttiteollisuus, jossa on vielä 
alalajeina sähkö- ja elektroniikkateollisuus sekä 
instrumentit. Elektroniikkateollisuuden merkityk-
sen kasvu on otettava huomioon myös toimialalii-
ton tavassa hahmottaa todellisuutta esitteissään ja 
vuosikirjoissaan. 



Sähköteknisistä tuotteista ja instrumenteista pu-
huminen toimialan nimenä on toki harhaanjohta-
vaa, kun elektroniikkateollisuus vastasi vuonna 
1994 noin 22, sähkötekninen teollisuus 9,5 ja in-
strumentit 4 miljardin bruttoarvosta. Työllisyy-
destä laskettuna elektroniikkateollisuus vastasi 19 
000, sähkötekninen teollisuus 14 000 ja instru-
mentit 7 000 henkilön työllisyydestä. 

Metallin perusteollisuuden työlliset löytyvät 
Pohjois-Pohjanmaalta (28 % ), Satakunnasta (18 
% ) ja Lapista (11 % ). Keskittymisaste CR 3 nousi 
57 %:iin. Metallien valmistuksen työllistävä 
merkitys oli suurin Pohjois-Suomessa, nimittäin 
Keski-Pohjanmaan (LQ = 5,7), Lapin (LQ = 4,8) 
ja Pohjois-Pohjanmaan (LQ = 4,8) maakunnissa. 

Kone- ja metallituoteteollisuus (toi 24,25,27) oli 
yllättävän keskittynyttä. Uudeltamaalta (23 % ), 
Varsinais-Suomesta (15 % ) ja Pirkanmaalta (15 
% ) kertyi 53 % koko Suomen työllisistä. Pienim-
mät osuudet olivat Keski-Pohjanmaalla (0,2 % ) ja 
Ahvenanmaalla (0,1 %) koko Suomen työllisistä. 

Suhteellisesti vahvinta kone- ja metallituoteteolli-
suus oli Varsinais-Suomessa (LQ = 1,4), Etelä-
Pohjanmaalla (LQ = 1,3) ja Satakunnassa (LQ = 
1,3). Sijaintiosamäärät olivat kaikki melko pieniä 
lukuja, sillä mekaanista konepajateollisuutta ei 
mikään yksittäinen maakunta ole pystynyt kerää-
mään alueelleen edes tuplasti koko maahan nä h-
den. 

Kone- ja metallituoteteollisuuden alatoimialoista 
metallituotteiden valmistus (toi 24) oli yllättäviin 
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vahva erikoistumisala Pohjois-Savossa (LQ = 
2,7). Etelä-Pohjanmaa (LQ = 2,4) oli pkt-
yritysten luvattua aluetta. Pohjois-Karjalassa (LQ 
= 1,9) työllisiä oli vielä lähes tuplamäärä suhtees-
sa koko maan keskiarvoon. 
Metallituotteiden valmistuksen työllisiä oli koko 
Suomessa eniten Uudellamaalla (21 % ), Pirkan-
maalla (13 % ) ja Pohjois-Savossa (10 % ). Keskit-
tymisaste CR3 oli 44 %. 

Koneiden ja laitteiden valmistusta (toi 25) oli joka 
puolella Suomea, suhteellisesti runsaimmin työl-
listettiin Keski-Suomessa (LQ = 1,8), Pirkanmaal-
la (LQ = 1,7) ja Päijät-Hämeessä (LQ = 1,3). Ab-
soluuttisesti työllistävät eniten Uusimaa (22 % ), 
Pirkanmaa ( 19 % ) ja Varsinais-Suomi (10 % ). 
Keskittymisaste oli 51 %. 

Mekaanisen konepajateollisuuden aloista v ii-
meinen kulkuneuvojen valmistus (toi 27) oli 
keskittynyt Uudellemaalle (25 % ), Varsinais-
Suomeen (31 %, LQ = 2,8) ja Satakuntaan (12 %, 
LQ = 1,9). Erikoistuneimpien maakuntien sarjan 
kakkonen oli Kainuu (LQ = 2, 7). Keskittymisaste 
oli 68 %. 

Sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien val-
mistus (toi 26) keskittyy Uudellemaalle (41 %), 
Varsinais-Suomeen (19 %) ja Pohjois-
Pohjanmaalle (14 %). Keskittymisaste oli 74 %. 
Korkean teknologian tuotanto työllisti suhteessa 
runsaimmin Pohjois-Pohjanmaalla (LQ = 2,4), 
Vaasan rannikkoseudulla (LQ = 1,8) ja Varsinais-
Suomessa (LQ = l, 7). 
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Kuva 52. Muun tehdasteollisuuden työlliset maakunnittain vuonna 1994 

4.3.6. Muu tehdasteollisuus 

Muu tehdasteollisuus (tol 17,22,29) työllisti U u-
dellamaalla (19 % ), Päijät-Hämeessä (15 % ) ja 
Varsinais-Suomessa (13 % ). Keskittymisaste oli 
47 %. Pisimmälle erikoistuneet maakunnat olivat 
Päijät-Häme (LQ = 2,8), Etelä-Pohjanmaa (2) ja 
Häme (1,8). 

Huonekalujen valmistuksen (tol 17) työllisistä 30 
% oli Päijät-Hämeessä, missä sijaitsevat suuret 
huonekaluvalmistajat Isku ja Asko. Toinen kes-
kittymä perustuu Etelä-Pohjanmaan (14 % ) pien-
yritliijyyteen. Uudellamaalla oli vain 9 % alan 
työllisistä, vaikka koko maan tehdasteollisuuden 
työllisistä maakunnassa oli 23 %. 

Myös sijaintiosamäärien perusteella Päijät-Häme 
(LQ = 5,6) oli tiiviimpi huonekaluteollisuuden 

keskittymä kuin Etelä-Pohjanmaa (4,7). Kainuus-
sa oli 60 % enemmän työllisiä kuin mitä valta-
kunnan keskiarvon perustella voisi odottaa (LQ = 
1,6). 

Rakennusaineteollisuus (toi 22) työllistää su h-
teessa eniten Pohjois-Karjalassa (LQ = 2,3), 
mutta myös Hämeessä ja Etelä-Savossa (LQ = 
1,8) oli työllisiä lähes kaksinkertainen määrä 
suhteessa odotettuun. Lasi-, savi- ja kivituotteiden 
valmistus sijaitsee lähellä asutus keskuksia, sillä 
Varsinais-Suomi (18 %), Uusimaa (17 %) ja Pir-
kanmaa (13 % ) olivat suurimmat työllistäjät. 
Keskittymisaste oli 48 %. 

Muu valmistus (toi 29) työllisti Ahvenanmaalla 
(LQ = 8,5), Piiijiil-1-lämeessii (3, 1) ja I-lämeessii 
(2,4) suhteessa eniten. Suurimmat työll isten miiii-
rät olivat kuitenkin Uudellamaalla (37 % ), Päijät-
Hämeessä (17 % ) ja Varsinais-Suomessa (10 % ). 
Keskittymisaste oli 64 %. 
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4.4. Eräiden lähialueiden työllisyyden rakenteen erittelyä 
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Kuva 53. Oulun läänin tehdasteollisuuden työlliset vuonna 1994 

Muu valmistus 
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Kuva 54. Vaasan läänin tehdasteollisuuden työlliset vuonna 1994 
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Kuva SS. Kaustisen, Kokkolan, Nivala-Haapajärven, Pietarsaaren ja Ylivieskan seutukuntien 
tehdasteollisuuden työlliset vuonna 1994 
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Kuva 56. Kaustisen, Kokkolan, Nivala-Haapajiirven ja Ylivieskan seutu kuntien tehclasteollisu u-
den työlliset vuonna 1994 

Laajalla Keski-Pohjanmaalla työvoima kusta n- elintarvikkeissa 90 %, TEVANAKEssa 79 %, 
nukset palkansaajaa kohti olivat kemiassa 107 %, muussa tehdasteollisuudessa 92 % ja metsäteolli-
metallissa 94 % (metallien valmistuksessa 99 % ), suudessa 76 % koko maan tasosta. 
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Kuva 57. Keski-Poltjanmaan ja Kalajokilaakson muodostaman aluekokonaisuuden tehdas-
teollisuuden työlliset vuonna 1994 
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Kuva 58. Keski-Poltjanmaan tehdasteollisuuden työlliset toimialoittain 



Työllisyyslukujen perusteella Keski-Pohjanmaan 
tehdasteollisuus ei ollut pelkästään kemian ja 
metallin perusteollisuuden varassa. Työllisiä oli 
3 859. Metallien valmistus oli toki suurin työllis-
täjä reilun neljänneksen osuudella. Toiseksi suu-
rimmaksi työllistäjä oli elintarviketeollisuus (20 
% ). Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden val-
mistus oli vasta kolmannella sijalla (17 % ). TE-
V ANAKE (13 % ) ei sekään jää kauas jälkeen. 

Maksettuja palkkoja (suhteessa alalla koko maas-
sa maksettuihin palkkoihin) voidaan käyttää ku-
vaamaan toiminnan kehittyneisyyttä alueella. 
Keski-Pohjanmaalla työvoimakustannukset pal-
kansaajaa kohti olivat kemiassa 109 %, metallissa 
105 % (metallien valmistuksessa 103 %), elin-
tarvikkeissa 90 %, TEVANAKEssa 81 %, muus-
sa tehdasteollisuudessa 87 % ja metsäteollisu u-
dessa 80 % koko maan tasosta. 
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Keski-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden osuus 
koko Suomen työpaikoista oli 1,9 %. Sijainti-
osamäärä 1,7 kertoo yhdessä viidenneksen työ-
voimaosuuden kanssa, että kyseessä on maakun-
nan suuri erikoistumisala. Työvoimakustannukset 
veivät 51 % jalostusarvosta (koko maassa 52 % ), 
joten toiminnan kannattavuus oli valtakunnallista 
tasoa. Syynä oli se, että sekä palkkakustannusten 
että jalostusarvojen suhteet olivat maakunnassa 
samaa 90 % tasoa valtakunnan keskiarvoon näh-
den. Toisin sanoen alhaisemmallakin tuoltavu u-
della pärjäsi, jos myös henkilöstökulut olivat 
valtakunnan keskiarvon alapuolella. Maakunnas-
sa toimihenkilöitä oli suhteessa koko työllisten 
määrään hivenen vähemmän kuin koko maassa 
(Keski-Pohjanmaa 26 % vs. koko maa 29 %). 

Lihateollisuudessa Keski-Pohjanmaalla työ-
voimakustannukset veivät 71 % jalostusarvosta 
(koko maa 61 % ). Maakunnassa maksettiin työ-
voimakustannuksia 158 000 markkaa henkeä 
kohti (koko maa 148 000 mk). Työn tuottavuus 
oli 93 % valtakunnallisesta tasosta, mutta palkat 
110 %. Bruttokate oli 29 %, mikä oli 10 %-
yksikköä valtakunnallisen tason alapuolella. 
Toimihenkilöitä on 31 % (koko maassa 25 %). 
Keski-Pohjanmaalla oli 3,2 % toimialan työllisis-

tä koko maassa ja sijaintiosamäärä kertoo toimi-
alan olevan lähes kolminkertaisen erikoistumis-
alueen (LQ = 2,9). 

Keski-Pohjanmaan meijeriteollisuudessa toimi-
henkilöitä oli 29 %, kun koko maassa heitä oli 31 
%. Työvoimakustannusten tasossa (K-P 145 000 
vs. koko maa 165 000 mk vuodessa) oli melkoi-
nen ero. Kun työn tuottavuus kuitenkin oli 126 % 
valtakunnallisesta keskiarvosta, palkkoihin meni 
jalostusarvosta maakunnassa vain 37 % (koko 
maa 53 %). 

Meijereiden toiminta oli siten sekä kannattavaa 
että tehokasta: saatiin suuri tuotos pienillä työ-
voimakustannuksilla. Jossain määrin kyse on sii-
tä, että meijeriteollisuudessa (lihateollisuudesta 
poiketen) suurelta osin turvaudutaan Valion tuo-
tekehitystoimintaan ja tehdään itse vain sitä, mitä 
parhaiten osataan. 

Maakunnan tuleva linja riippuu näillä näkymin 
sekä paikallisissa, itsenäisissä meijeriosuusku n-
nissa tehtävistä ratkaisuista että Valion konsemi-
strategioista. Pienten itsenäisten meijereiden on 
löydettävä itselleen yhteistyökumppaneita tai si t-
ten niiden on kehitettävä itselleen omia uusia, 
Valion linjasta poikkeavia tuotteita. Myymällä ja 
valmistamalla samaa tavaraa kuin Valio, mutta 
vain pienemmällä mittakaavalla, ei voida pidem-
män päälle turvata tuottajien tilityshintoja. 

Viljapohjaisessa teollisuudessa Keski-Pohjanmaa 
oli lähinnä omaa väestö-, ja bruttokansantuote-
osuuttaan, sillä toimialan työllisistä oli maakun-
nassa 1,4 %. Suhteessa tehdasteollisuuden työl-
lisiin sijaintiosamäärä ilmoittaa maakunnan vilja-
teollisuuden vahvuuden mitaksi 1,3. Koko maa-
kunnan työllisistä viljateollisuuden 146 henkeä 
oli peräti 3,8 %. Viljateollisuudessa työllisiä oli 
koko maassa 10 566 eli lähes kolminkertaisesti 
Keski-Pohjanmaan maakunnan tehdasteollisu u-
den työllisten määrä. 

Viljateollisuudessa palkkakustannukset vievät 
maakunnassa 53 % jalostusarvosta, kun koko 
maassa osuus oli peräti 71 %. Syynä on jälleen 



kerran se, että henkeä kohti laskettuna sekä palk-
kataso että jalostusarvo olivat koko maata alhai-
sempia. Yksikkötyökustannukset jäävät alhai-
seksi, kun pienellä palkalla saadaan paljon ai-
kaan. 

Rehuteollisuus on maakunnan erikoistumisala 
(LQ = 3,1), muttei kovin suuri. Henkilöstöä oli 
39, mikä vastaa silti 3,4 % koko maan työllisistä. 
Osuus maakunnan työllisistä oli silti vain 1 %. 

Muu elintarviketeollisuus työllisti 74 henkeä 
maakunnassa. Valtakunnallista vastuuta tällä 
määrällä heltisi vain 0,5 % verran ja sijaintiosa-
määräkin ilmoittaa, ettei toimialaa ole maakun-
nassa läsnä kuin puolet odotetusta. Silti toimiala 
pärjäsi aivan keskimääräisesti: bruttokate oli 58 
% (koko maassa 56 % ). 

Keski-Pohjanmaan TEV ANAK.En jalostusarvosta 
työvoimakustannukset veivät vain 49 %, kun 
koko maassa henkilöstökulujen osuus oli 61 %. 
Keski-Pohjanmaalla palkkakulut olivat vain 96 
000 markkaa henkeä kohti, kun koko maassa ku-
lut nousivat 119 000 markkaan. 

Keski-Pohjanmaalla toimialalla rahaa jää siten 
muuhunkin kuin palkanmaksuun, mikä on hyvä 
asia toimialan jatkuvuuden kannalta. Toisaalta on 
ikävää, että toimialan palkanmaksukyky on koko 
maata heikompi. Tuotanto voi siten olla luonteel-
taan halvoilla työvoiman hinnoilla kilpailevaa 
bulkkituotantoa, joka kannattaa hyvin. Toisaalta 
alalla voidaan käyttää uusia, epätyypillisiin työn-
suhteisiin perustuvia työnteon muotoja, jotka saa-
vat toimialan työllistävyyden näyttämään todellis-
ta suuremmalta. 

Toimihenkilöiden osuus TEV ANAK.En henkilös-
töstä vuonna 1994 oli Keski-Pohjanmaalla 16 %, 
kun koko maassa h~itä oli 21 %. Yrityskoko oli 
Keski-Pohjanmaalla pieni 21 henkilöä/ toimi-
paikka. Koko maassa henkilöitä oli 43 toimipaik-
kaa kohti. 
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kohti, kun koko maassa henkilöitä oli 43. Ero ko-
ko maahan oli huikea. Toimihenkilöitä pieniin 
toimipaikkoihin mahtui silti 27 % henkilöstöstä 
(koko maassa 22 % ). Ilmeisesti syynä oli muutos 
toimintatavassa valmistuksesta kohti materiaali-
virtojen hallintaa (ks. Niemi 1996). Palkkakulut 
henkeä kohti olivat vain 81 000 markkaa, kun 
koko maassa rahaa meni henkilöstökuluihin peräti 
132 000 markkaa henkeä kohti. 

Vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalkineiden valmis-
tuksessa (tol 13) palkkoihin meni Keski-
Pohjanmaalla 49 % jalostusarvosta, kun koko 
maassa henkilöstökulujen osuus oli peräti 67 %. 
Henkilöstöä Keski-Pohjanmaalla oli 450. Toimi-
henkilöaste oli 16 % (koko Suomessa 20 % ). 
Palkkakulut henkeä kohti olivat Keski-
Pohjanmaalla 97 000 ja koko Suomessa 109 000 
markkaa. 

Alatoimiala kangasvaatteiden valmistuksessa (tol 
1311) työskenteli Keski-Pohjanmaalla 231 hen-
keä, joista toimihenkilöitä oli 21 % (koko maassa 
24 % ). Palkkakulut henkeä kohti olivat 104 000 
markkaa (koko maassa 109 000 markkaa). Palk-
kakuluihin meni 49 % jalostusarvosta (koko 
maassa 66 % ). Yrityskoko oli 39 henkeä toimi-
paikkaa kohti (koko maassa 47). 

Nahkavaatteiden ja -asusteiden valmistus (tol 
1312/1322) työllisti 106 henkilöä, joista toimi-
henkilöitä oli vain 8 % (koko maassa 17 % ). 
Palkkakulut veivät 71 % jalostusarvosta (koko 
maassa 60 % ). Palkkakulut henkeä kohti olivat 
vain 89 000 markkaa (koko maassa 99 000). Yri-
tyskoko oli 13 henkeä toimipaikkaa kohti (koko 
maassa 21). 

Nahan valmistus (1321) työllisti vuonna 1994 
Keski-Pohjanmaalla 70 henkilöä. Toimihenkilöi-
den osuus oli 13 % (koko maassa 14 % ). Palkka-
kulut veivät 40 % jalostusarvosta (koko maassa 
69 % ). Palkkakulut henkeä kohti olivat vain 
92 000 markkaa (koko maassa 125 000). Yritys-
koko oli 23 henkeä toimipaikkaa kohti (koko 

Tekstiilien valmistuksessa (tol 12) Keski- maassa 48). 
Pohjanmaalla oli vain 8 henkeä toimipaikkaa 



Metsäteollisuus ei Keski-Pohjanmaalla ole kovin 
vahvaa, koska paperiteollisuus puuttuu. Puuteolli-
suus ylsi silti hieman alle 8 %:iin työllisistä. 
Kustantaminen ja painaminen oli 6 % osuudella 
samassa keskisuurten toimialojen luokassa. 

Työvoimakustannuksiin meni 68 % Keski-
Pohjanmaan metsäteollisuuden muutoinkin vä-
häisistä jalostusarvoista (koko maa 47 %). Alan 
koostumus on täysin toisenlainen kuin useimmis-
sa muissa maakunnissa: sellu tehtaiden asemesta 
maakunnassa on ainoastaan puutavaran ja puu-
tuotteiden valmistusta sekä graafista teollisuutta. 
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Keski-Pohjanmaan puutavaran ja puutuotteiden 
valmistus käytti palkkoihin 56 % jalostusarvos-
taan (koko maa 47 %). Toimihenkilöitä oli 18 % 
sekä Keski-Pohjanmaalla että koko maassa. Pal-
kat sivukuluineen tekivät 130 000 markkaa työl-
listä kohti, kun koko maassa rahaa kului 142 000 
markkaa henkeä kohti. Yrityskoko oli 26 henkeä 
toimipaikkaa kohti, kun koko maassa oli tuplasti 
henkilöitä (51) yhdessä toimipaikassa. 

Kustannus- ja painotoiminta maksoi jalostusar-
vostaan 87 % palkkoja (koko maassa 68 % ). Vie-
raan pääoman korvauksiin ja investointeihin jäi 
melko vähän rahaa. Palkkakustannukset henkeä 
kohti olivat 155 000 markkaa (koko maa 167 000 
markkaa). Kun henkeä kohti laskettuna palkka-
kustannukset olivat 93 % koko maan tasosta, 
mutta jalostusarvo vain 72 %, Keski-Pohjanmaan 
graafisen teollisuuden tilanne ei ole kovin hyvä. 
Kustantamisessa ja painamisessa toimihenkilöitä 
oli 48 % (koko maa 43 % ). 

Keski-Pohjanmaan kemian teollisuudessa palkat 
vievät vain 25 % jalostusarvosta, kun koko maas-
sa palkkoihin meni 42 %. Palkat sivukuineen 
henkeä kohti olivat 193 000 markkaa (koko 
maassa 177 000 markkaa). Palkkakulut henkeä 
kohti olivat siten 109 % koko maan tasosta, mutta 
tähän oli varaa, koska jalostusarvo henkeä kohti 
oli 181 % koko maan tasosta. Toimihenkilöiden 
osuus henkilöstöstä oli 29 % ( koko maa 42 % ). 
Tämä saattaa kuvastaa sivutoimipaikkataloutta, 
jossa tuotekehitys-, markkinointi ja keskushallin-

to toimivat pääkaupunkiseudulla ja maakunnassa 
ovat tuotannolliset toiminnot. 

Keski-Pohjanmaan kemikaalien valmistuksessa 
(tol 18) tunnusluvut hyvin samantyyppisiä kuin 
koko kemiassa, sillä yli 90 % päätoimialan työl-
lisistä työskenteli kemikaalien valmistuksessa. 

Kumi- ja muoviteollisuus työllisti 1,5 % maakun-
nan tehdasteollisuuden työllisistä. Keski-
Pohjanmaan markkinaosuus oli 0,5 % koko maan 
kumi- ja muoviteollisuudesta. Kumi- ja muovi-
teollisuus oli hyvin erityyppistä toimintaa kuin 
päätoimiala. Työllisiä oli 56, joten toimiala on 
pieni Henkilöstökulut veivät 62 % jalostusarvosta 
(koko maassa 57 % ). Palkkaa sivukuineen piti 
maksaa 122 000 markkaa henkeä kohti yhden 
työpaikan luomiseksi (koko maassa 156 000 
markkaa). Palkkakulut olivat henkeä kohti lasket-
tuna 78 % koko maan tasosta ja jalostusarvo 72 % 
koko maan tasosta, joten toimialan työn tuotta-
vuus oli hieman koko maan tason alapuolella. 

Keski-Pohjanmaalla oli 0,9 % metalliteollisuuden 
työllisistä. Suomen suurin työllistäjä oli maakun-
nassa aliedustettua (LQ = 0,8). Maakunnallisesti 
toimiala oli silti merkittävä, koska sen osuus 
työllisistä oli 31 %. Palkkojen osuus jalostus-
arvosta oli Keski-Pohjanmaan metalliteollisu u-
dessa 65 %. Koko maassa luku oli 59 %. Palkka-
kulut sivukuluineen olivat koko maan tasoa, 
mutta tuottavuus oli hieman valtakunnallisen ta-
son alapuolella. Metalliteollisuudessa toimihenki-
löitymisaste oli Keski-Pohjanmaalla 25 %. Koko 
maassa toimihenkilöitä oli 36 % työllisistä. 

Metallien perusteollisuudessa Keski-Pohjan-
maalla oli 6,4 % työllisistä. Sijaintiosamäärä kui-
tenkin kertoo, että väkeä oli lähes kuusinkertai-
sesti odotettuun nähden (LQ = 5,7). Metallien 
perusteollisuus oli siten työllistäjänä suuri erikois-
tumisala. Vuonna 1994 henkilöstökustannuksista 
laskettuna Keski-Pohjanmaan metallien valmis-
tuksen sijaintiosamäärä on 6,2. Keski-Pohjanmaa 
hyötyi siten metallin perusteollisuudesta palkka-
markkoina mitattuna enemmän kuin työpaikkoina 
(LQ = 5,7). Ilmiö ei ole seurausta metallin pro-



sessiteollisuuden muuta maata korkeammasta 
palkkatasosta, koska taso oli käytännössä sama 
(Keski-Pohjanmaalla henkilökulut ovat 188 000 
mk ja koko maassa 185 000 markkaa työntekijää 
kohti). Selitystä kannattaa hakea Keski-
Pohjanmaan muiden tehdasteollisuuden alojen 
koko maata selvästi alhaisemmasta palkkatasosta 
(koko tehdasteollisuudessa Keski-Pohjanmaalla 
henkilöstökustannukset 157 000 mk/työntekijä, 
kun koko maassa 167 000 markkaa). 

Metallituotteiden valmistus työllisti 68 henkilöä. 
Koneiden ja laitteiden valmitus työllisti 66. Elekt-
roniikka- ja sähköteollisuus työllisti vain 7 hen-
keä. Nämä muuhun maahan verrattuna alieduste-
tut sivuutetaan tässä yhteydessä maininnalla. 

Paikallisesti kiinnotavampi erikoisuus löytyy ku 1-
kuneuvojen valmistuksesta, joka työllisti 63 
henkilöä kuudessa yli viiden hengen toimipaikas-
sa (1,6 % maakunnan työllisistä). Sen alatoimiala 
laivojen ja vapaa-ajan veneiden valmistus ja ko r-
jaus (tol 2710/2720) työllisti kolmessa toimi-
paikassa 30 henkeä (0,3 % alan työllisistä koko 
maassa, 0,8 % maakunnan tehdasteollisuuden 
työllisistä). Koska koko maassa laivoja ja vapaa-
ajan veneitä valmistaa peräti 9 223 henkeä, 
Keski-Pohjanmaan veneteollisuuden sijaintiosa-
määrä jäi niinkin alhaiseksi kuin 0,3. Toki laivo-
jen valmistus on hyvin erilaista kuin lähes käsi-
työnä tehtävien luksusveneiden tekeminen asiak-
kaan toivomusten pohjalta. 

80 

Kapeammin määritellyllä toimialalla vapaa-ajan 
veneiden valmistus ja korjaus (tol 2720) Keski-
Pohjanmaan veneteollisuus menestyisi paremmin. 
Teollisuustilastosta tiedonhakua tehtäessä on 
kuitenkin vaikea etukäteen arvata löytyykö ka-
peasti määritellyltä toimialalta kolmea toimipaik-
kaa, jotka riittävät siihen, että tieto voidaan an-
taa. Muutakin tietoa on onneksi saatavilla. Nie-
men (1996, 105-106) tutkimuksessa haastateltiin 
kahdeksaa Keski-Pohjanmaalla sijaitsevaa vene-
teollisuuden yritystä. Veneitä valmistavista yri-
tyksistä viimeisimmän tilikauden liikevaihto oli 
alle miljoona markkaa kolmella yrityksellä sekä 
viiden ja kymmenen miljoonan markan välillä 

viidellä yrityksellä. Kolme yritystä työllisti 2-3 
henkeä, kaksi yritystä 5-6 ja kolme yritystä noin 
kymmenen henkilöä. Uudemman kyselyn perus-
teella alan työllistävyys on siten hieman noussut. 

Muussa tehdasteollisuudessa (tol 17,22,29) 
Keski-Pohjanmaalla palkat veivät 59 % jalos-
tusarvosta (koko maa 60 % ). Palkkakustannukset 
henkeä kohti olivat 124 000 markkaa (koko 
maassa 143 000). Palkkakustannukset olivat 87 % 
valtakunnan kustannustasosta henkeä kohti, mutta 
tästä ei syntynyt kilpailuetua, koska jalostusar-
voakin oli työllistä kohti laskettuna vain 89 % 
valtakunnallisesta tasosta. Toimihenkilöitä oli 14 
% Keski-Pohjanmaan 143 henkilökuntaan kuulu-
vasta (koko maassa toimihenkilöaste oli 31 % ). 
Muussa tehdasteollisuudessa työllisiä oli Keski-
Pohjanmaalla odotettua vähemmän (LQ = 0,5). 
Henkilöstöä toimipaikkaa kohti maakunnassa 
(16) oli koko maata vähemmän (34). 

Huonekalujen valmistus käytti 68 % jalos-
tusarvosta palkkojen maksuun (koko maa 75 % ). 
Palkkakustannukset sivukuineen olivat valtakun-
nallista tasoa (133 000 vs. 131 000 markkaa koko 
maassa). Jalostusarvoa sen sijaan kertyi 111 % 
valtakunnallisesta tasosta. Toimihenkilöitä oli 
maakunnassa 13 % (koko maassa 22 % ). 

Rakennusaineteollisuus (lasi-, savi- ja kiviteolli-
suus) joutuu käyttämään jalostusarvostaan palkan 
maksuun 61 % (koko maa 55 %). Työn tuotta-
vuus oli vain 64 % valtakunnan tasosta, mutta 
kun myös henkilöstökulut olivat vain 70 % maan 
keskiarvosta, yritykset saivat jalostusarvoa jää-
mään myös pääoman omistajille lähes normaalin 
määrän myös Keski-Pohjanmaalla. Toimihenkilö-
aste oli Keski-Pohjanmaalla 21 % ja koko maassa 
25%. 

Muu valmistus (toi 29) työllisti vain 14 henkeä. 
Jalostusarvo henkeä kohti oli peräti 169 % koko 
maan tasosta, kun henkilöstökulut olivat vain 81 
% koko maan tasosta. Niinpä ei olekaan ihme, 
että jalostusarvosta meni palkkojen maksuun vain 
26 % (koko maassa 55 % ). 
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Kuva 59. Vaasan rannikkoseudun tehdasteollisuuden työlliset vuonna 1994 

Yli puolet (51 %) Vaasan rannikkoseudun tehdas-
teollisuudessa työskentelevistä 14 696 henkilöstä 
sai elantonsa metalliteollisuudesta Työllisyys ei 
kuitenkaan ole ollut yhden suuryrityksen varassa. 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus työllisti viiden-
neksen henkilökunnasta. Seuraavana oli toinen 
metallin alatoimiala, koneiden ja laitteiden val-
mistus (15 % ). Kolmas suuri työllistäjä oli mas-
san, paperin ja paperituotteiden valmistus (li % ). 
NeljlilW sijaa piti elintarviketeollisuus (9 % ). 
Muista maakunnista poiketen kumi- ja muovite-
ollisuus (8 % ) on viidenneksi suurin työllistäjä. 
Kuudes sija meni taas metallin ala toimialalle, 
tällä kertaa kulkuneuvojen valmistukselle (7 % ). 

Vaikka kumi- ja muoviteollisuus olikin vasta vii-
denneksi suurin työllistäjä, se oli koko maan mit-
takaavassa merkittävä tuotantokeskittymä (osuus 
Suomen tuotannosta 10 %, LQ = 2,2). Sähkötek-

nisillä tuotteilla ja instrumenteilla oli alle 8 %:n 
markkinaosuus (LQ = 1,8), vaikka ala työllistää 
Vaasan rannikkoseudulla tuplasti sen mitä kumi-
en ja muovien valmistus. Koneiden ja laitteiden 
valmistuksella oli 5,2 % markkinaosuus koko 
maassa, mutta tuotanto ei ollut lievästi yli maan 
keskiarvon (LQ = 1,2). Hieman maan keskitasoa 
voimakkaammin edustettuina olivat kulkuneuvot 
(sijaintiosamäärä LQ = 1,1, markkinaosuus 4,7 % 
maan työllisistä), massan, paperin ja paperi-
tuotteiden valmistus (LQ = 1,1, 4,5 % maan työl-
lisistä) sekä metallien valmistus (LQ = 1,0, 4,3 % 
maan työllisistä). Muilla toimialoilla ei ollut pie-
niä tai suuria erikoistumisaloja (toisin sanoen yli 
5 %:n osuutta koko maassa tai yli yhden nouse-
vaa sijaintiosamäärää, joka osoittaisi toimialan 
maakunnalliseksi vahvuudeksi). 
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Kuva 60. Etelä-Pohjanmaan tehdasteollisuuden työlliset vuonna 1994 

Etelä-Pohjanmaalla elintarviketeollisuus oli suu-
rin työllistäjä (24 % ). Seuraavina olivat 14 %:n 
osuuksilla metallin alatoimialat koneiden ja lait-
teiden valmistus sekä metallituotteiden valmistus. 
Metalliteollisuus ei kuitenkaan ole yhtä tasaisesti 
edustettuna kuin Vaasan rannikkoseudulla: me-
tallin prosessiteollisuus puuttuu lähes täysin (0,4 
% ) eikä kulkuneuvojen ( 4 % ) taikka sähköteknis-
tcn tuotteiden ja instrumcnllicn (2 % ) valmistuk-
sella ole maakunnallisesti merkittävää työllistävää 
vaikutusta. 

Etelä-Pohjanmaan 10 007 työllistä vastasivat 2,9 
% Suomen tehdasteollisuuden työllisistä. Täten 3 
% suurempia työllisyysosuuksia saavia toimialoja 
voidaan kutsua vahvuuksiksi tai suuriksi toimi-
aloiksi. Elintarviketeollisuus oli suuri erikoistu-
misala (LQ = 2, osuus koko maasta 6 % ). Huone-
kalujen valmistuksen työllisten määrä oli vähäi-
sempi, mutta asema koko Suomen työnjaossa 
vahvempi (LQ = 4,7, osuus koko maasta 14 %). 
Puuteollisuuden työllisyysosuus oli huonekalujen 
valmistuksen luokkaa, mutta asema koko maassa 
selvästi vähäisempi vahvempi (LQ = 1,6, osuus 
koko maan toimialan työllisistä 5 % ). 

Etelä-Pohjanmaalla pelloilta ja metsistä alkunsa 
saavat tuotantoketjut työllistävät elintarvike-, 
puu- ja huonekaluteollisuudessa yhteensä lähes 
puolet maakunnan työllisistä ( 4 7 % ) . 

Etelä-Pohjanmaalla oli edelleen runsaasti vaatte i-
den, nahkatuotteiden ja jalkineiden valmistusta 
( osuus maakunnan työllisistä 7 %, LQ = 2,6, 
osuus koko maasta 8 % ). 

Tekstiilien valmistus oli melko pieni toimiala ko-
ko maakunnan mitassa, mutta silti sitä oli Etelä-
Pohjanmaalla hieman koko maata enemmän (LQ 
= 1,2, osuus koko maan toimialan työllisistä 4 % ). 

Metallituotteiden valmistus oli suuri erikoist u-
misala (LQ = 2,4, osuus koko maan toimialan 
työllisistä 7 % ). Sen sijaan koneiden ja laitteiden 
valmistus ei suuremmasta työllisten määrästä 
huolimatta ole vahva erikoistumisala (LQ = 1,1, 
osuus koko maasta 3 % ). Muut metallien alatoi-
mialat olivat koko maata selvästi heikommin 
edustettuja. 
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Kuva 61. Pohjois-Pohjanmaan tehdasteollisuuden työpaikat toimialoittain vuonna 1994 

Pohjois-Pohjanmaan suurimmat työn tarjoajat 
olivat sähkö- ja elektroniikkateollisuus (26 % ), 
metallien valmistus (21 % ), elintarviketeollisuus 
(10 % ) ja puuteollisuus (9 % ). Kemikaalien ja 
kemiallisten tuotteiden valmistus sekä metalli tuot-
teiden valmistus ylittivät vielä molemmat niukasti 
5 % rajan. Muut toimialat voidaan nimetä vähä-
merkityksellisiksi, sillä Pohjois-Pohjanmaalla oli 
vuonna 1994 lähes 6 % Suomen tehdasteollisuu-
den työllisten määrästä. 

Sijaintiosamäärien perusteella Pohjois-Pohjan-
maalla oli vain kolme erikoistumisalaa. Metallien 
valmistus työllisti viisinkertaisesti odotettuun 
työllisten määrään nähden (LQ = 4,8) ja maaku n-
nan osuus koko Suomen alan työllisistä oli 28 %. 
Sähkötekniset tuotteet työllistivät enää 2,4 -
kertaisesti odotettuun nähden ja maakunnan vas-
tuu koko toimialasta oli enää 14 %. Elektroniikan 

kasvu on ollut voimakasta, sillä vuonna 1992 alan 
osuus oli vain 18 % työllisistä ja siten vähemmän 
kuin metallien valmistuksen (20 % ). Kun tietää, 
miten paljon Oulun high tech -menestystarinasta 
on puhuttu, on ehkä hieman yllättävää, että me-
tallien valmistus on edelleen suhteellisesti arvioi-
tuna suurempi vahvuus. On silti kunnioitusta he-
rättävä saavutus, että Pohjois-Pohjanmaan sähkö-
ja elektroniikkateollisuus on pystynyt kasvatta-
maan työllisten määrää viidenneksellä vuosina 
1988 - 1994, kun samalla ajanjaksolla koko toi-
miala on rationalisoinut pois 5 % työllisistään. 

Puuteollisuus oli lähellä odotettua (LQ = 1,3). 
Metallituotteiden valmistus (LQ = 0,9) ja elintar-
viketeollisuus olivat jo hieman alle odotetun (LQ 
= 0,8). 
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Kuva 62. Kokkolan seutukunnan tehdasteollisuuden työlliset vuonna 1994 

Kokkolan seutukunnan osuus tehdasteollisuuden 
työllisistä oli 1 % vuonna 1994. 

Koko maan metallien valmistuksen työllisistä 
seutukunnassa oli 5,9 %. Sijaintiosamäärä kertoo, 
että toimialaa oli yli kuusinkertaisesti odotettuun 
nähden. Toimialan osuus aluetalouden työllisistä 
oli 27 %. Näiden tunnuslukujen perusteella on 
selvää, että metallin perusteollisuus on Kokkolan 
seutukunnan suuri erikoistumisala. 

Vaikka metallien valmistus on seutukunnan suuri 
erikoistumisala, koko metalliteollisuus ei enää ole 
vahvuus. Poisluettuna metallin perusteollisuuden 
paras työllisyysosuus jäi alle puoleen ( 40 % ) va 1-
takunnan keskitasosta. 

Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 
oli viidenneksen osuudellaan toiseksi suurin työl-

listäjä. Kemikaalien sijaintiosamäärä oli 3,9 ja 
osuus työllisistä 3,7 %, joten toimialaa oli myös 
suuri erikoistumisala. 

Kemian toinen osa-alue, kumi- ja muovituottei-
den valmistus (toi 21), työllisti seutukunnassa 
vain puolet valtakunnan keskimärääisestä. Toi-
miala ei 2 % työllisyysosuudellaan ole kovin yk-
sin merkittävä toimialakeskittymä. Yhdessä mu i-
den toimialojen (kuten veneteollisuuden) osaami-
sen ja/tai lähiseutukuntien saman toimialan yritys-
ten kanssa jotakin voitaisiin silti saada aikaan. 
Pietarsaaren seutukunnassa oli 705 alan työllistä, 
joten Kokkolan ja Pietarsaaren yhteishanke 
edustaisi jo 6,3 % kumi- ja muovituotteiden val-
mistuksen työllisistä. 

Kolmas suuri työllistäjä oli elintarviketeollisuus 
(17,5 % seutukunnan työllisistä). Elintarviketeol-



lisuutta on joka puolella maata, joten sijaintiosa-
määrä osoitti toimialaa olevan vain 1,5-kertaisesti 
maan keskiarvoon nähden. Seutukunnan elintar-
viketeollisuuden osuus maan työllisistä oli 1,4 %. 

Valtakunnallisesti seutukunnan elintarviketeoll i-
suus tunnetaan lähinnä lihateollisuuden (Pouttu 
Oy) perusteella. Toimialan työllisistä oli seutu-
kunnassa 3,2 %. Lihateollisuus työllisti yksin 10 
% seutukunnan työllisistä, kun valtakunnallisesti 
toimiala työllisti vain 3, 1 %. Niinpä toimialaa oli 
3,3 kertaa valtakunnan keskiarvoon nähden. 

Rehujen valmistuksessa oli vain 0,6 % seutukun-
nan työllisistä, mutta jo tämä työllisten määrä toi 
pienellä toimialalla 3,6 % osuuden koko Suomen 
rehujen valmistuksen työllisistä. Kyseessä on si-
ten seutukunnan pieni erikoistumisala (LQ = 1,8). 

TEV ANAKE on kiistämättä seutukunnan suuri 
erikoistumisala, mutta sen sisällä on suuri eroja 
alatoimialojen esiintymisen voimakkuudessa. 
Tekstiilien valmistus (toi 12) työllisti Kokkolan 
seutukunnassa vain puolet valtakunnan keskimää-
räisestä tasosta. Sen sijaan vaatteiden, nahkatuot-
teiden ja jalkineiden valmistus (toi 13) työllisti 
4,5 -kertaisesti valtakunnan keskiarvoon nähden. 
Toi 13 edusti yksin 12,7 % seutukunnan työllisis-
tä ja toimialan osuus koko Suomen työllisistäkin 
oli 4,4 %. Sijaintiosamäärä oli 4,5, joten kyseessä 
on merkittävä toimialakeskittymä. 
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Kangasvaatteiden valmistus (tol 1311) oli hieman 
koko tol 13 heikompi (osuus koko Suomen työl-
lisistä 3,9 %, osuus seutukunnan työllisistä 6,7 %, 
sijaintiosamäärä 4). 

Sen sijaan nahkapuoli oli pienestä absoluuttisesta 
koostaan huolimatta selkeä suhteellinen vahvuus. 
Nahkavaatteiden ja -asusteiden valmistus (toi 
1312/1322) vastasi 1/8 osaa toimialan ja 3,2 % 
seutukunnasta työllisistä. Erikoistumista mittaava 
sijaintiosamäärä kertoo toimialaa olevan 13-
kertaisesti koko maan tasoon nähden. 

Nahan valmistus (toi 1321) työllisti vain 2,1 % 
Kokkolan seutukunnan työllisistä, mutta alan ko-
ko maan työllisistä seutkunnassa oli 15 %. Sijain-
tiosamäärä oli 15,2. 

Metsäteollisuus on vähäistä Kokkolan seutuku n-
nassa. Graafinen teollisuus oli lähellä valtaku n-
nallista tasoa (LQ = 0,9). Puutavaran ja puutuot-
teiden valmistuksen työllistävyys jäi alle valta-
kunnan keskiarvon (LQ = 0, 7). 

Rakennusaineteollisuus (lasi-, savi- ja kivi-
teollisuus) oli volyymiltaan viidenneksen valta-
kunnan tason perusteella odotetusta määrästä. 
Muu valmistus (toi 29) ei sekään pärjännyt paljon 
paremmin (30 % valtakunnan tasosta). Huone-
kalujen valmistus työllisti sentään 60 % odotetus-
ta määrästä. 
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Kuva 63. Kokkolan seutukunnan työllisyyden kehitys 1988-94 

Kokkolan seutukunnassa silmiinpistävää on TE-
V ANAKEn supistuminen kolmasosaan vuodesta 
1988 vuoteen 1992. Tätä pudotusta voidaan kut-
sua Kokkolan seutukunnan rakennemuutokseksi. 

Tekstiilien valmistuksessa (toi 12) pudotus oli 
määrällisesti pientä 100 henkilöstä 81 henkilöön, 
mutta suhteellisesti pudotus oli merkittävä (19 
%). 

Suurin menetys on kohtasi vaatteiden, nahkatuot-
teiden ja jalkineiden valmistusta (toi 13), jossa 
vuoden 1988 työntekijämäärä 1604 väheni vuo-
teen 1992 mennessä 459 henkilöön (työpaikoista 
katosi 70 % ). 

Nahkavaatteiden ja nahan valmistus (toi 1312, 
1321,1322) supistui 263 työpaikasta 159 työpaik-
kaan, joten pudotusta oli 40 %. 

Kangasvaatteiden valmistuksessa ( toi 1311) oli 
vuonna 1988 työntekijöitä 1289 ja vuonna 1992 
enää 272. Pudotusta oli 1017 henkilöä (79 % ). 
Toimiala työllisti vuonna 1993 edelleen 232 hen-
keä ja vuonna 1994 vielä 224 henkeä, joten pudo-

tus on loiventunut. Uutta nousua alalla ei ole nä-
kyvissä, yrityksiä on edelleen kadonnut vuonna 
1995. 

Elintarviketeollisuuden työllisyyden pudotus oli 
rajuinta vuosien 1988 ja 1992 välillä. Sen jälkeen 
toimiala on hieman elpynyt. Vuonna 1996 Suo-
men Marjat Oy:n 45 henkilöä työllistänyt tuotan-
tolaitos Kokkolassa on ajettu alas ja Kannuksessa 
Backmanin ja Liedeksen leipomot yhdistyvät, 
joten työllisyys toimialalla laskee taas. 

Kemian teollisuudesta katosi vuodesta 1988 vuo-
teen 1992 yli 200 työpaikkaa. Tilanne on kuiten-
kin vakiintunut vuosina 1993 ja 1994 eikä mitään 
merkittäviä työpaikkojen menetyksiä ole tiedossa. 

Metalliteollisuudessa väkimäärä kasvoi 1988-92 
noin 150 henkilöllä, mutta tilanne on palannut 
lähtötasolleen vuoteen 1994 mennessä. Vuodesta 
1992 vuoteen 1994 metallien valmistuksen työn-
tekijämäärä on pudonnut 1034:stä 917:ään. Osa 
työpaikkamenetyksistä selittynee suurteollisu u-
den tulosyksiköiden toimialojen vaihtumisella. 
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Kuva 64. Kaustisen seutukunnan tehdasteollisuuden työlliset vuonna 1994 

Kaustisen seutukunnan tehdasteollisuuden osuus 
koko Suomen vähintään viisi henkeä työllistävien 
toimipaikkojen työllisistä oli vuonna 1994 hie-
man alle 0,15 %. Valtakunnallisista markkina-
osuuksista on siten useimmilla toimialoilla melko 
turha puhua. Suuria ja pieniä seutukunnittaisia 
erikoistumisaloja voidaan silti nimetä. 

Elintarviketeollisuus oli Kaustisen seutukunnassa 
vahva erikoistumisalue ( 40 % seutukunnan työl-
lisistä, sijaintiosamäärä 3,3). Vahvuus perustuu 
meijeriteollisuuteen (30 % seutukunnan työllisis-
tä, sijaintiosamäärä 19). Meijeriteollisuudella on 
jo valtakunnallistakin merkitystä, sillä toimialan 
työllisistä lähes 3 % työskenteli Kaustisen seutu-
kunnassa. 

Rehuteollisuudessa työskenteli ainoastaan 3,8 % 
seutukunnan teollisuuden työllisistä, mutta koska 
valtakunnassa toimialan osuus oli vielä alhai-
sempi, vain 0,3 %, sijaintiosamäärä nousi arvoon 
11,4. 

Tekstiilejä (tol 12) Kaustisen seutukunnassa ei 
valmisteta. Vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalki-

neiden valmistusta (tol 13) sen sijaan löytyi run-
saasti (LQ = 1,8). 

Puutavaran ja puutuotteiden valmistus (tol14) oli 
suuri erikoistumisala (osuus seutukunnan työlli-
sistä 25 %, LQ = 3,6). Samaan raaka-ainepohjaan 
perustuva huonekalujen valmistus (tol 17) oli hi-
venen vahvempi erikoistumisala (LQ = 3,8), 
mutta työllistävyydeltään selvästi vähäisempi (9 
% ) työllisistä. 

Metallien valmistus (tol 23) oli hieman yllättäen 
seutukunnan erikoistumisala. Sinisen kirjan 
(1996) perusteella kyseessä on Oy JA-RO Ab:n 
Vetelin konepaja, jossa on henkilöitä 51-100 ja 
vuosivaihtoa 16-50 miljoonaa markkaa. Vaikka 
toimialan sijaintiosamäärä oli 3,1 ja työllisyys-
osuus seutukunnassa 14 %, niin kyse ei kuiten-
kaan ole suurimittakaavaisesta prosessi teollisuu-
desta. Tilanne on se, että kun JA-ROn Pietar-
saaren toimipaikka tekee ruostumattomasta terä k-
sestä metalliputkia, niin Vetelin toimipaikassa 
näitä putkia sitten taivutetaan sopivan muotoi-
siksi. Putkien valmistus vain sattuu kuulumaan 
metallin perusteollisuuteen toirnialaluokituksessa. 
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Kuva 65. Kaustisen seutukunnan työllisyyden kehitys vuosina 1988-94 

Vuosina 1988-1994 Kaustisen seutukunnan työl-
lisyyskehitys on ollut elintarviketeollisuudessa ja 
TEV ANAK.Essa jyrkästi laskevaa. Sen sijaan 
metsä- ja metalliteollisuus ovat hivenen jopa li-
sänneet työllisten määriä. 

Meijerit työllistivät vähintään viiden hengen toi-
mipaikkojen työllisistä elintarviketeollisuudessa 
78 % vuonna 1988 ja 76 % vuonna 1994, joten 
toimialan rakenne on pysynyt hyvin vakaana. 
Valio Oy:n Toholammin tehtaat, Kaustisen 
Osuusmeijeri ja Osuuskunta Maitokolmio kaikki 
jalostavat maitoa, mutta tuotevalikoima poikkeaa 
hieman joko emmentaljuuston, kotijuuston tai 
juomamaitojen ja maitorasvojen valmistuksen 
suuntaan painottuen. 

lakannut, mutta huonekalujen valmistus työllisti 
jo 47 henkilöä. Tunnetuimmat seutukunnan huo-
nekalujen valmistajat ovat mäntykalusteita, pöytiä 
ja tuoleja valmistava Kaustiset Oy Kaustisella ja 
mäntysänkyjä ja yöpöytiä valmistava Hirviset Oy 
Lestijärvellä. 

Rakennusaineteollisuus on hieman supistunut, 
sillä vuonna 1994 työntekijöitä oli enää 9 kappa-
letta. Klemolan betonituote Vetelissä pitää yllä 
perinnettä valmistamalla valmisbetonia ja raken-
nuselementtejä maatiloille. 

Kaustisella on runsaasti puutavaran ja puutuottei-
den valmistusta. Finnmehl Oy myy puujauhetta, 
Kaustisen Elementtivalmiste Oy rakennusele-
menttejä, Kaustisen Soitinverstas Oy nimensä 

Vuonna 1988 Kaustisen seutukunnan muu tehdas- mukaisesti soittimia. Resk Oy valmistaa puuse-
teollisuus koostui huonekaluteollisuuden 11 päntuotteita, mutta myös paikallisiin arvoketjui-
työntekijästä, lasi-, savi- ja kiviteollisuuden 13 hin hyvin liittyvää tuoteryhmää: tarhaustarvikkei-
työntekijästä ja muun valmistuksen 11 työnteki- ta. Konsta-Tuotteet toimii myös erilaisten puu-
jästä. Vuoteen 1994 mennessä muu valmistus oli tuotteiden valmistuksessa. 
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Kuva 66. Ylivieskan seutukunnan tehdasteollisuuden työlliset vuonna 1994 

Ylivieskan seutukunnan osuus Suomen tehdas-
teollisuuden työllisistä oli 0,7 % vuonna 1994. 
Metalliteollisuus oli seutukunnan ylivoimaisesti 
suurin työllistäjä 47 % osuudella. Koska metalli 
oli myös koko Suomen suurin työllistäjä ( 40 % ), 
jäi erikoistumisaste suhteellisen alhaiseksi 
(sijaintiosamäärä 1,2). Ylivieskan seutukunnassa 
lähes kaikki metalliteollisuuden alatoimialat oli-
vat edustettuna. Vain kulkuneuvojen valmistus 
puuttui. 

Metallin perusteollisuus työllisti 7 % seutukunnan 
työllisistä, mikä lukumäärältään vastasi 1 % 
osuutta koko Suomen toimialan työllisistä. Me-
tallien valmistus oli selkeä vahvuus (LQ = 1,5). 

Konepajateollisuuden pääryhmistä mekaaninen 
konepajateollisuus (29 % seutukunnan työllisistä, 
3,1 % koko Suomesta) oli selvästi vahvempi ryh-
mä kuin elektroniikka- ja sähköteollisuus (12 % 
seutukunnan työllisistä, 0, 7 % koko Suomesta, 
(LQ = 1,05). 

Konepajateollisuuden osasista metallituotteet (tol 
24) olivat Ylivieskan seutukunnan lippulaiva ( 23 
% seutukunnan työllisistä, 2,8 % koko Suomesta 
ja sijaintiosamäärä LQ = 4,2). Koneiden ja laittei-

den valmistus (tol 25) olivat selvästi koko maata 
heikommin edustettuna (LQ = 0,5). 

Puutavaran ja puutuotteiden valmistus työllisti 14 
% seutukunnan tehdasteollisuuden henkilöstöstä 
(1 ,3 % koko maasta). Toimiala oli suuri erikois-
turnisala (LQ = 2). 

Huonekalujen valmistus (tol 17) oli kertaluokkaa 
pienempi työllistäjä (7 % ) seutukunnassa, mutta 
valtakunnallisesti hieman suuremmasta työllisten 
määrästä vastaava (1,9 %). Seutukunnan huone-
kaluteollisuudessa oli 41 henkeä toimipaikkaa 
kohti, kun puuteollisuudessa oli 36. Vaatimus 
kannattavan suuruisesta tuotantolaitoksen koosta 
johtaa helposti siihen, että pienemmällä toimialal-
la erikoistuminen menee syvemmälle (LQ = 3). 

TEV ANAKEssa vaatteiden, nahka tuotteiden ja 
jalkineiden valmistus (tol 13) oli suuri erikoistu-
misala (13 % seutukunnassa, 3 % koko maassa, 
LQ = 4,5). 

Vahvasta maataloudestaan huolimatta Ylivieskan 
seutukunnan elintarviketeollisuuden työllistävyys 
oli noin 30 % koko maan tasoa pienempi. Alku-
tuotannon raaka-ainevirrat voivat toki suuntautua 
ja usein suuntautuvatkin oman seutukunnan ulko-



puolisiin jalostuslaitoksiin. Elintarvikeketjut toi-
mivuus ja koko ketjusta kertyvä työpaikkojen 
määrä on alueellisen kehityksen kannalta oleellis-
ta. Jos hyvä tilityshinta pelastaa maatalouden työ-
paikkoja, on se alueellisen työllisyystavoitteen 
näkökulmasta yhtä arvokasta kuin jos teollisuu-
teen syntyy työpaikkoja. Seutukunnan työllisyy-

90 

destä elintarviketeollisuudessa oli 8 %, joten ai-
van yhdentekevästä asiasta ei silti ole kyse. 

Lihateollisuus (LQ = 1,5), rehujen valmistus (1 ,4) 
ja meijeriteollisuus (1,1) olivat hieman muuta 
maata paremmin esillä, mutta toisaalta viljapoh-
jaista (LQ = 0,4) ja muuta elintarviketeollisuutta 
(LQ = 0) oli koko maata vähemmän. 
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Kuva 67. Ylivieskan seutukunnan työllisyyden kehitys vuosina 1988-94 

Vuonna 1988 tehdasteollisuuden työllisiä oli 
2 751. Väkimäärä laski siten, että vuonna 1992 
seutukunnassa oli enää 2 252 työllistä. Tämän 
jälkeen työllistettyjen määrä on jopa kasvanut, 
sillä vuonna 1993 henkilöstöä oli 2 273. Vuonna 
1994 työpaikkojen määrä oli 2263, jossa luvussa 
oli jälleen aavistuksen verran laskua. 

Elintarvike- ja metsäteollisuudessa työllisyys on 
laskenut jatkuvasti, mutta toistaiseksi vuositason 
pudotukset ovat olleet pieniä. Atria Oy:n Ylivies-
kan nautateurastamon toiminta loppuu kesällä 
1997. Meijeriteollisuudessa taas Laaksojen mai-
tokunta on ollut suurissa kananttavuusongelmissa 
Suomen EU-jäsenyyden tehtyä emmentalin 

viennistä Länsi-Eurooppaan heikosti kannattavaa 
toimintaa. 

TEV ANAKE romahti 90-luvun vaihteessa, mutta 
on sen jälkeen pystynyt toipumaan yllättävän 
hyvin. 

Metalliteollisuus on vahvistunut jatkuvasti. Ra-
kennemuutos metallin sisällä on ollut nopeaa. 
Vuonna 1988 vielä 199 henkilöä työllistänyt kul-
kuneuvojen valmistus on loppunut täysin vuoteen 
1994 mennessä. Sen sijaan metallituotteiden val-
mistus sekä elektroniikka- ja sähköteollisuus ovat 
vahvistuneet. 



• 91 

600 -y---------,=-----------------------------, 
}f\J 

400 +------------1-I:•---------------------------.... 
200 i r._.\,\,.(,i_[,r,.i,[_!. __ \:i•:! ,,, ,. ,. 1 a ~ -a -

- •:,1,~x•.I.,'.•,.~,!,~,•.:_:=:.\, ···• 

47 
25 

=.■.: .. :._,,,_, - • :.1.:.~.'.'.•.•.i O -+--"'i=~......,c ....__,____.."'iiii\""·~~~ ... i --+_j;··,...•.·•:...,•': .__l---'.....,.._-+-_........_-+-__ ,_-+--"-.__+-.....,_-+-..--..-+-""' .. "'...__-+-__ :i& ... <•:i:..._i --i 
'S 
<Ö 
-" 
Q) 
C: 
0 ::, 
J: 

.!!!, 

Q) 
C: 

<Ö ,,, 
::, 
C: 
C: 
Q) 
-" ., 
0::: 

äi 
~ 
0 g 

<Ö 
äi 
::iE 

äi 
~ 
~ 
.!!!, 
åi 
Q) 
C: 
0 
~ 

Kuva 68. Nivala-Haapajärven seutukunnan tehdasteollisuuden työlliset vuonna 1994 

Nivala-Haapajärven seutukunnan osuus koko 
Suomesta oli 0,4 %. Puutavaran ja puutuotteiden 
valmistus (tol 14) on seutukunnan työllisyyden 
tae, sillä peräti 41 % alueen työllisistä sai elan-
tonsa toimialalta. Vaikka kyseessä on suuri eri-
koistumisala (LQ = 5,8), seutukunnan tasoisen 
vahvuuden osuus koko Suomen alan työllistä jää 
silti 2,3 %:iin. 

Huonekaluteollisuus ei ole yhtä suuri työllistäjä 
(9 % seutukunnan työpaikoista), mutta se on sel-
keä vahvuus (LQ = 3,8). Yhdessä puuteollisuuden 
kanssa huonekalujen valmistus muodostaa puuta 
hyödyntävän yritysryhmän. Kun seutukunta on 
näinkin selvästi on löytänyt vahvuutensa, olisi 
erikoista, jos jokin muu kehityslinjaus valittaisiin 
painopisteeksi. 

Rakennusaineteollisuus on myös pieni erikois-
tumisala ( 4,2 % työpaikoista, LQ = 1,2), joten 
rakentamisen osaaminen voisi olla laajempi kat-
tokäsite seutukunnan vahvuudelle. Synergiaedun 

suuruus riippuu toki paljon siitä, mitä toimialojen 
sisällä tarkemmin osataan ja tehdään. Jos raken-
nusaineteollisuus (lasi-, savi- ja kiviteollisuus) 
keskittyy hyvin erityyppisiin kohteisiin kuin puu-
hun pohjautuva teollisuus, asiakas-, osaamis- ja 
markkina-aluepäällekkäisyydet voivat olla vähäi-
siä. 

Metalliteollisuus oli myös suuri työllistäjä (23 % 
alueen teollisista työpaikoista). Varsinainen eri-
koistumisala metalli (LQ = 0,6) tai mikään sen 
alatoimialoista ei ollut (LQ ei ylitä yhtä). Metallin 
tuotanto on enimmäkseen mekaanista konepaja-
teollisuutta, mutta myös sähkö- ja elektroniikka-
teollisuuden yritykset ovat edustettuna. 

Elintarviketeollisuus oli suuri erikoistumisala (16 
% työllisistä, LQ = 1,3). Pääosin tuotanto työllis-
tää meijereissä (13 % seutukunnan työllisitä, LQ 
= 8,4). Meijereillä on valtakunnallistakin merki-
tystä (3,3 % koko alan työpaikoista). 
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Kuva 69. Nivala-Haapajärven seutukunnan työllisyyden kehitys vuosina 1988-94 

Nivala-Haapajärven työllisyyden kehitys on ollut 
mielenkiintoista. Elintarviketeollisuuden työpai-
kat ovat ensin romahtanut melkein puoleen vuo-
desta 1988 vuoteen 1992, mutta tilanne on tämän 
jälkeen tasaantunut. 

TEV ANAKE taas on romahtanut vuoden 1988 
jälkeen alle kymmenesosaan. toimialaa ei ole 
enää tästä noussut, mutta ei toisaalta myöskään 
menettänyt loppuja 30 työpaikkaa. Vuoden 1992 
työpaikkojen määrä on arvioitu siten, että kemian 
ja TEV ANAKEn yhteiset 71 työpaikkaa on jaettu 
samassa suhteessa kuin vuonna 1993 olleet 77 
työpaikkaa jakautuivat toimialojen kesken. 

Metsäteollisuus on noussut kuin raketti. Kaikkina 
kuvaan mukaan otettuina vuosina kasvu on ollut 
nopeaa ja määrällisestikin merkittävää. Puuteolli-
suuden yrityskeskittymä on siten melko uusi ja 
osoittaa alan piilevän potentiaalin. 

Kemian teollisuutta ei ollut vuonna 1988 lain-
kaan. Vuoden 1992 työllisyystieto on jouduttu 
salauksen takia arvioimaan, mutta vuosien 1993 
ja 1994 tiedoista päätellen kehitys on ollut rau-
hallisen tasaista. 

Metalliteollisuus ja muu teollisuus ovat hivenen 
supistuneet, mutta dramaattisia muutoksia ei ole 
ollut. 

• 
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Kuva 70. Pietarsaaren seutukunnan työllisyydenjakauma vuonna 1994 

Vuonna 1994 Pietarsaaren seutukunnan osuus 
koko maan työllisistä oli 1,6 %. Suurin yksittäi-
nen toimiala, massan, paperin ja paperituotteiden 
valmistus, työllisti neljänneksen tehdasteollisu u-
den työllisistä. Työllisten määrä oli sijaintiosa-
määrän perusteella 2,2-kertainen odotettuun ver-
rattuna, mutta ei silti valtakunnallisesti vielä ollut 
kovin merkittävä (3,5 % työllisistä). 

Kumi- ja muovituotteiden valmistus työllisti 13 % 
seutukunnan tehdasteollisuuden työntekijöistä. 
Määrä vastasi 5,8 %:a koko maan työllisistä. 
Työllisiä oli 3,7-kertaisesti odotettuun nähden. 

Elintarviketeollisuudesta elantonsa sai 12 %, mi-
kä oli juuri odotetusti (LQ = 1). Vaikka seutukun-
ta on tunnettu Snellmanin lihajalosteista ja Sun 
Ice -jäätelöstä, elintarviketeollisuus ei kokonai-
suutena ole alueen vahvuus. Elintarviketeollisu u-
den alatoimialoista suhteellisesti vahvin oli rehu-
jen valmistus (LQ = 4, osuus Suomesta 6,3 % ). 
Lihateollisuuden esiintymän voimakkuus oli 
suhteessa puolet pienempi(LQ = 1,7), vaikka teu-
rastus ja jalostustoiminta antoikin työtä 5,2 % 
seutukunnan työllisistä. 

Pietarsaaressa metalli teollisuus antoi työtä lähes 
joka kolmannelle teollisuuden työlliselle (31 % ), 
mutta toimiala oli silti valtakunnan tasoon nähden 
viidenneksen verran aliedustettuna (LQ = 0,8). 
Metalliteollisuus on alueella hyvin monipuolista, 
sillä kaikkia alatoimialaoja löytyy. 

Metallin perusteollisuus oli alueen keskikokoinen 
vahvuus (LQ 2,1, 10 % seudun työllisistä, 3,3 % 
koko maasta). 

Mekaanisen konepajateollisuuden alatoimialoista 
metallituotteiden valmistusta oli niukasti odotet-
tua enemmän (LQ = 1,1). Sen sijaan koneita ja 
laitteita valmisti alle puolet odotetusta määrästä 
(LQ = 0,4). 

Kulkuneuvojen valmistus oli suhteellisen hyvin 
edustettuna (9 % seudun työpaikoista, 2,1 % 
Suomesta, LQ = 1,4). Lähes 90 % toimialan työ-
paikoista oli peräisin laivojen ja veneiden valmis-
tuksesta ja huollosta, joka oli melkoinen vahvuus 
(LQ = 2,8). Veneteollisuudessa on valtakunnalli-
sestikin merkittävä tuotantokeskittymä ( 4,4 % 
koko Suomesta). 



Pietarsaaren seutukunnassa oli elektroniikka- ja 
sähköteollisuutta, mutta toimialan työllisten mää-
rä oli vaatimaton (LQ = 0,2) ainakin Suomen mi-
tassa (0,3 % koko maan työpaikoista). 

Elintarvike TEVANAKE Metsä 
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TEV ANAKE ei kokonaisuudessaan ollut erikoi s-
tumisala (LQ = 0,75), mutta nahan valmistukses-
sa (toi 1321) oli valtakunnallisesti merkittävä 
tuotantokeskittymä (LQ = 5,7, 8,8 % koko Suo-
mesta, mutta vain 0,8 % seutukunnan työllisistä). 
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Kuva 71. Pietarsaaren seutukunnan tehdasteollisuuden työllisyyden kehitys vuosina 1988-94 

Pietarsaaren seutukunnassa tehdasteollisuuden 
työpaikat ovat säilyneet yllättävän hyvin: vuodes-
ta 1988 vuoteen 1994 vain alta tuhat työpaikkaa 
on menetetty. 

Elintarviketeollisuus ja TEV ANAKE-teollisuus 
ovat vuodesta 1988 vuoteen 1992 supistuneet 
melko rajusti, mutta sen jälkeen tilanne lasku on 
loiventunut. 

Metsäteollisuus on vahvistanut asemiaan sekä 
absoluuttisesti että suhteellisesti, vaikka kovin 
monista sadoista työpaikoista ei olekaan kyse. 

Metalliteollisuuden työllisyys putosi vuodesta 
1988 vuoteen 1992 yli 800 työpaikalla. Työpaik-
koja katosi vuodesta 1988 vuoteen 1994 kaikilla 
konepajateollisuuden alatoimialoilla. Ainoastaan 
metallin perusteollisuus on pystynyt tuplaamaan 
työllistettyjen määrän ajanjaksolla 1988-94. 

.. 
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5. Tehdasteollisuuden vienti 

5.1. Katsaus koko teollisuuteen 
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Kuva 72. Teollisuuden vienti (miljardeina markkoina) maakunnittain vuonna 1994 

Teollisuuden vienti oli 140 miljardia markkaa 
vuonna 1994. Vienti ei ole itsetarkoitus, sillä 
aluetalous voi elää myös palvelemalla kotimaan 
kysyntää. Kotimarkkinat kuluttavat edelleenkin 
noin 80 % bruttokansantuotteesta. Maakunnan tai 
seutukunnan on kuitenkin vaikea hyödyntää 
Suomen EU-jäsenyyden myötä avautuvia mah-
dollisuuksia, jos sen teollisuus ei osallistu kan-
sainväliseen vaihdantaan myös myyjänä (Mäki 
ym. 1994). 

Uusimaa vei 30 (21 % ), Varsinais-Suomi 15,3 (11 
% ) ja Pirkanmaa 12,3 miljardin markan edestä (9 
% ). Yhdessä mitalisarjalaiset vastasivat 41 % 
Suomen viennistä. Vienti on kasvanut määrälli-
sesti 90-luvulla nopeasti, mutta kärkimaakuntien 

prosenttiosuudet ovat pysyneet samoina kuin 
vuonna 1992. 

Pienten viejien ryhmä ei muodostu yksinomaan 
väestömäärältään pienistä maakunnista. Ahvenan-
maalla (0,1 % koko maan viennistä) väestöä on 
toki vähän. Sen sijaan noin 180 000 asukkaan 
Etelä-Savo (1,4 % viennistä) ja 220 000 asukkaan 
Etelä-Pohjanmaa (1,2 % viennistä) eivät kuulu 
väkimäärältään aivan pienimpien maakuntien 
joukkoon. Kainuussa (2 mrd mk, 1,5 % ) on 
97 000 asukasta. Keski-Pohjanmaan teollisuuden 
vienti oli 2, 1 miljardia markkaa (1,5 % koko 
maan viennistä). Vaikka Keski-Pohjanmaan pro-
senttiosuus saattaa tuntua pieneltä, se on kuiten-



kin kohtuullisen hyvä saavutus alle 72 000 asu-
kaan maakunnalta. 

Teollisuustilaston raportoimat toimipaikkakohtai-
set toimitukset vientiin eivät mittaa oikein elin-
tarviketeollisuuden ja erityisesti meijeriteollisu u-
den vientiä. Tuotantolaitokset maakunnissa tuot-
tavat juustoja varastoihin ympäri maata, mutta 
silti 91 % meijeriteollisuuden vientitoimituksista 
tapahtuu Uudellamaalla sijaitsevista toimipaikois-
ta. Elintarviketeollisuudeltaan vahva Etelä-
Pohjanmaa kärsii erityisesti meijereiden viennin 
aliarvostuksesta, mutta myös Keski-Pohjanmaan 
maidosta suuri osa jalostetaan vientijuustoksi. 

On vaikea sanoa, paljonko vähemmän hallinnoi-
dut toimialat kärsivät vientilukujen vääristymistä. 
Useimmilla toimialoilla suurin vääristymä tulee 
epäsuorasta viennistä. Tällöin alihankkijoiden 
vientituotteisiin tarjoamat osat raportoidaan vasta 
vientilähetyksen rajan yli lähettävässä toimi-
paikassa. Vaasan ABB:n viennistäkin melkoinen 
osa on vienniltään vähäisen Etelä-Pohjanmaan 
konepajojen työtä, joka vain kirjautuu Vaasan 
toimipaikan vienniksi. 

Vaasan läänin teollisuuden vientitoimitusten arvo 
oli 1,6 miljardia markkaa. Läänin yksittäisistä 
kunnista Vaasan kaupungin vienti oli suurin 4 
miljardia markkaa (34 % Vaasan läänin teollisuu-
den koko viennistä). Vaasan viennin kasvu on 
lähestulkoon tuplautunut parissa vuodessa, joten 
kaupungin osuus läänin viennistä on noussut. 
Seuraavana oli Pietarsaari 2,5 miljardilla markal-
la (21 % ). Pietarsaari on kasvattanut viennin ar-
voon ja sitä kautta säilyttänyt suhteellisen ase-
mansa ennallaan. Kokkolan vienti oli ennallaan 
(1,9 miljardia markkaa), mutta toi parin vuoden 
takaista vähäisemmän osuuden (16 % ). 

Ajatuksellinen kaksoiskaupunki Pietarsaari-
Kokkola vastaisi siten hieman alle 40 % Vaasan 
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kärki (Vaasa, Pietarsaari, Kokkola) vastasi yli 60 
% läänin viennistä. 
Oulun läänistä teollisuuden vientitoimituksia oli 
8,6 miljardin edestä. Oulun kaupungin osuus oli 
34 % (2,9 miljardia markkaa). Muita suuria vien-
tipaikkakuntia olivat Kajaani (1,3), Raahe (1,3) ja 
Haukipudas (1,0). 

Kokkolan seutukunnan vienti (2 mrd mk) jäi jäl-
keen Pietarsaaren (2,5) seutukunnan viennistä. 
Pietarsaaren seutukunnan vienti oli yksinään suu-
rempi kuin Keski-Pohjanmaan ja Kalajokilaakson 
yhteinen vienti (2,4), mutta pienempi kuin Kok-
kolan, Kaustisen, Nivalan ja Ylivieskan seutukun-
tien teollisuuden yhteinen vienti (2,6). Ylivieskan 
seutukunnasta vientiä oli 290 miljoonan markan 
verran. Nivala-Haapajärven seutukunnasta vientiä 
oli 218 miljoonan markan edestä. Kaustisen seu-
tukunnan vienti jäi 66 miljoonaan markkaan. 

Seinäjoen kaupunki jäi 120 miljoonan markan 
toimituksilla vientiin (1 % Vaasan läänistä) usei-
den kuntien (Alahärmä, Kruunupyy, Pedersöre, 
Nurmo) jälkeen. On syytä muistaa, että tilastointi-
ja vientitavan takia elintarviketeollisuuden vienti-
toimituksista kirjautuu 53 o/c Uudellemaalle. 
Näistä vientitoimituksista melkoinen osa lienee 
peräisin Seinäjoen ympäristöstä. 

Laajalta Keski-Pohjanmaalta vientiä oli Oulaisista 
(115), Haapajärvellä (78), Kalajoelta (64), Sievis-
tä (57), Haapavedeltä ( 49), Ylivieskasta ( 44), 
Reisjärveltä ( 43), Pyhäjärvellä (38), Ala\'ieskasta 
(10) ja Nivalasta (9 miljoonaa markkaa). 

Vientitoimitusten volyymin lisäksi on kiinnosta-
vaa tietää seutukunnan teollisuuden kansainväl i-
sen toiminnan suhteellinen osuus . Seutukunnittain 
vientiaste vaihteli runsaasti : 
- Kaustinen 10 % 
- Kokkola 50 % 
- Nivala-Haapajärvi 14 % 

läänin viennistä. Sen sijaan kolmen kaupungin - Ylivieska 
- Pietarsaari 

17 % ja 
52 %. 
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ULLAVA 0,0 

TOHOLAMPI 0,2 

PERHO j 0,6 

LOHTAJA 0,0 

LESTIJÅRVI 0,0 

KAUSTINEN .... + ..... .......... . ' ............ 112,8 

HIMANKA 

HALSUA 0,0 
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Kuva 73. Viennin osuus teollisuuden bruttoarvosta Keski-Pohjanmaan kunnissa vuonna 1994 

Kuvasta 73 näkyy koko teollisuuden (C, D ja E) 
vientisuuntautuneisuus kunnittain vuonna 1994, 
josta voidaan tehdä arvio alueen suhteellisesta 
valmiudesta kansainvälisen kilpailun kohtaami-
seen .. Vientiaste kertoo nimittäin paljonko toimi-
tuksista meni vientiin eri toimialoilla. Vetelin (56 
% ) teollisuuden vientiaste veti vertoja Kokkolalle 
(57 % ). Seuraavana ryhmänä olivat Kälviä (23 
%), Kannus (15 %), Kaustinen (13 %) ja Himan-
ka(?%). 

Ullavan ja Lestijärven tiedot on salattu toimipaik-
kojen vähäisyyden takia (alle 3 toimipaikkaa). 
Keski-Pohjanmaan vähintään viisi henkeä työllis-
tävistä toimipaikoista jää 4 miljoonan markan 
vientitoimitukset huomioon ottamatta (0,2 % 
maakunnan viennistä). Halsualla ja Lohtajalla ei 
ole yhtään niin suurta teollista toimipaikkaa, että 
ne olivat päässeet mukaan teollisuustilastoon. 

Vuodesta 1995 alkaen teollisuustilasto on kerätty 
harmonisoidun EU:n käytännön mukaisesti. Täten 
seuraava julkaistava tilasto sisältää myös pienet, 

alle viisi henkeä työllistävät teolliset yritykset. 
Teollisuuden toimipaikkojen määrän kasvaessa 
kuvaus tarkentuu ja tietojen julkisuus paranee. 
Työpaikkojen määrä pienemmissä kunnissa kas-
vanee huomattavasti. Sen sijaan ei ole todenn ä-
köistä, että teollinen arvonlisäys kasvaa samassa 
suhteessa. Jos jollakin vähän työllistävällä toimi-
paikalla olisi ollut huomattavasti suurempaa yri-
tystä vastaava määrä toimituksia, toimipaikka 
olisi nytkin otettu mukaan tilastoon. Liikevaihto-
raja tarkistetaan joka vuosi. 

Keski-Pohjanmaan teollisuus oli vuonna 1994 
vähintään keskimääräisen kansain välistynyttä: 
viennin osuus bruttoarvosta oli 44 % (koko maas-
sa 39 % ). Etelä-Pohjanmaa on peränpitäjä 17 % 
vientiasteella, mihin osin vaikuttavat elintarvike-
teollisuuden viennin erikoispiirteet. Pohjois-
Pohjanmaalla, jota pidetään esimerkillisenä maa-
kuntana kansainvälistymisessä, vientiaste oli vain 
28 %. Muutoin Pohjois-Suomessa osuudet olivat 
lähellä maan johtosijoja: Lapissa (52 % ) ja Kai-



nuussa (47 %). Maakuntien suurin vientiaste oli 
kuitenkin Etelä-Karjalassa 56 %. 

Vuonna 1994 Keski-Pohjanmaan teollisuuden 
vienti oli 143 % jalostusarvosta (koko maassa 112 
% ). Ainoastaan Lapissa osuus oli suurempi 
(154 % ). Pienin viennin osuus jalostusarvosta oli 
Etelä-Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla (53 % ). 
Pohjois-Karjala oli seuraavana (84 % ). 

98 

ren viennin. Mikäli tietyllä toimialalla on valta-
kunnallisia supistamispaineita, jäljelle jäävät to-
dennäköisimmin niissä maakunnissa toimivat 
yritykset, joissa vienti henkeä kohti on suurin. 
Tehokkuuden varjopuoli on, että tehokkaan teolli-
suuden suurikin viennin arvo työllistää vain vä-
hän. Näin käy helposti prosessiteollisuudessa, 
jossa työntekijät lähinnä valvovat tuotantolai-
toksen toimintaa. 

Maakuntien kokoerojen takia absoluuttisia lukuja Ääriarvot 
käytettäessä samat väkimäärältään suuret maa-

(1 000 mk/työntekijä) 

kunnat nousevat aina esille. Pienen maakunnan 
teollisuuden iskukyky nousee eri tavalla esiin, jos 
käytetään suhteellista mittaa. Silti volyymiltaan 

5 työntekijää kohti suurinta viejämaakuntaa 
807 LAPPI 
682 ETELÄ-KARJALA 

vähäinen, vaikkakin tehokas tuotanto, ei pysty 633 KYMENLAAKSO 
kovin suuria taloudellisia arvoja tuottamaan. 512 VAASAN RANNIKKOSEUTU 

KESKI-POHJANMAA Suhteelliset mittarit eivät siten voi korvata abso- 508 
luuttisia, vaan ainoastaan täydentää niitä. 

5 työntekijää kohti pienintä viejämaakuntaa 
Yksinkertaisin tapa suhteuttaa teollisuuden vien-
nin määrä on jakaa vienti työntekijää kohti. Jos 151 ETELÄ-POHJANMAA 

AHVENANMAA 
PÄIJÄT-HÄME 
ETELÄ-SAVO 

kuitenkin käytettäisiin henkilökunnan määrän 192 
asemesta nimittäjänä palkkasummaa (Mäki ym. 231 
1994), maakuntien järjestys voisi jonkinverran 235 
muuttua. Sijoitustaan parantaisivat maakunnat, 
joissa on paljon matalapalkkaista ja tehotonta 
yritystoimintaa. Näillä aloilla alhaiset palkat 
kompensoisivat työn alhaista tuottavuutta. Palk-
kasummaa käyttävä mittari kiinnittäisi siten 
huomiota löysästi ilmaistuna yritysten yritysta-
loudelliseen kannattavuuteen (vaikkakin aggre-
gaattitasolla), kun taas henkilöstömäärään perus-
tuva mittari korostaa toiminnan kykyä luoda yh-
teiskuntaan uusia taloudellisia arvoja (toiminnan 
tuottavuus). 

Suuri viennin määrä työntekijää kohti on hyvä 
asia. Teollisuus on tällöin tehokasta, koska se 
pystyy yhdellä työntekijällä aikaansaamaan suu-

304 POHJOIS-POHJANMAA 

Koko teollisuudessa suurin vienti henkeä kohti oli 
Lapissa ja pienin Etelä-Pohjanmaalla. Metsäteol-
lisuuskeskittymä Kymen läänin menestys on 
odotettua, mutta miksi Pohjois-Pohjanmaa pärjää 
niin huonosti? 

Vaasan läänin kolmesta maakunnasta kaksi on 
henkilöstöön kuuluvaa kohti laskettuna suurimpia 
viejiä ja yksi koko maan pienin. Koska työnteki-
jää kohti vientiä kertyi 384 000 markkaa, Vaasan 
läänin teollisuus oli siten vain hivenen koko 
maata (379 000 markkaa) enemmän vievää. 

.. 
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5.2. Maakuntien tehdasteollisuuden viennin vertailua 

~%-.------------------------------------
21,7% 

i 20% - t,, _________________________________ ____, 

11
1

11 

15% -ljllj,:,.... ----------------------------------

·111111~9% 
::!{ -:-:-: ~-

10% -1111:, -ll:i:: 

~ ~ ~ . <( 
1-

~ 0 ~ z 
=> z => 

(J) (J) <( :::c:: 
=> (/) z <( 
=> w 1-

~ > <( 

~ I (J) 

(J) <( 
O:'. 
<( 
> 

8,8% 
~ 

w 
~ 
•<( 
I 

0 
(J) 
::.:: 
~ 
_J z w 
~ 

~ 

0 
~ 
(J) 

,<i: 
_J 
w 
1-w 

0 <( ~ ~ > _J 0 <( <( ~ 
(J) --, => z 
(/) O:'. "? <( 

0 
<( :::c:: 

--, 
::.:: I --, (/) (J) 0 I w 
6 :::c:: a.. 0 < a.. --, 
I _J 

0 w 
1-a.. LI.J 

=> ~ 1-
=> ~ zW z 

<((J) <( 
(J)0 --, 

~ ~ 
I 
0 

>z q. 
z ~ <( (J) 
O:'. w ::.:: 

-~ ~~ 
Oz 
'<( I--, 
OI a..o a.. 

=> => 
z 

~ 

c:: a.. 
5 

Kuva 74. Tehdasteollisuuden vienti prosentteina maakunnittain vuonna 1994 

Tehdasteollisuuden toimituksista vietiin Uudel-
tamaalta 22 %, Varsinais-Suomesta (11 %) ja Pir-
kanmaalta 9 %. Viennin keskittymisaste oli 44 %. 

Laajan Keski-Pohjanmaan vientiosuus oli 1,8 %. 
Pietarsaaren mukaantulo nostaisi osuuden 4 
%:iin, mikä oikeuttaisi pääsemään keskikokoisten 
maakuntien joukkoon. 

Viennin arvo työntekijää kohti oli suurin Lapissa 
(957 000 markkaa työntekijää kohti) ja pienin 
Etelä-Pohjanmaalla (160 000 markkaa). Vaihtelu-
väli (797 000 markkaa) oli siten viisinkertainen 
minimiarvoon verrattuna. Kymenlaakson otti 
kolmannen tilan. Vaasan rannikkoseutu säilyttää 
neljännen tilansa 375 000 markan viennillä työ-
paikkaa kohti. Keski-Pohjanmaan viennin arvo 
nousee 532 000 markkaan työntekijää kohti, 
mutta sijoitus säilyy viidentenä. 



100 

5.3. Tehdasteollisuuden alatoimialojen viennin erittelyä 
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Kuva 75. Suomen tehdasteollisuuden viennin toimialoittainen jakauma vuonna 1994 

Vienti henkilöä kohti oli pientä elintarviketeolli-
suudessa (keskimäärin 127 000 markkaa työpaik-
kaa kohti), TEV ANAKEssa (151 000) ja muussa 
tehdasteollisuudessa (162 000). Kaikkien alojen 
keskiarvo oli 404 000 markkaa/hlö. Maakunnat, 
joissa oli metsäteollisuutta (551 000), kemian 
teollisuutta ( 449 000) ja metalliteollisuutta 
( 456 000), veivät keskimääräistä enemmän. 

Alatoimialoista henkeä kohti paljon vieviä olivat 
puutavaran ja puutuotteiden valmistus ( 483 000), 
paperiteollisuus (980 000), kemikaalien valmistus 
( 486 000), öljy- ja kivihiilituotteiden valmistus 
(950 000). metallien valmistus (733 000), konei-

den ja laitteiden valmistus ( 422 000) sekä elekt-
roniikka ja sähkötekninen teollisuus (631 000 
markkaa). 

Alatoimialoista henkeä kohti vähän vieviä olivat 
viljapohjainen teollisuus (25 000), rehujen val-
mistus (42 000), lihateollisuus (66 000), graafinen 
teollisuus ( 43 000), huonekalujen valmistus 
(121 000), vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalki-
neiden valmistus (121 000), rakennusaineteolli-
suus (156 000), metallituotteiden valmistus 
(216 000) ja kulkuneuvojen valmistus (232 000 
markkaa). 
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5.3.1. Elintarvike- ja tupakkateollisuus 

Suomalainen elintarviketeollisuus vei 5,3 mil-
jardilla markalla. Uudenmaan elintarvike-
teollisuuden osuus koko maan viennistä oli 53 %. 
Osuuden suuruuden takana on hallinnollisesti 
määräytyvän vientitoimipaikan osuminen useim-
miten pääkaupunkiseudulle. Varsinais-Suomen 
(17 %) ja Etelä-Pohjanmaan (6 %) mukaan otta-
misen jälkeen keskittymisaste on 76 %. 

Elintarvikkeiden viennissä työntekijää kohti yli-
voimaisesti suurin oli Uusimaa (262 000 mark-
kaa). Koko Suomessa vientiä oli vain 127 000 
markkaa henkeä kohti. Viennin hallinnollinen 
keskittyminen Uudellemaalle tekee vertailuista 
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Rehuteollisuudessa suuria viejiä olivat Varsinais-
Suomi (35 %) ja Vaasan rannikkoseutu (27 %). 
Rehuteollisuus ei ole vientisuuntautunutta (vienti 
2 % bruttoarvosta). 

Tämän alan muu elintarviketeollisuus oli huomat-
tavasti vientisuuntautuneempaa (16 % ). Ryhmä 
sisälsi ns. vapaakauppatuotteita (suklaa ja makei-
set). Viennin painopiste oli Etelä-Suomessa. Suu-
rimmat viejät ovat Uusimaa (45 %), Varsinais-
Suomi (30 % ) ja Etelä-Karjala (5 % ). Keskitty-
misaste oli 80 %. 

5.3.2. TEV ANAKE 

Suurimmat viejät (miljoonia markkoja) 

mielettömiä, sillä vain Varsinais-Suomi (146 000 519 SATAKUNTA 
PIRKANMAA 
UUSIMAA 
POHJOIS-SAVO 
ETELÄ-POHJANMAA 

markkaa henkeä kohti) pystyy Uudenmaan lisäksi 513 
nousemaan valtakunnan keskiarvon ylitse. 412 

168 
Lihateollisuuden viennistä vastaavat Etelä- 141 
Pohjanmaa (35 % ), Pohjois-Savo (12 % ) ja Hä-
me (10 %). Keskittymisaste oli 75 %. 

Meijeriteollisuuden vienti oli elintarvike-
teollisuuden pisimmälle keskittynyttä. Meijerei-
den vienti oli hallinnollisista määräyksistä ja/tai 
konsemistrategioista johtuen Uudenmaan hallussa 
( osuus 91 % ). Keskittymisaste oli 98 %, kun mi-
talisarjaan otetaan mukaan Häme (5 % ) ja Etelä-
Pohjanmaa (2 % ). 

TEV ANAKEn suurimmat viejät olivat Satakunta 
(20 %), Pirkanmaa (20 %) ja Uusimaa (16 %). 
Keskittymisaste oli 56 %. Erikoistuneimmat 
vientialueet olivat Etelä-Pohjanmaa (LQ = 4,8), 
Satakunta (3,1) ja Päijät-Häme (2,3). 

Suurimmat viejät työpaikkaa kohti (1000 mk) 

277 SATAKUNTA 
Uudenmaan meijeriteollisuuden liikevaihdosta 254 
peräti 72 % oli vientiä (koko maassa 15 %). Uu- 238 
dellamaalla jalostusarvo oli 53 miljoonaa mark- 168 
kaa negatiivinen, mutta silti vientiä oli 1,6 mil- 151 
jardin markan edestä. 

UUSIMAA 
KAINUU 
VAASAN RANNIKKOSEUTU 
POHJOIS-POHJANMAA 

Viljapohjaisessa teollisuudessa Uusimaa (39 % ) 
ja Kymenlaakso (23 % ) olivat suuria viejiä. Toi-
mialasta on vaikea sanoa sen enempää, koska 25 
% viennin arvosta oli salatuissa maakunnissa. 
Suurista summista ei ole kyse, sillä vienti on vain 
5 % alan liikevaihdosta. 

Pienimmät viejät henkilöä kohti löytyivät Kymen-
laaksosta (61 000), Pohjois-Karjalasta (76 000) ja 
Keski-Suomesta (87 000 markkaa). 

Tekstiilien valmistuksen (tol 12) vienti.keskit-
tymät olivat Uudellamaalla (26 % ), Satakunnassa 
(25 % ) ja Pirkanmaalla (21 % ). Keskittymisaste 
oli 72 %. Vahvimmin tekstiilien vientiin panosti-



vat Satakunta (LQ = 3,8), Pirkanmaa (2,8) ja Hä-
me (2,4). 

Suurimmat viejät työpaikkaa kohti olivat Sata-
kunta (683 000) ja Etelä-Savo (502 000). Pienim-
mät viejät henkeä kohti olivat Keski-Suomessa 
(10 000), Keski-Pohjanmaalla (22 000) ja Etelä-
Pohjanmaalla (63 000 markkaa). 

Vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalkineiden valmis-
tuksen (toi 13) suurimmat vientikeskittymät olivat 
Pirkanmaa (19 %), Satakunta (15 %) ja Etelä-
Pohjanmaa (11 %). Keskittymisaste oli 45 %. 

Erikoistuneimmat vientialueet olivat Etelä-
Pohjanmaa (LQ = 9,2), Keski-Pohjanmaa (3,5) ja 
Pohjois-Savo (2,8). 

Suurimmat viejät henkeä kohti olivat Oulun lää-
nissä (196 000), Vaasan rannikkoseudulla 
(183 000), Etelä-Pohjanmaalla (170 000 mark-
kaa). Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun erilliset 
tiedot oli salattu, joten maakuntien paremmuusjär-
jestystä ei voitu tehdä. Pohjanmaa näytti kuiten-
kin olevan kokonaisuutena valtakunnan keskiar-
von yläpuolella. 

5.3.3. Metsäteollisuus 

Metsäteollisuuden vienti oli keskittynyt Kymen-
laaksoon (17 % ), Etelä-Karjalaan (15 % ) ja 
Keski-Suomeen (12 % ). Keskittymisaste oli 
44%. 

Erikoistuneimmat metsäteollisuuden vientipaik-
kakunnat löytyivät Etelä-Karjalasta (LQ = 2,5), 
Kymenlaaksosta (2,3) ja Kainuusta (2, 1 ). 

Vienti työpaikkaa kohti oli suurinta Etelä-
Karjalassa (1 034 000), Kymenlaaksossa 
(955 000), Lapissa (920 000), Kainuussa 
(796 000) ja Keski-Suomessa (760 000 markkaa). 
Koko maan keskiarvo oli 551 000. 
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(108 000), Etelä-Pohjanmaalla (215 000) ja Ah-
venanmaalla (232 000 markkaa). 

Puutavaran ja puutuotteiden (tol 14) vienti oli 
hyvin tasaista maan eri osista, sillä kolme maa-
kuntaa (Päijät-Häme 11 %, Pirkanmaa 10 % ja 
Etelä-Karjala 10 %) ylti kukin kymmenyksen 
osuuteen Suomen viennistä. Keskittymisaste oli 
matala 31 %. 

Puuteollisuuteen uskovat maakunnat ovat lähte-
neet hyvin määrätietoisesti liikkeelle, sillä vah-
vuudet ovat hyvin selviä. Erikoistuneimmat 
vientitoimipaikat sijaitsivat Etelä-Savossa (LQ = 
5,3), Pohjois-Karjalassa ( 4,9) ja Päijät-Hämeessä 
(3,3). 

Pohjanmaalla vienti työpaikkaa kohti oli maan 
alhaisin: Keski-Pohjanmaalla (146 000), Pohjois-
Pohjanmaalla (215 000) ja Etelä-Pohjanmaalla 
(292 000 markkaa). Maan keskiarvo oli 483 000 
markkaa. Viennin määrä työpaikkaa kohti oli 
suurin Pohjois-Karjalassa (797 000), Ahvenan-
maalla (719 000) ja Kainuussa (718 000 mark-
kaa). 

Massan, paperin ja paperituotteiden (toi 15) vienti 
oli pääomavaltaisuudestaan huolimatta vain kes-
kimääräisen keskittynyttä (keskittymisaste CR3 

51 % ). Suurimmat vientikeskittymät olivat Ky-
menlaakso (21 % ), Etelä-Karjala (17 % ) ja Keski-
Suomi (13 % ). 

Erikoistuneimmat vientialueet olivat odotusten 
mukaisesti Kymenlaakso (LQ = 2,9), Etelä-
Karjala (2,8) ja Keski-Suomi (2,1). Keski-Suomi, 
Etelä-Karjala ja Satakunta vievät myös eniten 
ulkomaille henkeä kohti, vaikka suurten tehdas-
paikkakuntien välillä ei suurta eroa ollutkaan. 

Hieman yllättäen kustantaminen ja painaminen 
(tol 16) oli metsäteollisuuden viennin keskitty-
nein osa-alue: keskittymisaste oli 70 %. Etelä-Sa-
vo nousi lähelle kärkeä (28 % ), mutta Uusimaa 
piti kuitenkin viennin ykköstilan itsellään (31 % ). 
Pirkanmaa sai vielä 11 % siivun viennistä, mutta 

Vienti työpaikkaa kohti oli pienintä Keski- muille jäi vain murusia. 
Pohjanmaalla (79 000), Varsinais-Suomessa 
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Graafisen teollisuuden sijaintiosamäärä Etelä-
Savossa oli peräti 20. Ahvenanmaalla toimialaa 
oli vielä suhteellisen runsaasti (2,9), mutta Uusi-
maa oli vain lievästi erikoistunut toimialaan (LQ 
= 1,4). 

Etelä-Savossa oli vientiä työpaikkaa kohti 
330 000 markkaa, kun koko maassa vientiä oli 
vain 43 000 markkaa. Syynä Etelä-Savon menes-
tykseen oli mm. Helprintin neliväripainantaan 
erikoistunut paino, joka työllistää 250-500 henkeä 
ja jonka tuotannosta puolet menee vientiin 
(Manni & Seppänen 1996, 76). Kymenlaakson 
174 000 markkaa vientitoimituksia henkeä kohti 
oli sekin hyvä saavutus Uudenmaan 29 000 
markkaan verrattuna. Pohjois-Suomesta vienti ei 
näyttänyt vetävän: Oulun läänissä 2 000 markkaa, 
Lapissa 6 000 markkaa ja Keski-Pohjanmaalla 0 
markkaa graafisen alan työpaikkaa kohti. 

5.3.4. Kemian teollisuus 

Kemian teollisuuden vienti oli 15 miljardia mark-
kaa vuonna 1994. Uudenmaan vientiosuus oli 41 
%, mutta myös Pirkanmaalta (12 %) ja Varsinais-
Suomesta (11 % ) oli runsaasti vientiä. Keskitty-
misaste CR3 oli 64 %. Neljännellä sijalla oli 
Keski-Pohjanmaa (8 % ) ja viidentenä Satakunta 
(6 %). 

Ahvenanmaalla 98 % tuotannosta vietiin vuonna 
1994. Ilmiö ei ole mikään yhden vuoden satun-
nainen tapahtuma, sillä jo vuonna 1992 prosentti-
luku oli täsmälleen sama. Vientisuuntautumisen 
kakkonen oli Keski-Pohjanmaa (79 % ). Seu-
raaviksi eniten vientiä oli Etelä-Savosta (58 % ). 
Koko Suomessa viennin osuus tuotannon brutto-
arvosta oli 37 %. 

Kemian vienti oli vahvinta Keski-Pohjanmaalta 
(LQ = 5,5), Ahvenanmaalta (2,7) ja Uudeltamaal-
ta (1,9). Salattuja tietoja oli kuitenkin lähes 11 % 
vientitoimitusten määrästä, joten aivan varmasti 
erikoistujien kärkilistaa ei voi nimetä. 
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Vienti työpaikkaa kohti oli suurinta Keski-
Pohjanmaalla (1 687 000). Kymenlaaksossa 
(652 000), Ahvenanmaalla (594 000) ja Uudella-
maalla (538 000 markkaa). Koko Suomesta vien-
tiä oli 449 000 markkaa työpaikkaa kohti. Työ-
paikkaa kohti vähiten vientiä oli Lapista (25 000) 
ja Etelä-Pohjanmaalta (95 000 markkaa). 

Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden (toi 18) 
8,6 miljardin markan toimituksista vientiin oli 
lähtöisin Uudeltamaalta 35 %, jonka jälkeen eni-
ten vientiä oli Keski-Pohjanmaalta (14 % ) ja 
Varsinais-Suomesta (11 % ). Keskittymisaste oli 
60%. 

Keski-Pohjanmaan sijaintiosamäärä vuonna 1994 
oli peräti 9,5, joten vientiä oli todella runsaasti 
odotettuun määrään nähden. Uudenmaan sijainti-
osamäärä oli vain 1,6 ja Satak7lnnan 1,4. 

Keski-Pohjanmaan kemikaalien valmistuksessa 
viennin osuus toimituksista oli (80 % ) eli lähes 
kaksinkertainen koko maahan verrattuna ( 43 % ). 
Seuraavaksi vientisuuntautunein maakunta oli 
Etelä-Savo (70 % ). Yli viidenkymmenen prosen-
tin vientiosuuteen ylsivät vielä Satakunta (61 %) 
ja Keski-Suomi (58 % ). 

Viennissä työpaikkaa kohti Keski-Pohjanmaa 
(1823 000) oli edelleen ykkönen, mutta Kymen-
laakso (830 000) kavensi etumatkaa. 

Öljy- ja kivihiilituotteita sekä ydinpolttoainetta 
valmistetaan vientiä varten vain kahdessa maa-
kunnassa: Uudellamaalla (82 % ) ja Varsinais-
Suomessa (16 % ). Vientiä työpaikkaa kohti oli 
Varsinais-Suomesta (1 268 000) ja Uudeltamaalta 
(1 003 000 markkaa). Koko Suomen luku oli 
950 000 markkaa. 

Vienti oli Uudellamaalla 136 %, Varsinais-
Suomessa 122 % ja koko Suomessa 123 % jalos-
tusarvosta. Bruttoarvosta laskettuna viennin 
osuudet olivat 29 % Uudellemaalle, 26 % Varsi-
nais-Suomelle ja 27 % koko Suomelle. 
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Kumi- ja muovituotteiden vientiä oli Pirkanmaal-
ta (31 %, LQ = 3,5), Päijät-Hämeestä (17 %, LQ 
= 5,4) ja Vaasan rannikkoseudulta (12 %, LQ = 
2,1). Keskittymisaste oli 60 %:iin. Suhteellisen 
erikoistumisen syvyydessä Pohjois-Karjala (LQ = 
4, 1) kuitenkin tunki itsensä kakkostilalle ohi Pir-
kanmaan ja Vaasan rannikkoseudun. 

Kumi- ja muoviteollisuuden vientiaste oli 39 % 
koko maassa, 56 % Päijät-Hämeessä ja 45 % 
Pohjois-Karjalassa. Vientiä työpaikkaa kohti 
kertyi koko maassa 246 000, Päijät-Hämeessä 
412 000 ja Pirkanmaalla 310 000 markkaa. Vienti 
oli koko maassa 90 % jalostusarvosta, mutta Vaa-
san rannikkoseudulla (136 % ) ja Päijät-Hämeessä 
(132 % ) päädyttiin huomattavasti keskiarvoa suu-
rempiin viennin osuuksiin. 

5.3.5. Metalliteollisuus 

Metalliteollisuuden toimituksista meni vientiin 62 
miljardin markan verran. Johtosijoista kamppaili-
vat Uusimaa (28 %), Varsinais-Suomi (19 %) ja 
Vaasan rannikkoseutu (8 % ). Keskittymisaste oli 
55 %. 

Koko metalliteollisuuden vienti ei ole keskitty-
nyttä, vaikka metallin alatoimialoista monet ovat 
erittäin taipuvaisia muodostamaan vientikeski t-
tymiä. Metallin perusteollisuuteen erikoistuneet 
maakunnat eivät yleensä ole erikoistuneet muun 
metalliteollisuuden vientiin. 

Koko metalliteollisuuden vientiä oli sijaintiosa-
määrän perusteella eniten Varsinais-Suomesta 
(1,7), Pohjois-Pohjanmaalta (1,5) ja Vaasan ran-
nikkoseudulta (1,4). Koska metalliteollisuudella 
oli vientiä kaikkialta maasta, vientiin erikoistumi-
nen ei missään nouse edes kaksinkertaiseksi va h-
vuudeksi koko maan keskimääräiseen viennin 
määrään nähden. 

Metalliteollisuuden vienti työntekijää kohti oli 
suurinta Lapissa (1 416 000), Vaasan rannikko-
seudulla (645 000) ja Hämeessä (577 000 mark-
kaa). Koko maan keskivienti henkeä kohti on 

456 000 markkaa. Pienintä metallin vienti työ-
paikkaa kohti oli Etelä-Pohjanmaalla (207 000), 
Kainuussa (208 000), Etelä-Savossa (223 000) ja 
Pohjois-Karjalassa (274 000). 

Tuotannon vientisuuntautuneisuudessa Keski-
Pohjanmaa oli ykkönen (81 %). Viennin osuus 
tuotannon bruttoarvosta oli Lapissa 79 %, Vaasan 
rannikkoseudulla 76 % ja Varsinais-Suomessa 64 
%. Koko Suomessa vientiaste oli 55 %. 

Metallien perusteollisuuden 11,2 miljardin mar-
kan vienti vastasi 18 % koko metallin toimi-
tuksista vientiin. Maakuntien ykkönen oli Lappi 
(31 % ), Satakunta (23 % ) ja Pohjois-Pohjanmaa 
(14 %). Keskittymisaste oli 78 %. 

Metallien perusteollisuuden suurimmat viejät 
(miljardia markkaa) 
3,5 LAPPI 
2,6 SA T AKUL'l1 A 
1,6 POHJOIS-POHJA.t"J"MAA 
1 HÄME 
0,6 KESKI-POHJANMAA 

Vahvimmat erikoistujat olivat Lappi (LQ = 5, 7), 
Keski-Pohjanmaa (3,6) ja Satakunta (3,5). Poh-
jois-Pohjanmaa (3,0) ja Häme (2,9) olivat nekin 
hyvin pitkälle erikoistuneita vientipaikkakuntia. 

Metallien perusteollisuuden toimitusten vienti-
suuntautuneisuudessa Keski-Pohjanmaa (88 % ) ja 
Lappi (81 %) olivat kärjessä. Myös Vaasan ran-
nikkoseutu (71 % ), Etelä-Karjala (70 % ) ja Varsi-
nais-Suomi (61 % ) pääsevät vetämään kaulaa 
valtakunnalliseen keskiarvoon ( 44 % ). 

Metallien valmistuksessa Keski-Pohjanmaalla 
vienti oli 220 % toimitusten jalostusarvosta. Tä-
män voidaan tulkita hieman kertovan toiminnan 
välitysluonteesta: ostetaan paljon ja viedään pal-
jon, muttei välttämättä tuoteta arvonlisäystä sa-
massa suhteessa. Tosin koko toimiala on saman-
laista (koko maassa vienti 164 % jalostusarvos-
ta). 

Kone- ja metallituoteteollisuuden alatoimialat 
ovat metallituotteiden valmistus (toi 24), konei-



den ja laitteiden valmistus (toi 25) ja kulkuneuvo-
jen valmistus (toi 27). Yhteensä mekaanisen ko-
nepajateollisuuden vientiä oli 27 miljardia mark-
kaa ( 43 % metallin viennistä). 

Kone- ja metallituoteteollisuuden suuria v1eJta 
olivat Uusimaa (26 %), Pirkanmaa (14 %) ja Vaa-
san rannikkoseutu (13 %). Erikoistuneimmat me-
kaanisen konepajateollisuuden vientialueet olivat 
Etelä-Pohjanmaa ja Vaasan rannikkoseutu 
(molemmilla LQ = 2,2). Seuraavana oli Pirkan-
maa (1,6). 

Metallituotteita vietiin eniten Pohjois-Savosta (19 
% ), Uudeltamaalta (19 % ) ja Pirkanmaalta (14 
% ). Keskittymisaste oli 52 %. Metallituotteiden 
4,2 miljardin markan vientiin olivat eniten eri-
koistuneet Etelä-Pohjanmaa (LQ = 6,4), Pohjois-
Savo (6,0) ja Häme (3,4). Etelä-Pohjanmaalta 
metallituotteita toimitettiin vientiin vain 304 mil-
joonan markan edestä, mutta vähän vievässä 
maakunnassa koko maassa suhteellisen vähän 
vievällä toimialalla tällainenkin vientimäärä 
näyttää riittävän nostamaan erikoistumisen eri t-
täin korkeaksi. 

Vienti henkeä kohti oli suurta Hämeessä 
(520 000), Pohjois-Savossa ( 410 000) ja Vaasan 
rannikkoseudulla (395 000 markkaa). Koko 
maassa vientiä oli 216 000 markkaa työpaikkaa 
kohti. Etelä-Pohjanmaalla vienti toimijaa kohti 
(224 000 mk) ei ollut juuri valtakunnan keskiar-
voa suurempi. Myöskään vientiaste Etelä-
Pohjanmaalla (36 % ) ei juuri eronnut valtakunnan 
keskiarvosta (35 % ), joten erikoistumisestaan 
huolimatta maakunta ei pystynyt kovin erikoisiin 
suorituksiin. Poikkeuksena oli viennin osuus ja-
lostusarvosta, sillä Etelä-Pohjanmaan 106 % ylitti 
valtakunnan keskiarvon (86 % ) selvästi. 

Hämeen vientiaste 55 % oli valtakunnan kor-
keimpia ja vienti oli 195 % jalostusarvosta, joten 
Hämeen vahvuusala näyttää myös muilla mitta-
reilla pärjäävän hyvin. Vaasan rannikkoseutu oli 
valtakunnan toiseksi vientisuuntautunein maakun-
ta (52 % toimituksista vientiin), joka myös näyt-
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tää vievän muidenkin tuottamaa arvonlisäystä 
(vienti 119 % jalostusarvosta). 

Koneissa ja laitteissa 17,9 miljardin markan vien-
tikakusta riitti lähes joka maakuntaan. Uusimaa 
(24 %), Vaasan rannikkoseutu (16 %) ja Pirkan-
maa (16 % ) kantoivat kuitenkin päävastuun. 
Keskittymisaste oli 56 %. 

Vaasan rannikkoseutu (LQ = 2,8), Keski-Suomi 
(1,8) ja Pirkanmaa (1,8) olivat erikoistuneet ko-
neiden ja laitteiden vientiin. 

Koneiden ja laitteiden valmistuksessa viennin 
osuus jalostusarvosta oli koko maassa 156 %. 
Vaasan rannikkoseudulla vientiä oli 305 % ja 
Uudellamaalla 204 % jalostusarvosta. 

Koko maassa vientiä työpaikkaa kohti oli 422 000 
markkaa. Vaasan rannikkoseudulla vientiä oli 
peräti 1 274 000 markkaa henkeä kohti. Koska 
seuraavana olevat Keski-Suomi (541 000) ja 
Pohjois-Karjala (481 000 markkaa henkeä kohti) 
veivät vain alle puolet tästä määrästä, herää 
epäilys, että rannikkoseudulle kirjautuu hyvin 
paljon muualla tehdyn työn hedelmiä. Tämä 
saattaa johtua toimialan yritysten alueellisesti 
laajoista alihankintaverkostoista. 

Vaasan rannikkoseudulla vientiaste oli 96 %, kun 
koko Suomessa jäätiin 61 %:iin. Ero seuraavana 
olevaan Kymenlaaksoon (70 % ) oli melkoinen. 

Kulkuneuvojen valmistuksen määrältään 5 mil-
jardin markan viennin hoitivat Uusimaa (39 % ), 
Varsinais-Suomi (23 %) ja Häme (10 %). Keskit-
tymisaste oli 72 %, joten myös absoluuttinen 
keskittyminen oli näkyvää. Tosin keskittymisaste 
oli pudonnut 9 %-yksikköä vuodesta 1992, mikä 
johtui paljolti Varsinais-Suomen autojen valmis-
tuksen hiljenemisestä. 

Häme (LQ = 3,2), Varsinais-Suomi (2,1) ja Uu-
simaa (1,8) olivat erikoistuneet kulkuneuvojen 
vientiin. Hämeen menestystä selittää se, että 
maakunnan teollisuuden toimituksista meni 
vientiin 96 % (koko maassa 43 % ). Hämeen 
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vienti oli 241 % jalostusarvosta (koko maassa 110 tuotannon markkinointitavasta samalla toimiala!-
%). Vienti henkeä kohti oli 743 000 markkaa Ja. 
(koko maassa 232 000). 

Myös Lapissa vientiaste oli 96 %, viennin osuus 
jalostusarvosta 267 % ja vienti henkeä kohti 5.3.6. Muu tehdasteollisuus 
712 000 markkaa. Viennin sijaintiosamäärä ker-
too, ettei maakunta silti ole erikoistunut kulku-
neuvojen vientiin (LQ = 0,6). 

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden 24 miljardin 
markan vienti tuplautui vuodesta 1992 vuoteen 
1994. Toimitukset vientiin lähtivät Uudeltamaalta 
(42 %), Varsinais-Suomesta (34 %) ja Pohjois-
Pohjanmaalta (12 % ). Keskittymisaste oli 88 %. 

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden vientiin eri-
koistuneita maakuntia olivat Varsinais-Suomi 
(LQ = 3,2), Pohjois-Pohjanmaa (2,5) ja Uusimaa 
(1 ,9). 

Varsinais-Suomen vienti henkeä kohti 
(1 145 000) oli niin suuri, että se jo nosti valta-
kunnan keskiarvoa (631 000 markkaa) muiden 
tavoittamattomiin. Ainoastaan Uusimaa ylsi nipin 
napin 660 000 markalla työpaikkaa kohti valta-
kunnan keskiarvon yli . Pohjois-Pohjanrnaankin 
oli häpeäkseen jäätävä valtakunnan keskiarvon 
alapuolelle 536 000 markalla henkeä kohti. 

Varsinais-Suomessa vienti oli 341 % jalostusar-
vosta (koko maassa 205 % ). Taas Uusimaa (209 
% ) juuri ja juuri ylitti valtakunnan keskiarvon. 
Pohjois-Pohjanmaa (142 %) joutui myöntämään 
valtakunnan keskiarvon liian kovaksi luvuksi ja 
laskemaan Lapin (182 % ) ohitseen. 

Sama toistuu jälleen kerran vientiasteessa. Varsi-
nais-Suomi (79 % ), Uusimaa (71 % ), Koko maa 
(68 %), Lappi (66 %) ja Pohjois-Pohjanmaa (64 
% ) olivat tutussa järjestyksessä viennin osuutta 
toimitusten määrästä arvioitaessa. 

Korostettakoon, että Pohjois-Pohjanmaa ei pärjää 
huonosti, mutta että pohjoisen alueen elektroniik-
kateollisuus poikkeaa selvästi eteläisten alueiden 

Muu tehdasteollisuus vei 4,1 miljardin markan 
edestä vuonna 1994. Suurimmat viejät oli\·at 
Varsinais-Suomi (20 % ), Uusimaa (16 % ) ja Pir-
kanmaa (12 % ). Keskittymisaste oli 48 %. Koska 
toimialan alaryhmät ovat luonteeltaan hyvin eri-
laisia, niin tarkastelussa kannattaa keskittyä ala-
toimialojen erityispiirteiden erittelyyn. 

Huonekalujen vienti oli arvoltaan 1,0 miljardia 
markkaa. Suurimmat viejät olivat Päijät-Häme 
(25 %), Etelä-Pohjanmaa (10 %) ja Pohjois-
Pohjanmaa (10 % ). Keskittymisaste oli 45 %. 

Vientiin oli erikoistuttu Etelä-Pohjanmaalla (8,9). 
Päijät-Hämeessä (7,9) ja Kainuussa (3,7). Vienti 
henkeä kohti oli pisimmälle erikoistuneissa maa-
kunnissa alle maan keskiarvon (Etelä-Pohjanmaa 
91 000 ja Päijät-Häme 102 000 vs. koko maa 
121 000 markkaa). Sen sijaan kolmanneksi eri-
koistunein Kainuu (317 000) kuului Pohjois-
Pohjanmaan (293 000) kanssa vahvojen viejien 
ryhmään. 

Sama toistuu viennin suhteessa jalostusarvoon: 
Etelä-Pohjanmaa 58 %, Päijät-Häme 60 %, koko 
Suomi 69 %, Pohjois-Pohjanmaa 134 % ja Kai-
nuu 176 %. 

Etelä-Pohjanmaa Ja Päijät-Häme ovat vahvoja 
tuottajia, mutta ne palvelevat koko maata enem-
män kotimaan markkinoita. Viennin osuus toimi-
tuksista jäi sekin alle maan keskiarvon (Etelä-
Pohjanmaa 58 % ja Päijät-Häme 60 % vs. koko 
maan vientiaste 69 % ). 

Oulun läänin viennin suhteesta jalostusarvoon 
(146 % ) voi päätellä, että lopputuotteiden vienti-
toimituksiin sisältyy merkittävässä määrin muissa 
maakunnissa tuotettua arvonlisäystä. Vientias-
teessa läänin maakunnat kuitenkin lähtevät omille 



teilleen: Kainuussa toimituksista meni vientiin 90 
%, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla vientiaste jäi 
alle maan keskiarvon (P-P 59 % vs. koko maa 69 
%). 

Lasi-, savi- ja kiviteollisuus vei 1,9 miljardin 
markan edestä. Suurimmat rakennusaineiden 
viejät olivat Varsinais-Suomi (25 % ), Pirkanmaa 
(20 %) ja Vaasan rannikkoseutu (12 %). Uusimaa 
oli neljäntenä (12 %). Vuonna 1992 kärkikolmik-
koon kuulunut Kymenlaakso (11 % ) sai nyt tyy-
tyä viidenteen sijaan. Keskittymisaste oli 57 %. 

Vahvimmin vientiin erikoistuneita olivat Pohjois-
Karjala (LQ =2,4), Pirkanmaa (2,3) ja Varsinais-
Suomi (2,3). Vaasan rannikkoseutu oli neljäntenä 
aivan kärkikolmikon kannoilla (LQ = 2,2). 

Varsinais-Suomessa rakennusaineteollisuus oli 
suuri viennin erikoistumisalue. Silti vienti henkeä 
kohti oli vain hivenen koko maata suurempaa 
(220 000 vs. koko maa 156 000). Vienti oli 71 % 
jalostusarvosta (koko maassa 56 %). Vientiaste 
oli 32 % (koko maassa 26 % ). Maakunta oli siten 
kohtuullisen vahva myös muilla mittareilla. 

Pirkanrnaalla rakennusaineteollisuus oli myös 
suuri erikoistumisala. Eri mittareilla maakunnan 
suoriutuminen oli yleensä lähes kaksinkertainen 
maan keskiarvoon nähden. Vientiaste oli 50 % 
(koko maa 26 % ), vienti oli 104 % jalostusarvosta 
(56 % koko maa) ja vienti henkeä kohti oli 
248 000 markkaa {koko maa 156 000). 

Vaasan rannikkoseudulla vienti henkeä kohti oli 
616 000 markkaa, vienti oli 138 % jalostusarvosta 
ja vientiaste oli 74 %. Kaikki mittarit ylittivät sel-
västi maan keskiarvot. 

Pohjois-Karjala oli erikoistuneisuudestaan huoli-
matta melko tavanomainen viejä. Vientiaste oli 
hivenen alle maan keskiarvon (22 % ). Vientiä oli 
suhteessa jalostusarvoon 43 %, joten toimiala oli 
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koko maassa Pohjois-Karjalaa selvemmin suun-
tautunut vientiin. Ylyös vienti henkeä kohti oli 
vain 87 % maan keskiarvosta. 

Viennissä henkeä kohti esiin nousi lisäksi Ky-
menlaakso (276 000 markkaa, 177 % maan kes-
kiarvosta). Vientiaste oli 44 % (koko maa 26 % ). 
Vienti oli 86 % jalostusarvosta (koko maa 56 % ). 
Koska Kymenlaakso kuitenkin on suuri metsä-
teollisuustuotteiden viejä, erikoistumista mittaava 
sijaintiosamäärä jäi arvoon 1,5. 

Muu valmistus vei 1,2 miljardin arvosta koko 
maassa. Suurimmat viejät olivat Uusimaa ( 43 % ), 
Päijät-Häme {11 %) ja Varsinais-Suomi (12 %). 
Keskittymisaste oli 66 %. Salattuja tietoja oli 14 
%, joten kärjen järjestys on ehdollinen. 

Maakunnista muuhun valmistukseen olivat eri-
koistuneet ainakin Päijät-Häme (3,6), Häme (3,1) 
ja Uusimaa (2,0). 

Vaasan läänissä vientiaste oli 57 %, Oulun läänis-
sä 4 % ja koko maassa 47 %. Pohjois-Karjala (63 
% ) ja Varsinais-Suomi (60 % ) olivat viennin 
osuudessa toimituksista aivan kärkipäässä. 

Vienti henkeä kohti Pohjois-Karjalassa 339 000, 
Uudellamaalla 283 000, Varsinais-Suomessa 
281 000, Vaasan läänissä 276 000 ja koko Suo-
messa 240 000 markkaa. 

Vienti oli Pohjois-Karjalassa 153, Vaasan läänis-
sä 150, Varsinais-Suomessa 133 ja koko maassa 
98 % jalostusarvosta. 

Päijät-Häme, Häme ja Uusimaa olivat useimmilla 
mittareilla hyvin lähellä maan keskiarvoa tai sen 
alle. Niiden vientisuoriutuminen ei siten ollut 
vientivolyymien suuruudesta ja toiminnan erikois-
tumista huolimatta kovin erityistä. 
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5.4. Eräiden lähialueiden viennin erittelyä 
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Kuva 80. Vaasan läänin tehdasteollisuuden vienti henkilöstöön kuuluvaa kohti vuonna 1994 
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Kuva 81. Kaustisen, Kokkolan, Nivala-Haapajärven, Pietarsaaren ja Ylivieskan seutukuntien 
tehdasteollisuuden vienti vuonna 1994 
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Kuva 82. Kaustisen, Kokkolan, Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukuntien tehdasteollisuu-
den vienti vuonna 1994 

Laajalta Keski-Pohjanmaalta to1m1tettiin tavaraa 
vientiin 2,5 miljardilla markalla. Kemikaalien ja 
metallien valmistus vastasivat 1,9 miljardin mar-
kan viennillään 3/4 viennistä. 

Puutavaran ja puutuotteiden valmistus ylti 213 
miljoonan markan vientiin. Osuus toimialan koko 

viennistä oli 1,8 %. Vientiaste oli 30 %, kun koko 
maassa viennin osuus bruttoarvosta oli peräti 61 
%. Laajalla Keski-Pohjanmaalla ollaan siten 
puuteollisuuden viennissä koko maata jäljessä. 
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Kuva 83. Keski-Pohjanmaan ja Kalajokilaakson tehdasteollisuuden vienti vuonna 1994 
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Kuva 84. Keski-Pohjanmaan tehdasteollisuuden vienti vuonna 1994 

Keski-Pohjanmaan vienti oli samojen tukijalkojen 
varassa kuin jalostusarvo. Kemian ja metallin pe-
rusteollisuus vei 88 % maakunnan vientitoimi-
tuksista. Näiden jälkeen merkittävin viejä oli 
elintarviketeollisuus (3,4 % ), jonka osuus lienee 
jonkin verran alakanttiin arvioitu. Vaatteiden, 
nahkatuotteiden ja jalkineiden (tol 13) osuus oli 3 
%. Puutavaran ja puutuotteiden vienti oli 2,1 %. 
Mekaanisen konepajateollisuuden osuus oli 1,9 
%. Huonekalujen vienti oli 1,4 %. 

Vuonna 1994 Keski-Pohjanmaan osuus koko 
Suomen elintarvikeviennistä oli 1,3 %. Maakun-
nan teollisuus ei ole vientisuuntautunutta, sillä 
viennin arvo oli vain 6 % tuotannon bruttoar-
vosta. Koko maassa vientiaste oli 11 %. Keski-
Pohjanmaan sijaintiosamäärätarkastelu kertoo, 
että elintarvikevientiä oli silti 90 % siitä, mitä 
maakunnan teollisuuden viennin suuruuden ja 
koko Suomen elintarviketeollisuuden viennin 
osuuden perusteella olettaisi löytävän. Hallinnol-
lisen viennin aikana on tosin vaikea sanoa mitään 
todellisista vientimääristä varsinkaan meijeriteo 1-
lisuuden osalta. 

Keski-Pohjanmaan lihateollisuuden vienti (6,1 % ) 
ylittää maakunnan osuuden koko tehdasteollisu u-
den viennistä (1 ,5 % ). Pouttu Oy:n ansiosta vien-
tiaste oli 11 % (koko maassa 5 % ). Vientiä henki-
löä kohti oli 189 % valtakunnan keskiarvosta. 
Vientiä oli 56 % jalostusarvosta (koko maassa 27 
% ). Markkamääräisesti vientiä oli noin 43 mil-
joonaa markkaa. 

Keski-Pohjanmaan meijeriteollisuus ei tilastojen 
mukaan vie lainkaan, joten asiaa ei voi eritellä 
sen tarkemmin. Maakunnan emrnentalia vietiin 
silti vuonna 1994 melkoisesti Keski-Eurooppaan. 

Viljapohjaisen teollisuuden ja rehuteollisuuden 
vienti maakunnasta on olematonta. 

Keski-Pohjanmaan muu elintarviketeollisuus ylti 
28 miljoonan markan viennillä 1,1 % osuuteen 
alan koko maan viennin arvosta. Vientiä oli työ-
paikkaa kohti 374 000 markkaa (207 % maan 
keskiarvosta). Vientiaste oli 37 % (koko maassa 
16 %). 

Keski-Pohjanmaan TEV ANAKE-teollisuus on 
muuta maata vähemmän vientiin suuntautunutta: 



vuonna 1994 viennin osuus bruttoarvosta oli 27 
%, kun koko maassa osuus oli 36 % . 

Keski-Pohjanmaan TEV ANAKEn 2,4 %:n osuus 
toimialansa viennistä oli suurempi kuin maakun-
nan osuus koko tehdasteollisuuden viennistä (1,5 
% ). Sijaintiosamäärä oli 1,7, joten TEV ANAKEn 
vienti sujui yli odotusten. 

Tekstiilien valmistuksessa Keski-Pohjanmaan 
osuus koko maan viennistä oli vain 0,1 %. Teks-
tiilien valmistuksen vientiaste oli 5 %. 

Vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalkineiden valmis-
tuksessa (tol 13) Keski-Pohjanmaa vastasi 5,2 % 
koko Suomen viennistä. Sijaintiosamäärä kertoo, 
että vientiä oli 3,5-kertaisesti odotettuun nähden. 
Koko maan vientiaste 34 % oli hieman Keski-
Pohjanmaan 29 % vientiastetta suurempi. Vientiä 
oli Keski-Pohjanmaalla 69 % ja koko maassa 74 
% jalostusarvon määrästä. Vienti työpaikkaa 
kohti oli kuitenkin Keski-Pohjanmaalla (137 000) 
koko maata (121 000 markkaa) suurempi. 

Kangasvaatteiden ja -asusteiden valmistuksessa 
(toi 1311) Keski-Pohjanmaan osuus oli 3,1 % 
koko maan viennistä. Markkamääräisesti vientiä 
oli reilut 16 miljoonaa markkaa. Keski-
Pohjanmaan viennin sijaintiosamäärä oli 2,1. 

Nahkavaatteiden ja -asusteiden valmistuksen (toi 
1312/1322) vientiä oli 11 miljoonan arvosta. Pie-
nellä toimialalla vientitoimitusten arvo edusti pe-
räti 11 % koko alan viennistä. Keski-Pohjanmaan 
viennin sijaintiosamäärä oli 7,3. 

Keski-Pohjanmaan nahkavaatteiden tuotannon 
vientiaste oli 32 % (koko maa 40 % ). Vienti oli 
83 % jalostusarvosta (koko maa 73 % ). Vienti 
työpaikkaa kohti oli 105 000 markkaa (koko maa 
121 000). 

Nahan valmistuksen (toi 1321) viennistä 33 % oli 
peräisin Keski-Pohjanmaalta. Keski-
Pohjanmaalta vientiä oli 32 ja Pirkanmaalta 34 
miljoonan markan edestä, joten Keski-Pohjanmaa 
ei ollut maan suurin viejämaakunta. Keski-
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Pohjanmaan viennin sijaintiosamäärä oli kuiten-
kin peräti 23, kun Pirkanmaalla sijaintiosamäärä 
jäi lukuun 4. Koko maassa pienen nahan \·almis-
tus -toimialan vienti (vienti Suomesta 97 miljoo-
naa markkaa) oli siten Keski-Pohjanmaan kannal-
ta tuplasti tärkeämpi kuin koko maassa suuren 
kangasvaatteiden valmistus -toimialan vienti 
(vienti Suomesta 537 miljoonaa markkaa). 

Keski-Pohjanmaan nahan valmistuksen vientiaste 
oli 78 % (koko maassa 37 %). Vienti oli 199 % 
jalostusarvosta (koko maassa 113 % ), joten raaka-
aineiden ja välituotteiden merkitys on viennissä 
olennainen. Vienti työpaikkaa kohti oli 463 000 
markkaa (koko maassa 205 000). 

Keski-Pohjanmaan koko metsäteollisuuden vienti 
oli olematonta. Myös maakunnan metsä-
teollisuuden vientiaste oli maakuntien alhaisin 
(toimituksista vientiin meni 17 %, kun koko 
maassa vientiaste oli 55 % ). Syynä heikkoon 
suoritukseen on se, että massaa, paperia ja paperi-
tuotteita ei maakunnasta viedä - ei myöskään pai-
no- ja kustannustoiminnan tuotteita. 

Puutavaran ja puutuotteiden vientiä maakunnassa 
oli sentään 42 miljoonan markan arvosta - osuus 
koko maasta 0,4 %. Puuteollisuuden vientiaste oli 
Keski-Pohjanmaalla 25 % ja koko maassa 61 %. 
Vienti henkeä kohti oli maakunnassa 30 % maan 
keskiarvosta. Keski-Pohjanmaalla vienti oli 63 % 
jalostusarvosta, kun koko maassa suhdeluku oli 
161 %. Sijaintiosamäärän perustella vientiä oli 
20 % odotetusta, kun odotukset perustuvat Keski-
Pohjanmaan yleiseen vientiin ja puuteollisuuden 
viennin kansantaloudelliseen merkitykseen. 

Kemian teollisuus on Keski-Pohjanmaan suuri 
erikoistumisala. Maakunnan osuus koko maan 
viennnistä oli 8 %. Maakunnan sijaintiosarnäärä 
oli 5,5. 

Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden vientiä oli 
Keski-Pohjanmaalta yli miljardin markan arvosta. 
Maakunnan osuus koko Suomen viennistä oli 12 
%. Sijaintiosamäärä oli 8,1. Vientiaste oli 80 % 
(koko maassa 43 % ). Vienti työpaikkaa kohti oli 



1,8 miljoonaa markkaa (375 % koko maan tasos-
ta). Vienti oli 224 % jalostusarvosta (108 % koko 
maassa). 

Kumi- ja muoviteollisuuden vientitoimituksista 
lähti Keski-Pohjanmaalta vain 0,2 %. Sijaintiosa-
määrä oli 0,1. Vientiaste oli 18 % (koko maassa 
39 % ) ja vienti henkeä kohti 83 000 markkaa (34 
% koko maan tasosta). 

Keski-Pohjanmaan osuus metalliteollisuuden 
viennistä oli 1 %. Vaikka sijaintiosamäärä oli alle 
yhden (0,7), koko maassa suuri toimiala toimitti 
Keski-Pohjanmaallakin tavaraa vientiin 0,6 mil-
jardin markan edestä. Vientiaste oli 81 % (koko 
maassa 55 % ). 

Vienti henkeä kohti oli 118 % koko maan tasosta. 
Keski-Pohjanmaan metalliteollisuuden koko 
maan keskimääräistä suurempi vienti henkilö s-
töön kuuluvaa kohti johtuu metallien perusteolli-
suuden suuresta osuudesta maakunnan tuotanto-
rakenteessa. Metallin perusteollisuuden vienti 
henkeä kohti oli 609 000 markkaa, joka oli vain 
83 % metallin valmistuksen valtakunnallisesta 
tasosta. Konepajateollisuudessa maakunnan vienti 
työpaikkaa kohti oli vain puolet valtakunnan 
keskiarvosta (216 000 markkaa työllistä kohti). 
Keski-Pohjanmaan metalliteollisuus on siten ra-
kenteeltaan dualistinen: toisaalta kan-
sainvälistynyttä suurteollisuutta ja toisaalta kan-
sainvälistymistä vasta aloittelevia konepajoja. 

Metallin perusteollisuus (toi 23) oli vahva viejä 
(94 % maakunnan metalliteollisuuden viennistä, 5 
% koko maan metallien valmistuksen viennistä, 
sijaintiosamäärä 3,6). 

Konepajateollisuus (tol 24-27) edusti 39 miljoo-
nan markan viennillä vain 0,1 % omien toimialo-
jensa kokonaisviennistä. Vientiä oli kymmenes-
osa odotetusta (LQ = 0, 1 ). 

Mitään erityistä syytä konepajateollisuuden v ä-
häiseen absoluuttiseen ja suhteelliseen vientiin on 
vaikea antaa. Keski-Pohjanmaan naapurimaa-
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kunnilla on melkoisia siivuja yksittäisten alojen 
vientikakusta. 

Elektroniikka- Ja sähköteollisuuden vientiä ei 
Keski-Pohjanmaalta ollut lainkaan, joten konepa-
jateollisuuden viennin tarkastelu rajautuu olosuh-
teiden pakosta pelkästään mekaanisen konepaja-
teollisuuden viennin erittelyyn. Tässä ryhmässä 
Keski-Pohjanmaan vienti oli sijaintiosamäärän 
perusteella enimmillään 20 % odotetusta määräs-
tä. Maakunnan osuus koko Suomen viennistä oli 
näillä toimialoilla enimmillään 0,3 %. Vienti hen-
keä kohti oli 230 000 markkaa. Vienti oli 69 % 
jalostusarvosta. Vientiaste oli 39 %, joten myös 
tällä mittarilla Keski-Pohjanmaa oli heikohkohko. 

Metallituotteiden valmistuksessa vientiaste oli 25 
% (koko maassa 35 % ). Vienti henkilöä kohti oli 
156 000 markkaa (72 % koko maan tasosta). 

Koneiden ja laitteiden valmistuksessa vienti he n-
keä kohti oli 297 000 markkaa (70 % koko maan 
tasosta). Maakunnan vientiaste oli 52 % (koko 
maassa 61 % ). 

Kulkuneuvojen valmistuksessa Keski-
Pohjanmaan (28 % ) viennin osuus tuotannon 
bruttoarvosta jäi koko maasta ( 43 % ), mutta eri-
tyisesti Lapista (96 % ), Hämeestä (96 % ), Vaasan 
rannikkoseudusta (62 % ) ja Kymenlaaksosta (61 
%). 

Poikkeuksen yleisestä linjasta teki ainoastaan 
alatoimiala laivojen ja vapaa-ajan veneiden val-
mistus ja korjaus (tol 2710 / 2720). Ala vei toimi-
tuksistaan Keski-Pohjanmaalla 54 % ja koko 
maassa 44 %. Vienti työpaikkaa kohti oli 288 000 
markkaa (koko maassa 295 000). Vienti oli 182 
% jalostusarvosta (koko maa 133 % ). Keski-
Pohjanmaan osuus toimialan koko viennistä oli 
0,3 %, mikä osuus edellytti 8,6 miljoonan markan 
vientiä. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Vaa-
san rannikkoseudulla oli koko viennistä 5,7 %, 
mihin tarvittiin jo 155 miljoonan markan vienti-
toimitukset. Lienee selvää, että Keski-
Pohjanmaan veneteollisuutta kannattaa kehittää 
yhdessä Vaasan rannikkoseudun kanssa. 



Muu tehdasteollisuus oli vei alle koko tehdaste-
ollisuuteen perustuvien odotusten (LQ = 0,5), 
mutta oli silti kohtuullisen tehokas viejä pienten 
topimialojen ryhmässä. Viennin osuus tuotannon 
bruttoarvosta oli Keski-Pohjanmaalla 39 % ja ko-
ko maassa 31 %. Vientiä työpaikkaa kohti oli 126 
% koko maan tasosta .. Osuus koko maan viennis-
tä oli kuitenkin vain 0,7 %. 

Keski-Pohjanmaan 3 %:n osuus koko maan huo-
nekalujen viennistä tuplaa maakunnan koko teh-
dasteollisuuden saavutuksen: vientiä oli 1,9-
kertaisesti odotettuun nähden. Vienti oli 157 % 
jalostusarvosta, kun koko maan luku oli 69 %. 
Vienti henkilöstöön kuuluvaa kohti oli 210 000 
markkaa, kun koko maassa yksi henkilö aikaansai 
vain 121 000 markkaa vientiä. Vientiä toimipaik-
kaa kohti oli Keski-Pohjanmaalla 3,3 miljoonaa 
markkaa, kun koko maassa vientiä oli vain puolet 
tästä eli 1,6 miljoonaa markkaa. 

Lisäksi Keski-Pohjanmaan huonekaluteollisuus 
oli Kainuun (90 % ) jälkeen maan toiseksi eniten 
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suuntautunut vientiin (vientiaste 61 % ). Pohjois-
Pohjanmaalla päästiin toisaalta lähes samaan (59 
% vientiaste). Salausten takia varmaa tietoa maa-
kuntien järjestyksestä ei saa, mutta kun koko 
maassa vientiaste oli vain 30 %, kärjen järjestystä 
on vaikea muuttaa. 

Keski-Pohjanmaa oli siten keskimääräistä vah-
vempi vientikalusteiden valmistaja. Ala voisi olla 
yksi toivonkipinä kehitettäessä maakunnan vienti-
teollisuutta. Määrällisesti toiminta ei ole laajaa, 
mutta laadullisesti ilmeisesti potentiaalia on. 

Keski-Pohjanmaalta Muu valmistus -toimialan 
osuus oli vain 0,1 % koko maan viennistä. 
300 000 markan vienti maakunnasta ei myöskään 
absoluttisesti ole paljoa. Vientiaste oli vain 4 % 
(koko Suomessa 47 % ). Vientiä henkilöä kohti oli 
21 000 markkaa (koko maassa 240 000). Maa-
kunnan vienti oli vain 5 % jalostusarvosta, kun 
koko maassa vienti ja jalostusarvo olivat kuta-
kuinkin yhtä suuret (98 % ). 
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Kuva 85. Vaasan rannikkoseudun tehdasteollisuuden vienti vuonna 1994 

Vaasan rannikkoseudun viennissä kaksi oli ylitse 
muiden: koneet ja laitteet ( osuus 35 % ) ja massan 
ja paperin valmistus (21 % ). Sähkö- ja elektro-
niikkateollisuuden vienti oli huomattavasti vähäi-
sempää (15 % ). Seuraavina tulivat puuteollisuus 
(5 % ) ja kumi- ja muovituotteiden valmistus (5 
% ). Jalostusarvossa kohtuullisen merkittävä elin-
tarviketeollisuus joutui tyytymään viennissä 1 
%:n osuuteen. 

Vaasan rannikkoseudulla oli 8 % metalliteolli-
suuden ja 9 % konepajateollisuuden viennistä 
koko maassa. Metallin vientiaste oli 76 % (koko 
maassa 55 % ). Vientiä oli 201 % jalostusarvosta 
(158 % koko Suomessa). Vienti henkeä kohti oli 
645 000 markkaa (koko maan tasosta 141 %). 

Sijaintiosamärän perusteella koneet ja laitteet 
veivät 2,8 -kertaisesti odotetun määrän. Viennin 
osuus koko Suomesta oli peräti 16 %. Hyvä me-
nestys vientimittareilla selittyy maan suurimmalla 
tuotannon vientiasteella (96 % vs. 61 % koko 

maa). Vientiä henkeä kohti oli 1 274 000 markkaa 
(302 % koko maan tasosta). Vienti oli 305 % ja-
lostusarvosta, joten vientiin menee paljon muista 
maakunnista ostettuja välituotteita ja osia. Teolli-
suustilaston perusteella näyttää siltä, että Vaasan 
rannikkoseutu on pitkien arvoketjujen päätepiste, 
jossa on tietotaitoa toimia monimutkaisten verk-
sotojen päämiehenä ja viedä tavarat rajan yli. 

Sellutehtaiden vienti oli alle odotetun (LQ = 0,8). 
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden vienti jäi se-
kin alle odotetun (LQ = 0,9). Puuteollisuutta oli 
selvästi alle maan keskitason (LQ = 0,6). Kumi-
ja muoviteollisuuden vientiä oli 2,1-kertaisesti 
odotettuun nähden. Myös kulkuneuvoteollisuuden 
vienti veti yli odotusten (LQ = 1,1). 
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Kuva 86. Etelä-Pohjanmaan tehdasteollisuuden vienti vuonna 1994 

Etelä-Pohjanmaan väkilukuun nähden vähäisen 
1,6 miljardin markan viennin lippulaivoja olivat 
tasavahvasti koneet ja laitteet (20 % ), puutavaran 
ja puutuotteiden valmistus (20 % ), metallituottei-
den valmistus (19 %) ja elintarviketeollisuus (19 
%). 

Sijaintiosamäärien perusteella vahvoja viejiä oli-
vat puolestaan huonekalujen valmistus (LQ = 
8,9), metallituotteiden valmistus (LQ = 6,4), 
elintarvike- ja tupakkateollisuus (LQ = 5,0), TE-
V ANAKE (LQ = 4,8) ja puuteollisuus (LQ = 
2,4). 

Elintarviketeollisuuden vienti Etelä-Pohjanmaalta 
oli suurimmaksi osaksi valtion tukemaa maata-
loustuotteiden ylituotannon vientiä. Tältä osin on 
vaikea arvioida, missä määrin viennin arvo vuon-
na 1994 kertoi maakunnan valmiudesta ulkomai-
sen viennin kohtaamiseen. Vuoden 1996 lopulla 
kuitenkin tiedetään, ettei ainakaan siirtymäajan 
kuluessa Etelä-Pohjanmaan teollisuus ole suu-
remmin menettänyt markkinaosuuksiaan koti-
markkinoilla. 

Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden vienti-
aste oli 7 % (koko maassa 11 % ). Vienti oli 29 % 
jalostusarvosta (koko maassa 42 % ). Vientiä oli 
henkeä kohti 126 000 markkaa, mikä oli aivan 
valtakunnan keskimääräisellä tasolla. 

Lihateollisuuden vienti rekisteröitiin maakunnas-
sa täytettyihin toirnipaikkakohtaisiin lomakkeisiin 
ilmeisen hyvin, sillä Etelä-Pohjanmaalla oli yli 
kolmannes alan viennistä. Sijaintiosamäärä oli 
peräti 30. Vientiä henkeä kohti oli 186 000 mark-
kaa (koko maassa 66 000 markkaa). Vienti oli 56 
% jalostusarvosta (koko maassa 27 % ). Vientiaste 
oli maakunnassa silti vain 12 %, mikä sekin oli jo 
yli tuplasti maan keskiarvoon nähden (5 % ). 

Meijeriteollisuuden lomakkeisiin eivät Etelä-
Pohjanmaan toimipaikat uskaltaneet vientilukuja 
merkitä: maakunnan osuus viennistä jäi alle kah-
den prosentin. Sijaintiosamäärä sentään nousi 
tälläkin osuudella 1,4:ään. Vientiaste oli 2 % 
(koko maa 15 % ). Vienti oli 7 % jalostusarvosta 
(koko maassa 100 % ). Vientiä henkeä kohti oli 
54 000 markkaa (koko maassa 311 000 markkaa). 



TEV ANAKEn vientiaste oli Etelä-Pohjanmaalla 
44 % (koko maassa 36 % ). Alatoimialoittain erot 
koko maahan olivat selkeät. Tekstiilien valmis-
tuksessa (toi 12) Etelä-Pohjanmaalla vain 19 % 
toimituksista meni vientiin, kun koko maassa 
vientiaste oli 38 %. Viennin osuus jalostusarvosta 
oli vain 39 %. Vientiä työpaikkaa kohti kertyi 
vain 63 000 markkaa. 

Maakunnan vaatteiden valmistus sen sijaan vei 54 
% toimituksista (koko maa 34 %). Vaatteiden 
vienti oli 108 % jalostusarvosta, joten toi-
mipaikkoja voi pitää enemmän vientiin kuin uusi-
en aryojen tuottamiseen suuntautuneina. Vientiä 
työpaikkaa kohti kertyi peräti 170 000 markkaa. 

Metalliteollisuuden viennistä vain 1,1 % oli pe-
räisin Etelä-Pohjanmaalta. Maakunnan konepaja-
teollisuuden työ kirjautunee hyvin usein Vaasan 
ABB:n tai muiden maakuntien suurten vienti-
yritysten vientitoimituksiksi. Tällä tiedolla voi-
daan toki lohduttautua, mutta liiallisen omahyväi-
syyteen ja itsetyytyväisyyteen ei silti liene syytä. 
Kun kaupat tekee kansainvälinen suuryritys, ei 
maakunnan alihankkijoille jää paljoa vaikutusval-
taa. Hintaneuvotteluissa ei voi uhata oman vien-
nin aloittamisella, jos ei edes tiedä, mihin kan-
sainvälinen suuryritys tuotteet vie. 

Alatoirnialoista vienti henkeä kohti oli suurinta 
metallien valmistuksessa (451 000 mk), koneiden 
valmistuksessa (235 000 mk) ja metallituotteiden 
valmistuksessa (224 000 mk). Vähiten vientiä 
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henkeä kohti kertyi elektroniikkateollisuudesta 
( 43 000 mk) ja kulkuneuvojen valmistuksesta 
(103 000 mk). Näistä toimialoista ainoastaan 
metallituotteiden valmistus ylitti valtakunnallisen 
keskiarvon viennissä henkeä kohti. Vientiaste oli 
koneiden ja laitteiden valmistuksessa Etelä-
Pohjanmaalla ( 43 % ) kaukana maan keskiarvosta 
(61 %). Sen sijaan Etelä-Pohjanmaan metallituot-
teiden valmistuksessa (36 % ) vientiaste oli jopa 
hivenen koko maata parempi. 

Etelä-Pohjanmaalla metsäteollisuuden vienti tar-
koittaa puutavaran ja puutuotteiden valmsituksen 
vientiä, jonka osuus jäi 2,8 %:iin koko maan 
viennistä. Vientiaste oli 41 % (koko maassa 61 
% ). Vientiä työpaikkaa kohti kertyi 292 000 
markkaa (60 % valtakunnallisesta tasosta). Suur-
ten metsäteollisuuden integraattien puute näkyy 
tehokkuusluvuissa, sillä pienemmät yksittäiset 
toimipaikat eivät pääse lähellekään suurten, pi t-
källe automatisoitujen sahojen työn tuottavuutta. 

Huonekalujen viennissä Etelä-Pohjanmaa ylitti 
hiuksenhienosti kymmenyksen osuuden koko 
maassa. Vientiä henkeä kohti oli 91 000 markkaa 
(75 % koko maan tasosta). Vienti oli 58 % jalos-
tusarvosta (koko maassa 69 % ). Vientiaste oli 23 
% (koko maassa 30 % ). Pienten huonekaluliik-
keiden toiminnan tunnusluvut jäävät ainakin kan-
sainvälistymisen suhteen suurten (Iskun ja As-
kon) vauhdista. 
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Kuva 87. Pohjois-Pohjanmaan tehdasteollisuuden vienti vuonna 1994 

Pohjois-Pohjanmaan viennin lippulaiva oli elekt-
roniikkateollisuus ( 43 % ). Seuraavaksi eniten vei 
metallien valmistus (24 % ). Massan, paperin ja 
paperituotteiden vientiäkin oli vielä mukavasti 
(14 % ). Mitalisarjan ulkopuolelta kannattaa vielä 
mainita puutavaran ja puutuotteiden valmistuksen 
6 % vientiosuudet. 

Pohjois-Pohjanmaan viennin rakennemuutos on 
ollut nopea, sillä vielä vuonna 1992 metallien 
valmistus oli nykyisensuuruisella viennillään hi-
venen elektroniikkateollisuutta edellä. 

Sijaintiosamäärien perusteella vahvoja viejiä ovat 
samat metallien valmistus (LQ = 3,0) ja sähkö-
teknisten tuotteiden ja instrumenttien valmistus 
(LQ = 2,5). Näiden toimialojen viennin määrät 
ovat niin suuria, että vain huonekalujen vienti 
nousee merkittäväksi vahvuudeksi (LQ = 2,2). 

Pohjois-Pohjanmaan osuus metallin viennistä oli 
tyydyttävä 7 %. Maakunta vei 37 % tuotannos-
taan, kun koko maassa vjentiaste oli 55 %. 

Maakunnan osuus oli 14 % metallin perusteolli-
suuden ja 6 % konepajateollisuuden viennistä. 
Metallin valmistuksessa vientiaste oli vain 23 %, 
kun koko maassa vientiin meni 44 % toimituksis-
ta. Konepajateollisuuden viennistä erillisenä y k-
sikkönä ei juuri kannata puhua, koska elektro-
niikkateollisuuden vienti vastasi yksin 95 % koko 
ryhmän viennin arvosta. 

Sähköteknisissä tuotteissa Ja instrumenteissa 
maakunta hallitsi 12 % Suomen viennistä. Tuo-
tannosta viedään lähes 2/3, mutta toimialan ylei-
sen vientisuuntautuneisuuden takia viennin osuus 
bruttoarvosta oli 4 %-yksikköä maan keskiarvon 
alapuolella. 

Konepajateollisuuden vientiaste oli Pohjois-
Pohjanmaalla 13 %, kun koko maassa vientiin 
meni 61 % toimituksista. Kulkuneuvojen valmis-
tuksen vientiaste oli 21 % (koko maassa 43 % ). 
Pohjois-Pohjanmaa ei siten ole sekään ylivoimai-
nen sijaintipaikka kansainvälistyville metallialan 
yrityksille. 
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5.5. Seutukuntien viennin rakenne 
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Kuva 88. Kokkolan seutukunnan tehdasteollisuuden vienti miljoonina markkoina vuonna 1994 

Vuonna 1994 kemikaalien ja kemiallisten tuottei-
den valmistus oli ehdoton viennin veturi. Metallin 
vienti oli peräisin lähes täysin metallin perusteol-
lisuudesta eli lähinnä Outokummun sinkkitehtaal-
ta Kokkolasta. Vähemmän yksityiskohtaisissa 
tilastollisissa tarkasteluissa metallin toimialat 
yhdistetään, jolloin kuva vääristyy. Vuonna 1994 
metallin perusteollisuuden huono vuosi painoi 
seutukunnan toisen tukijalan vientiä. Ero seuraa-
vina tuleviin elintarvikkeiden, juomien ja tupakan 
valmistukseen sekä TEV ANAKE-teollisuuteen 
on silti vielä sekin uskomattoman suuri. 

TEV ANAKEn 61 miljoonan markan viennistä 
reilu puolet oli nahan valmistuksen (toi 1321) 
vientiä. Kangasvaatteita (toi 1311) myytiin 16 
miljoonalla markalla ulkomaille, kun nahkavaat-
teita ja -asusteita (toi 1312/1322) meni ulkomaille 
11 miljoonan markan edestä. 

Konepajateollisuuden viennistä 19 miljoonaa 
markkaa oli koneita ja laitteita ja 11 miljoonaa 

markkaa metallituotteita. Kulkuneuvojen valmis-
tuksen vienti oli täysin laivojen ja vapaa-ajan ve-
neiden valmistuksen ja korjauksen vientiä. Kok-
kolan seutukunnassa voidaan tästä toimialasta 
puhua vielä rajatummin veneteollisuutena, joka 
toimitti tavaraa ulkomaille 9 miljoonan markan 
edestä. Vaikka veneteollisuuden vienti tuntuu 
markkamääräisesti pieneltä, on syytä huomata, 
että se vastaa suuruudeltaan lähes metallituottei-
den valmistuksen vientiä eikä jää kauas nahka-
vaatteiden viennin tasosta. 

Huonekalujen vienti ylittää 11,5 miljoonalla mar-
kallaan niin veneteollisuuden, nahkateollisuuden 
kuin metallituotteiden valmistuksenkin. Myös 
puutavaran ja puutuotteiden 42 miljoonan markan 
vienti ylittää koko konepajateollisuuden viennin. 
Huonekalujen valmistusta ja puuteollisuutta ei 
kuitenkaan koskaan liene mainittu Kokkolan 
seutukunnan vahvuudeksi. 
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Kuva 89. Kokkolan seutukunnan tehdasteollisuuden viennin kehitys vuosina 1988-1994 

Kuvassa ei ole otettu huomioon sen paremmin 
inflaatiota kuin valuuttojen arvojen muutoksia. 
Tuloksia on siten syytä tulkita varauksin. Yleis-
kuva viennin rakenteen pysyvyydestä käy silti 
piinallisen selvästi esille. Tukijalkoja on vain 
kaksi. 

Elintarviketeollisuuden vienti on jatkuvasti kas-
vanut. Vuonna 1994 viennistä 60 % oli peräisin 
lihateollisuudesta (lähinnä Pouttu Oy) ja loput 40 
% muusta elintarviketeollisuudesta (lähinnä Suo-
men Marjat Oy). Vahvistuvaan trendiin on siten 
tullut jo selvä muutos. Suomen Marjojen Kokko-
lan tehdas on suljettu vuoden 1996 aikana. Pouttu 
Oy on suurempi arvoitus, mutta hintatason lasku 
Suomen EU-jäsenyyden myötä saattanee näkyä 
myös lihateollisuuden viennissä. 

TEV ANAKEn vienti oli vuonna 1988 melko kor-
kealla tasolla, mutta romahti itäviennin laskun 
myötä vuoteen 1992 mennessä. Vientimarkkinoi-
ta on sittemmin vallattu takaisin hitaasti, mutta 
varmasti. Erityisesti nahan valmistuksen ja nahka-
teollisuuden ponnistelut ovat korvanneet perintei-
sen kangasvaatteiden viennin hiipumista. 

Metsäteollisuus on tasaisesti lisännyt vientiään. 
Sahatavaraa, puutaloja ym. menee vuosi rnodelta 
enemmän kaupaksi. Muun tehdasteollisuuden 
vienti oli pääosin huonekalujen vientiä, joten 
puuklusterin vienti näyttää piristyneen 90-luvulla 
Kokkolan seutukunnassakin. 

Kokkolan seutukunnan valovoimaisin tähti on 
kemian teollisuus. Suurteollisuuden uudelleen 
organisoinnit ovat lisänneet kemian teollisuuden 
tilastollista määrää alueella, mutta suurin osa kas-
vusta on kuitenkin aivan aitoa kasvua. 

Sinkin vienti vaihtelee suhdanteiden mukaan, 
mutta mitään erityistä syytä huoleen ei näyttäisi 
olevan. Outokumpu on jo tehnyt päätökset tuo-
tannon laajennusinvestoinneista Kokkolassa, jo-
ten tältä osin arviot Kokkolan seutukunnan teolli-
suuden kriisistä tai erityisen suuresta rakenne-
muutosherkkyydestä ovat olleet yliammuttuja. 
Toisesta näkökulmasta voi sanoa, että epävar-
muus on realisoitunut uhan asemesta mahdolli-
suutena: yksipuoliseen tuotantorakenteeseen lii t-
tyvä riski on aina sekä hyvään että huonoon 
suuntaan ja tällä kertaa näyttää käyvän hyvin. 
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Kuva 90. Kaustisen seutuh.'"11.Ilnan tehdasteollisuuden vienti vuonna 1994 

Kaustisen seutukunnan tehdasteollisuuden vienti-
toimitusten arvo oli 66 miljoonaa markkaa. Vien-
tiaste oli 10 %, mitä ei voi pitää kovin hyvänä 
saavutuksena. Vienti työpaikkaa kohti oli kui-
tenkin 131 000 markkaa. 

Vienti oli 43 % tehdasteollisuuden jalostusarvos-
ta. Tällainen suhdeluku ei olisi erityisen huono 
saavutus muutoin, mutta tällä kertaa se kertoo 
myös jalostusarvojen alhaisuudesta seutukunnas-
sa. 

Elintarvikeviennistä on todettava, että tilastoon ei 
näytä kirjautuvan Toholammin ja Kaustisen mei-
jereiden vientiin menevät tuotteet (mm. emrnen-
tal-juusto ). Kyse on keskitetyn ja hallinnollisen 
viennin aiheuttamasta vääristymästä: vuonna 
1994 juuston vienti oli vielä hyvin pitkälti keino 
päästä eroon maitorasvan ylituotannosta. 

Puuteollisuuden vienti oli uskomattoman vähäis-
tä, vain 350 000 markkaa. Vaikka teollisuustilas-
toon eivät kirjaudukaan alle viisi henkeä työllis-
tävien toimipaikkojen vientitoimitukset, yhteen 
prosenttiin jalostusarvosta ja kolmeen tuhanteen 

markkaan työpaikkaa kohti jäävää vientiä ei voi 
pitää kovin suurena. 
Huonekalujen vienti oli hyvässä vauhdissa. 
Vientiin toimituksista meni 82 % (vientiaste koko 
maassa 30 % ). Vientiä oli kaksinkertaisesti jalo s-
tusarvon määrään nähden (koko maassa 69 % ). 
Vientiä työpaikkaa kohti oli peräti 370 000 mark-
kaa (koko maassa 121 000). 

Metalliteollisuuden vientiaste oli 64 % (koko 
maassa 55 % ). Lukua korottaa metallien valmis-
tuksen 72 % vientiaste (koko maassa 44 % ). Me-
tallien valmistuksen vienti työpaikkaa kohti oli 
muihin toimialoihin nähden korkea: peräti 
677 000 markkaa. Samaan toimialaan koko maas-
sa verrattuna luku ei kuitenkaan ole edes aivan 
keskimääräistä tasoa (733 000 markkaa työpaik-
kaa kohti). Koneiden ja laitteiden vientiaste oli 7 
% (koko maassa 61 %). 

Vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalkineiden valmis-
tuksen vientiä oli 1,2 miljoonan markan verran. 
Vientiaste oli 7 % (koko maassa 34 % ). Vienti oli 
11 % jalostusarvosta (koko maassa 57 %). Vienti-
toimituksia yksi ihminen sai lähtemään 48 000 
markan verran (koko maassa 121 000 markkaa) . 
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Kuva 91. Ylivieskan seutukunnan tehdasteollisuuden vienti vuonna 1994 

Ylivieskan seutukunnan tehdasteollisuuden vienti vaikka suorittava työ hajautuukin alueellisesti 
oli vuonna 1994 yhteensä 288 miljoonaa mark- entistä laajemmin. 
kaa. Koko Suomesta vientiosuus oli vain 0,2 %, 
joten seutukunnan toiminnalla ei ole kovin suurta 
vaikutusta valtakunnallisiin vientilukuihin. 

Metalliteollisuus on Ylivieskan seutukunnan yli-
voimaisesti suurin viejä 57 % osuudellaan. Kun 
koko maassa metallin toimituksista menee vien-
tiin 45 %, sijaintiosamäärä oli silti vain 1,3. 

Metallituotteiden (16 % seutukunnan viennistä, 
LQ = 5,3) ja metallien (38 % seutukunnan vien-
nistä, LQ = 4,7) valmistus olivat metalliteollisuu-
den suuret erikoistumisalat. 

Muilla metallin alatoimialoilla vientiä ei juuri 
ollut. Vaikka seutukunnassa tehdään elektroniik-
kateollisuuden alihankintoja useammassakin yri-
tyksessä, komponenttien ja alihankinnan vientiy h-
teydet perustuvat suuryrityksen (Nokia ym.) 
markkinoiman lopputuotteen vientiin. Alihankki-
jat eivät pääse mukaan suoraan vientiin, vaan 
suuryritys pitää langat käsissään. Tietovirrat ja 
valta voivat siten verkostotaloudessa keskittyä, 

Suhteellisesti vahvin (LQ = 10) viejäala seutu-
kunnassa oli TEV ANAKE (18 % seutukunnan 
viennistä). Vahvuus oli peräisin vaatteiden, nah-
katuotteiden ja jalkineiden valmistuksen viennistä 
(5 % koko Suomen alan viennistä, LQ = 22). 

Elintarviketeollisuus oli kokonaisuutena seutu-
kunnassa 3/4 koko Suomen keskimääräisestä ta-
sosta vievää. Vienti oli teollisuustilaston perus-
teella peräisin yksinomaan lihateollisuudesta (3 % 
seutukunnan viennistä, 1,2 % koko Suomen alan 
viennistä, LQ = 5,7). Meijeriteollisuuden vientiä 
saattaa olla, mutta toimitukset vientiin tapahtuvat 
Uudeltamaalta. 

Metsäteollisuuden vienti Ylivieskan seutukunnas-
sa oli täysin puutavaran ja puutuotteiden valmis-
tuksen (tol 14) varassa. Puuteollisuuden viennin 
osuus Ylivieskan seutukunnan viennistä oli 21 %, 
mutta koko Suomen toimialan viennistä vain 0,5 
%. Silti 61 miljoonan markan vientisumma antoi 
sijaintiosamääräksi 2,5. 

• 
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Kuva 92. Nivala-Haapajänen seutukunnan tehdasteollisuuden vienti vuonna 1994 

Nivala-Haapajärven seutukunnasta toimitettiin 
vientiin tavaraa 184 miljoonan markan edestä, 
mikä summa vastasi arvoltaan 0,1 % koko Suo-
men tehdasteollisuuden viennistä. 

2,5 % eli joka 40. toimitus meni vientiin suoraan 
toimipaikasta. Lopullisen viennin määrä jää arvoi-
tukseksi, joten vertailulukuja koko maan tasolta 
on turha esittää. 

Viennin suuri erikoistumisala oli puutavaran ja Koneiden ja laitteiden valmistuksen vienti vastasi 
puutuotteiden valmistus (60 % seutukunnan 5 % seutukunnan viennistä, mutta alan yleiseen 
viennistä, LQ = 7,1, osuus koko Suomen alan 
viennistä 0,9 % ). 

Vientiaste oli puuteollisuudessa 32 % (koko 
maassa 61 % ). Vienti oli 106 % jalostusarvosta, 
joten viennin arvo oli suurempi kuin jalostusar-
von määrä. Vientiä oli työpaikkaa kohti 196 000 
markkaa (41 % koko maan tasosta). 

Kumi- ja muovituotteiden valmistuksen osuus 
seutukunnan viennistä oli 22 % (0,3 % alan koko 
viennistä, LQ = 2). Vientiaste oli 69 % (koko 
maassa 39 % ). Vienti oli 127 % jalostusarvosta 
(koko maassa 90 % ). Vientiä työpaikkaa kohti oli 
989 000 markkaa {koko maassa 246 000 mark-
kaa). Toimiala oli siten Nivala-Haapajärven seu-
tukunnassa selvästi koko maata kansainvälisty-
neempää. 

Elintarviketeollisuuden vienti oli seutukunnassa 
täysin meijeriteollisuuden vientiä. Vientiaste oli 

tasoon verrattuna vienti ei ollut mikään vahvuus 
(LQ = 0,4). Vientiaste oli 15 %, kun koko maassa 
toimituksista meni vientiin 61 %. 

Metallituotteiden vienti 2,5 % seutukunnan vien-
nistä. Sijaintiosamäärä oli 0,8. Vientiaste oli 25 % 
(koko maassa 35 % ). 

Huonekalujen vienti oli pieni erikoistumisala (3,5 
% seutukunnan viennin arvosta, LQ = 4,8). Koko 
maassa pienellä vientialalla Nivala-Haapajärven 
seutukunnalla oli suhteellisesti arvioiden vahva 
edustus. Vientiaste oli 9 %, kun koko maassa 
toimituksista meni ulkomaille 30 %. Vienti työ-
paikkaa kohti oli 50 000 markkaa (koko maassa 
suurteollisuuden ansiosta 121 000 markkaa). 

Rakennusaineteollisuus oli pieni erikoistumisala 
(2,6 % seutukunnan viennistä, LQ = 2,0). Vienti-
aste oli 13 % (koko maassa 26 % ). 
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Kuva 93. Pietarsaaren seutukunnan tehdasteollisuuden vienti vuonna 1994 

Lähes 60 % Pietarsaaren seutukunnan viennistä 
voidaan lukea metsäklusterin varaan. Sellutehtaan 
( 48 % seutukunnan) Hsäksi puuteollisuus (8 % ) 
vie huomattavasti. Huonekalujen viennin Hsäksi 
samaan klusteriin voidaan lukea metsäteollisuutta 
tukevien alojen vienti (esim. Beamexin mittalait-
teiden vienti). 

Lisäksi vientikakkua ovat jakamassa muovimate-
riaaHen prosessointi (KWH Plast, Rani-Plast), 
metallien valmistus ja metallituotteiden vienti 
kaikki yhtä suurilla 9 % osuuksilla. Veneteolli-
suus (Nautor, Baltic-Yachts) vastasi 5 % seutu-
kunnan viennistä, mikä jäi jopa joitakin prosentin 

osia rakennusaineteollisuuden (lasi- , savi- ja kivi-
teollisuus) viennin arvosta. 

Tehdasteollisuuden vientiaste oli 57 %, mikä on 
melko kova luku. Elintarviketeollisuuden vienti-
aste oli vain 7 %. TEV At'IJ"AKE sen sijaan lähetti 
43 % toimituksistaan vientiin. 

Metsäteollisuuden vientiaste oli 62 %. Yllättävää 
asiassa on se, että luku nousee paperiteollisuuden 
yläpuolelle (61 % ). Lukua nostaa puuteollisuuden 
selkeä vientisuuntautuneisuus (76 % ). 

• 

• 
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6. Aiatuksia kehittämisen linioista > ; 

Keskipohjalaisissa kehittämiskeskusteluissa no u-
see usein esille ajatus raaka-ainelähtöisyydestä 
kehittämishankkeiden yhtenä kriteerinä. Käsitteel-
lä viitataan siihen, että panostamalla maakunnas-
sa oleviin luonnonvaroihin ja alkutuotannon tuo-
toksiin voidaan parhaiten lisätä lopullisista 
myynti tuotteista maakuntaan jäävän arvonlisäy k-
sen määrää. 

Kehittämisen lähtökohtana ajatus arvoketjusta, 
joka ulottuu pellolta tai metsästä ulkomaille, on 
toimiva. Jos arvoketju saadaan pysymään oman 
maakunnan yrittäjien käsissä, aluekehittämisestä 
vastuulliset viranomaiset voivat rahoittaa koko 
ketjun kehittämistä Keski-Pohjanmaalle tarkoite-
tuista rahoistaan. Näin ketjuun ei synny vaikeasti 
poistettavia pullonkauloja ainakaan viranomaisten 
sektorirajojen takia. Poliittisesti on myös hel-
pompi edistää hankkeita, jotka hyödyttävät sekä 
alkutuotantoa että jalostusta - hanke käy kaikille 
ryhmille, jos siihen vielä voidaan saada mukaan 
palvelusektorilta erilaisia tuki toimintoja. Tällai-
nen toimialojen yhteispeliä edellyttävä kokonai-
suus sitoo asukkaita yhteen alueellisesti, muttei 
välttämättä nurkkakuntaisesti, koska joidenkin 
sektoreiden yhteydet voivat olla hyvinkin laajat 
maantieteellisesti. 

Tällaiset yleisesti hyväksytyt käsitteet ovat suuren 
hyväksyntänsä takia sikäli vaarallisia, että usein 
hakijoilla on jo valmiina hanke, johon vain laite-
taan koristeluksi muutamia avainsanoja murta-
maan hankkeiden arvioijien henkiset portit. 

Esimerkiksi mekaanisen puunjalostuksen hank-
keita ajetaan raaka-ainelähtöisyyden nimissä 
eteenpäin ilman että on varmistettu, että maakun-
nassa riittää hankkeen vaatimaan järeää puuta. 
Jos sitten asiaan puututaan, hankkeen vetäjät 
vaihtavatkin perustelua ja korostavat sitä, että 
kannattava liiketoiminta pystyy kyllä tuomaan 
raaka-aineensa vaikka ulkomailta. Raaka-aineen 

riittävyys ei ole ongelma, kunhan vain on tuotan-
non ja markkinoinnin osaamista. 

Tämäkin osaamisen merkitystä korostava argu-
mentaatiotapa on aivan pätevä, sillä onhan Kok-
kolan suurteollisuus elävä esimerkki siitä, että 
raaka-aineita voidaan tuoda valtamerten takaa 
Kokkolaan jalostettavaksi väli- ja lopputuotteiksi, 
joiden käyttäjät ovat SIJOittuneet Keski-
Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. 

Silti kannattaa huomata, että puheissa onkin valit-
tu toinen, vastakkainen perustelu oman hankkeen 
edistäjäksi. Enää ei korosteta raaka-aine-
lähtöisyyttä, vaan osaamista. Pelin sääntöjä on 
muutettu kesken kaiken. Jos päättäjät hyväksyvät 
tällaisen hankkeen, heidän olisikin myönnettävä, 
että alunperin määritelty raaka-ainelähtöisyyden 
periaate olikin turhan rajoittava ja sulki pois ha-
luttuja vaihtoehtoja. 

Keski-Pohjanmaalla on nuorta metsää kasvamas-
sa runsaasti ja sille on hyvä etsiä muutakin käyt-
töä kuin selluksi keittäminen. Tällöin vain on 
otettava raaka-ainelähtöisyyden periaate vaka-
vasti eikä sortua edistämään ensimmäistä vastaan-
tulevaa hanketta, jossa on kopioitu jokin yleisesti 
Suomessa hyvänä pidetty mekaanisen puunjalos-
tuksen toimintamallia. Raaka-ainepohjan hyödyn-
täminen vaatii alueellisten erikoispiirteiden takia 
Keski-Pohjanmaalla kuitupuun ja pikkutukkien 
käyttöä lisääviä hankkeita. Kestävä kilpailuetu 
voidaan rakentaa paikallisen erikoisuuden, esi-
merkiksi tiheäsyisen, hitaasti kasvaneen pikkutu-
kin varaan kuten Vetelissä nyt on lähdetty teke-
mään. Tie on pidempi, mutta jos kehittämistyössä 
onnistutaan, myös voitettavaa on enemmän. 
Maakunnallinen tulonjakovaikutus on myös toi-
vottavampi, sillä sekä metsänomistajat että jalos-
tava teollisuus molemmat hyötyvät. 
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Myöskään arvoketjun eri osien olemassa olon 
havaitseminen omassa maakunnassa ei automaat-
tisesti tarkoita, että ketju on alueellinen vahvuus. 
Toiset toimialat voivat vain olla toisia helpommin 
ketjuuntuvia. Ketjun absoluuttinen volyymi ja 
suhteellinen vahvuus suhteessa muihin maakun-
tiin kannattaa selvittää ensin ennen kuin panos-
tuksia lähdetään tekemään. 

Absoluttinen määrä on syytä selvittää siksi, että 
jos raaka-ainepuolella ei ole riittävää, tehokkaan 
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toiminnan mittakaavan mahdollistavaa volyymia, 
jalostava teollisuus ei sijoitu maakuntaan. Suh-
teellinen vahvuus tarkoittaa taas sitä, että erikois-
tumisen kautta maakunta voi saada etumatkaa 
muihin alueisiin nähden. Seuraavaksi tarkastel-
laan Keski-Pohjanmaan asemaa kahdessa arvo-
ketjussa, elintarvike- ja puunjalostusketjussa. 
Tarkastelu on esitetty myös teoksessa Kaipainen 
ja Rosenqvist (1996): Keski-Pohjanmaan alueel-
linen maatalousstrategia. 
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KuYa 94. Elintanikeketjun prosenttiosuus maakuntien arvonlisä;vksestä vuonna 1994. 
LÄ.HDE: Aulaskari S: Keränen 1996 
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Taulukko 2. Elintarvikeketjun arvonlisäys miljoonina markkoina ja ketjun prosenttiosuus a r-
vonlisäyksen kokonaismäärästä virallisissa maakunnissa vuonna 1994. 
Maakunta Maata- Elintarvike- Ketjun 

lous teollisuus tukitoimi 
not 

ETELÄ- 1682 775 272 
POHJANMAA 
KESKJ-POHJANMAA 597 189 223 
VARSINAIS-SUOMI 2114 2307 631 
HÄME 705 798 95 
VAASAN RANNJK- 1313 419 209 
KOSEUTU 
POHJOIS-SAVO 1078 541 437 
SATAKUNTA 1009 786 213 
KESKJ-SUOMI 635 315 1154 
AHVENANMAA 120 182 10 
PÄIJÄT-HÄME 384 639 88 
POHJOIS-KARJAlA 715 212 99 
POHJOIS- 1354 630 166 
POHJANMAA 
KOKO MAA 16478 13615 5504 
ETELÄ-KARJAlA 402 362 51 
ETELÄ-SAVO 670 165 37 
LAPPI 627 472 45 
PIRKANMAA 1020 695 387 
KYMENlAAKSO 533 343 81 
KAINUU 282 128 14 
UUSIMAA 1240 3656 1291 

.. 
LAHDE: Aulaskari & Keränen 1996 

Vuonna 1994 tuottajahintainen BKT oli 445,2 
mrd mk. Maatalouden, metsästyksen ja kalastuk-
sen osuus tästä oli 2,8 % (12,5 mrd mk) ja metsä-
talouden osuus 2,6 % (11,6 rnrd mk). Teollisuu-
den osuus oli 28,3 %. BKT laskelmien mukainen 
teollisuuden arvonlisäys 126 rnrd mk on niin lä-
hellä koko teollisuuden (C,D,E) teollisuustilaston 
lukua 124 rnrd mk, että tilastoja voi käyttää rin-
nakkain. (MAT 1996) 

Yhteenlaskettuna maa- ja metsätalouden alkutuo-
tannon arvonlisäys 24 rnrd markkaa jää vähäi-
semmäksi kuin metsäteollisuuden jalostusarvo 
(34 mrd mk), mutta kuitenkin suuremmaksi kuin 

Elintarvikeketju Maakunnan Ketjun osuus 
yhteensä arvonlisäys alueen arvon-

yhteensä !isästä 

2729 14160 19 % 

1009 5681 18 % 
5052 37780 13 % 
1598 12767 13% 
1941 15844 12% 

2056 19091 11% 

2008 19983 10% 

2104 20747 10 % 

312 3455 9 % 

1111 14428 8% 

1025 12563 8% 

2150 27910 8% 

35597 451176 8% 

815 12529 7 % 

872 12216 7 % 

1144 17436 7 % 

2102 34853 6 % 

958 16686 6 % 

425 6903 6 % 

6187 146145 4 % 

nään. Lähimmäksi pääsi paperiteollisuus (20 mrd 
mk). Puuteollisuus (7,2 mrd mk) ja graafinen 
teollisuus (7,1 rnrd mk) jäivät arvonlisäykseltään 
pienemmäksi kuin maatalous ja metsätalous eril-
lisinä toimintoina. 

Ajatuksellisesti monet liittävät huonekaluteolli-
suuden osaksi puuperusteisia toimintoja, vaikka 
toimialaluokituksessa huonekalujen valmistus (toi 
17) onkin osa muuta tehdasteollisuutta. Tehtyjen 
suuruusluokkavertailujen kannalta ei kuitenkaan 
ole suurta merkitystä seurataanko "arkiajattelua" 
vai toimialaluokitusta, sillä huonekaluteollisuu-
den arvonlisäys oli vain 1,5 mrd mk eikä siten 

minkään metsäteollisuuden alatoimialan yksi- sanottavasti muuttaisi tarkastelujen lopputulosta . 



Aulaskari ja Keränen (1996) arvioivat noin 400 
toimialan tarkkuudella sitä, mitkä toimiala! ovat 
siinä määrin kytkeyksissä elintarviketalouteen, 
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mannes ja elintarvikeketjun tukipalveluiden noin 
12 %. (Ks. Kuhmonen 1996: 23) 

että näiden toimialojen työlliset voidaan laskea Keski-Pohjanmaalla elintarvikeketjun merkitvs 
mukaan elintarvikeketjun työllisyyteen. Mene-
telmällä ei voida lukea esimerkiksi kuljetusta 
elintarvikeketjun työllisyyteen, sillä toimiala pal-
velee pääosin muita asiakkaita. Toisaalta jokin 
elintarvikeketjuun mukaan luettu toimiala v01 
osittain palvella myös muita asiakkaita. 

Tällaisen arvioinnin perusteella Suomessa vuon-
na 1994 noin 206 000 henkilöä työllistyi elintar-
vikeketjun ansiosta. Maatalouden osuus työllisty-
neistä oli 2/3, elintarviketeollisuuden vajaa kol-
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LA P P 1 

+ 
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+ 

on heti Etelä-Pohjanmaan jälkeen suurin koko 
maassa. Jos elintarvikeketjun asema vaarantuu, 
lähes neljännes maakunnan työpaikoista on 
uhattuna. Keski-Pohjanmaa sijoittuisi pelkästään 
alkutuotannon työllisten perusteella maakuntien 
mitalisarjaan. Kuitenkin myös elintarviketeolli-
suuden sekä muun teollisuuden ja palvelujen 
kohdalla Keski-Pohjanmaa on aivan kärkijou-
koissa. Toimialojen välisten kytkentöjen runsaus 
avaa mahdollisuuksia suunnitella laajempia toi-
mialarajat ylittäviä kokonaisuuksia, jotka eivät 
muissa maakunnissa olisi mahdollisia. 

KOKO MAA IIIIIIII:-.-.·.•·············._.-

+ 1 
KESKI-SUOMI 1111111111111111111•:•❖•❖-••:·❖:-

+ 1 
AHVENANMAA llllllmmn.,1111 

ETELÄ-KARJALA ■ nnnnm1111111111111111111111 

KAINUU 

POHJOIS-POHJANMAA 

SATAKUNTA 

+ 
VARSINAIS ·SUOM 1 

+ 
HÄME 

+ 
POHJOIS-KARJALA 

+ VAASAN 
RANNIKKOSEUTU f 

E TELÅ-SAVO 

+ 
POHJOIS-SAVO 

+ 
K E S K 1-P O H JA NM A A 

+ 
ETELÄ-POHJANMAA 

0 

IIIIM aa-, kala- ja riistatalous 

:::::::: 

1 
.········ 

1 ............... _ 
1 

1-:•············--···· 

1 ......................... _ 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 1 0 1 5 20 25 

CIE Iin tarv ik eteo llisu u s •Muu teollisuus ja palvelut 

Kuva 95. Elintarvikeketjun työpaikkojen prosenttiosuus maakunnittain vuonna 1994 
LÄHDE: Aulaskari & Keränen 1996 



129 

Taulukko 3. Elintarvikeketjun työpaikkojen prosenttiosuus kaikista työpaikoista maakunnittain 
vuonna 1994 
Maakunta Maa-, kala- ja Elintarvike- Muu teollisuus ja Yhteensä 

riistatalous teollisuus palvelut 

ETEL\-POHJANMAA 19,7 3,8 1,8 25,3 

KF.SKI-POHJANMAA 17 3,4 2,7 23,1 

POHJOIS-SAVO 13 2,5 1,6 17,1 

ETELÄ-SAVO 14,8 1,4 0,8 17 

VAASAN RANNIKKOSEUTIJ 12,6 2,2 1,4 16,2 

POHJOIS-KARJALA 12,7 1,6 1,2 15,5 

HÄME 8,8 4,3 1,5 14,6 

VARSINAIS-SUOMI 7,9 3,7 1,8 13,4 

SATA.k' UNTA 8,7 2,8 1,6 13,1 

POHJOIS-POHJANMAA 10,2 1,7 1 12,9 

KAINUU 10,5 1,7 0,6 12,8 

ETELÄ-KARJALA 8,8 3 0,7 12,5 

AHVE,'IA,,~{AA 8,9 2,6 0,9 12,4 

KF.SKI-SUO\-tl 8,7 1,8 1,6 12,1 

KOKO MAA 7,3 2,3 1,3 10,9 

KYMENLAAKSO 7,3 1,9 1,1 10,3 

L\PPI 7,4 1,2 0,7 9,3 

PÄIJÄT-HAME 5,5 2,8 0,9 9,2 

PIRKANMAA 5,4 2 1,1 8,5 

UUSIMAA 1,6 1,8 1,3 4,7 
.. 

LAHDE: Aulaskari & Keränen 1996 
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2 4 6 8 10 12 14 16 

a Puunjalostusteollisuus ■Muu teoll. ja palv. toim. 

Kuva 96. Puuntuotantoketjun työpaikkojen prosenttiosuus maakunnittain vuonna 1994 
LÄHDE: Aulaskari & Keränen 1996 
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Taulukko 4. Punntuotantoketjun työpaikkojen prosenttiosuus maakunnittain vuonna 1994 
Maakunta Metsätalous Puunjalostus- Muu teollisuus Puuketjun 

teollisuus ja palvelut työpaikat yhteensä 
ETELÄ-KARJAI.A 1 12,8 0,5 14,3 

KYMENIAAKSO 0,9 10,9 0,3 12,1 

KESKI-SUOMI 1,7 6,8 0,4 8,9 

KAINUU 3,3 5,4 0,2 8,9 

lAPPI 2,9 5,2 0,2 8,3 

ETELÄ-SAVO 2,5 4,4 0,3 7,2 

PÄIJÄT-HÄME 0,7 5,9 0,4 7 

POHJOIS-KARJAI.A 2 4,1 0,8 6,9 

POHJOIS-SAVO 1,4 4,2 0,5 6,1 

PIRKANMAA 0,6 5 0,4 6 

HÄME 0,6 3,7 0,4 4,7 

SATAKUNTA 0,6 3,5 0,6 4,7 

VAASAN RM'NIKKOSEUTU 0,6 3,4 0,5 4,5 

KOKO MAA 0,8 3,3 0,4 4,5 

ETELÄ-POHJAmlAA 1,1 2,4 0,9 4,4 

POHJOIS-POHJM"1-lAA 0,9 2,4 0,3 3,6 

KESKI-POHJM'MAA 1 1,5 0,3 2,8 

V ARSINAJS-SUOMl 0,3 0,8 0,4 1,5 

UUSIMAA 0,2 0,6 0,3 1,1 

AHVENANMAA 0,2 0,5 0,3 1 
.. 

LAHDE: Aulaskari & Keränen 1996 

• 
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Taulukon ja kuvan perusteella puuntuotantoketju Puuntuotantoketjussa aluerajaus on olennainen 
on Keski-Pohjanmaan virallisessa maakunnassa vahvuuksien määrittelyn kannalta. Taulukossa ja 
koko maan keskimääräistä tasoa vähäisempi työl-
listäjä. Maakunnista vain Ahvenanmaalla, Uudel-
lamaalla ja Varsinais-Suomessa metsäketjun 
työllistävyys on Keski-Pohjanmaata vähäisem-
pää. Suuriin työllisyysosuuksiin päästään vain 
maakunnissa, joissa puuta jalostava teollisuus on 
vahvaa. Useimmiten tämä edellyttää, että paikka-
kunnalla on oltava kemiallisen metsäteollisuuden 
yksikkö. Metsätalouden alkutuotannossa vahvoja 
maakuntia ovat Lappi, Kainuu ja Etelä-Savo. 

Maakunnallisten vahvuuksien pohdinnan kannal-
ta elintarvikeketju on siten nykyinen vahvuus, 
jonka tulevaisuutta uhkaavat monet tekijät. Maa-
kunnassa pitää siten päättää siitä, uskotaanko 
vahvuuden vahvistuvan jatkossa, jolloin elintar-
vikeketjua täytyy tukea, koska se tarjoaa tulevai-
suudessa lisää työtä ja tuloja maak11nnan asuk-
kaille. Toisaalta voi olla, enä elintarvikeketju ko-
ko maassa supistuu ulkomaisen kilpailun kove-
nemisen ja EU-sopeutumisen myötä. Tuki on 
tällöin tarpeen nykyisten työpaikkojen ja/tai suh-
teellisen aseman säilyttämiseksi /vahvistamiseksi 
supistuvilla markkinoilla. Tuki voi olla tarpeen 
erilaistaa sen mukaan, millaiseksi alan tulevai-
suuden arvioidaan muodostuvan. 

Jos kehittämisen taustaksi ei löydetä yhteistä n ä-
kemystä elintarvikeketjun olennaisista piirteistä, 
vahva virta voi jakautua niin moneksi keskenään 
kilpailevaksi puroksi, että volyymin ja toiminnan 
keskittyneisyyden edut menetetään. 

Elintarvikeketjun kehittämisen kannalta neljästä 
seutukunnasta koostuvaa laajaa Keski-
Pohjanmaata olisi järkevää kehittää yhtenä koko-
naisuutena. Sekä virallisen maakunnan että Kala-
jokilaakson puolella päätuotantosuunta on sama 
nautakarjatalous. Aluerajaus ei ole kovin rajoitta-
va, sillä toiminnalliset verkostot ulottuvat lihanja-
lostuksessa ja meijeritoirninnassa sekä Pietarsaa-
ren seutukuntaan Vaasan rannikkoseudulle että 
Seinäjoen seudulle Etelä-Pohjanmaalle. 

kuvassa esitetyissä arvoketjuissa ovat mukana 
vain virallisen Keski-Pohjanmaan maakunnan 
työpaikat. Teollisuustilaston perusteella vuonna 
1994 laajalla Keski-Pohjanmaalla oli metsäteolli-
suuden työpaikkoja 1531, joista vain 537 eli 35 % 
sijaitsi virallisen maakunnan puolella. Metsä-
teollisuuden työllisiä oli Ylivieskan seutukunnas-
sa 411 ja Nivala-Haapajärven seutukunnassa 583. 

Teollisuustilaston perusteella vuonna 1994 puu-
tavaran ja puutuotteiden valmistus (toi 14) tarjosi 
laajalla Keski-Pohjanmaalla työtä 1170 henkilöl-
le. Ylivieskan ja Nivala-Haapajärven seutuku n-
tien muodostaman aluekokonaisuuden puuteolli-
suuden työpaikat olivat 48 % koko Pohjois-
Pohjanmaan maakunnan ja 75 % laajan Keski-
Pohjanmaan puutavaran ja puutuotteiden valmis-
tuksen työpaikoista. 

Puun jalostusketju on siten virallisen Keski-
Pohjanmaan maakunnan kannalta tuotantoraken-
teen aukko, johon panostaminen on ymmärrettä-
vissä käyttämättömien mahdollisuuksien hyödyn-
tämiseksi. Kuitenkin jos Keski-Pohjanmaalla voi-
daan nähdä asiat laajemmin neljän tai viiden 
seutukunnan kannalta, toimialalta löytyy huomat-
tavasti enemmän osaamista. 

Kahden arvoketjun tarkempi erittely tuo siten 
esiin strategiatyön monet ulottuvuudet. Laajem-
missa tai suppeammissa verkostoissa toimivat 
maakunnan yritykset voivat toimialakohtaisesti 
päätyä hyvin erilaisiin ratkaisuihin. Ulkopuolisten 
on näitä tarkoituksenmukaisuuskysymyksiä vai-
kea ratkaista, sillä verkoston laajuus riippuu yri-
tyksen toimintatavasta ja asemasta markkinoilla. 
Maakunnan toimijoiden ja päättäjien välistä vuo-
ropuhelua siten tarvitaan nykyistä enemmän, 
mutta päättäjien on myös tiedettävä, mitä he tah-
tovat. Muutoin vahvuudet pirstoutuvat ja mah-
dollisuudet menetetään yksittäisten yritysten joh-
datellessa aluekehitystyötä yrityksien kannalta 
tarkoituksenmukaisille, mutta maakunnan koko-
naisedun kannalta sivuraiteille vieville poluille. 

.. 
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7. Keski-Pohianmaan kuntien teollisuuden vertailua 
~ . 

Luvussa 7 esitellään Kaustisen, Kokkolan, Niva-
la-Haapajärven, Ylivieskan sekä Pietarsaaren 
seutukuntiin kuuluvien kuntien teollistuneisuutta. 
Koska tiedot koko teollisuuden (toi C, D ja E) 
tuotannosta kunnittain ovat saatavilla paremin 

kuin pelkästään tehdasteollisuudesta (toi D) ker-
tovat tiedot, vertailu tehdään koko teollisuuden 
lukujen pohjalta. Kertauksena teollisuuden käsit-
teen laajuudesta esitetään vielä kuva virallisen 
Keski-Pohjanmaan teollisuuden rakenteesta. 

0.60 -,--------------------------------------, 
0.55 

0.50 t------------------- ::::::: 

o., o t------------------- : 

o.;o t--------------------1 

o. :o +-------< 

0.10 +------

0.00 ..__ ____ _ 

~ '" "' "' "' "' w " " ::, ::, ::, 
> < ~ ~ ~ z ~ 0: < :; :; j .::: 

~ i > .J .J ::, < 1:: 0 
~ ::, 8 ö 

~ ~ ~ :;; "' ,< .J < "' < ~ 
.J ili 
~ " " ;;; "' V 
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Kuva 97. Keski-Pohjanmaan teollisuuden pääryhmienjalostusarvot vuonna 1994 

Pääryhmistä vahvin oli kemian teollisuus. Me-
talliteollisuus oli poikkeuksellisesti vuonna 1994 
jäänyt runsaasti jälkeen, mutta pystyi kuitenkin 
säilyttämään kakkostilansa. Seuraavana oli elin-
tarviketeollisuus. 

Kolme suurinta olivat selvästi omana ryhmänään. 
Seuraavina tulivat metsäteollisuus, energia- ja 
vesihuolto sekä TEV ANAKE-teollisuus. 

Keski-Pohjanmaan teollisuuden osuus koko 
Suomen teollisuuden jalostusarvosta oli 1 % sekä 
vuonna 1988 että vuonna 1994. Mitään vallitse-

vaa trendiä sen paremmin uusteollistumisen kuin 
teollisuuden alasajon suuntaan ei siten löydy. 
Teollisuuden rakenne sen sijaan on muuttunut 
nopeasti TEV ANAKEn supistuessa ja kemian 
teollisuuden vahvistuessa. 

Keski-Pohjanmaan osuus sekä Suomen teollisuu-
den toimitusten määrästä että koko maan brutto-
kansantuotteesta oli 1,1 %. Keski-Pohjanmaan 
väestöosuus oli 1,4 %, joten maakunta jäi asukas-
ta kohti lasketussa tuotantokyvyssä maan keski-
arvon alapuolelle. 
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Kuva 98. Kuntien ja kuntaryhmien teollisuuden jalostusarvot vuonna 1994 

Kokkolan kaupungissa syntyi 75 % Keski-
Pohjanmaan virallisen maakunnan teollisuuden 
arvonlisäyksestä. Kokkolan seutukunnan osuus 
Keski-Pohjanmaasta oli 89 %, joten Kaustisen 
seutukunnalle jäi 11 %. Kokkolan kaupungin ar-
vonlisäys oli 84 % Kokkolan seutukunnasta. 
Kannuksen kaupungin teollisuuden arvonlisäys 
oli 12 % Kokkolan seutukunnasta ja 11 % Keski-
Pohjanmaasta. Kannuksen teollisuuden arvon-
lisäys oli yksin suurempi kuin Kaustisen seutu-
kunnan jalostusarvo. 

Vertailua tulkitessa on hyvä muista, että mukana 
olivat vain vähintään viisi henkeä työllistävät 
toimipisteet. Bruttokansantuotelaskelmien mu-
kaan Kaustisen seutukunnan tuotannontekijähin-

tainen teollisuuden arvonlisäys vuonna 1994 oli 
162 miljoonaa markkaa, kun teollisuustilastossa 
jalostusarvoa on saatu otetuksi mukaan vain 156 
miljoonaa markkaa. Teollisuustilasto muodostaa 
bkt-laskelmien pohjan, jota sitten tarkistetaan 
mm. verotustiedoista. 

Kuntien suhteellista teollistuneisuutta kuvaavista 
kuvista puuttuu viisi kuntaa. Halsua, Lohtaja ja 
Merijärvi puuttuvat kuvasta, koska niissä ei ollut 
vuonna 1994 teollisuustilaston määritelmän mu-
kaisia vähintään viisi henkeä työllistäviä toimi-
paikkoja. Lestijärven ja Ullavan tiedot puuttuvat, 
koska niissä ei ole tietojen julkaisun edellyttämiä, 
ehdot täyttäviä toimipaikkoja vähintään kolmea. 

• 
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Kuva 99. Kuntien ja kuntaryhmien suhteellinen teollistuneisuus vuonna 1994 
(teollisuuden jalostusarvo tuhansina markkoina asukasta kohti) 

Kuvasta käy ilmi, että Pietarsaaren kaupungissa 
teollista jalostusarvoa kertyi asukasta kohden yli 
76 000 markkaa eli täysin ylivoimaisella tavalla 
sekä alueen muihin kuntiin että koko maahan 
(24 000) verrattuna. 

Kokkola oli aineiston kunnista seuraavaksi teol-
listunein 30 000 markan jalostusarvollaan asukas-
ta kohti. Haapavesi (28 000) ja Kannus (25 000) 
eivät tosin ole kaukana Kokkolan takana. Valta-
kunnallisen keskitason ylittivät alueen kunnista 
siten vain Pietarsaari, Kokkola, Haapavesi ja 
Kannus. 

Seutukunnista Pietarsaaren seutukunta ( 41 000) 
oli ylivoimainen ykkönen . Kokkolan seutukun-

nassa teollistuneisuus (24 000) oli juuri valtakun-
nan keskitasoa. Ylivieskan (15 000) ja Nivala-
Haapajärven (14 000) seutukunnissa jäätiin jo 
selvästi valtakunnan tasosta. Kaustisen seutukun-
nan alkutuotantovaltaisuus näkyy asukasta kohti 
lasketun teollisuuden jalostusarvon vähäisessä 
määrässä (8 000 mk/asukas). 

Keski-Pohjanmaalla keskiarvo oli 20 000 mark-
kaan asukasta kohti eli vain hieman valtakunnal-
lisen keskiarvon alapuolella. Huolestuttavaksi 
asian tekee se, että kuntien väliset erot suhteelli-
sessa teollistuneisuudessa olivat suuria. Kokkolan 
ja Kannuksen kaupunkien lisäksi ainoastaan To-
holammin kunta (12 000) ylitti 10 000 markan 
rajan jalostusarvossa henkeä kohti. 
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K o k k o I a :·:·:::::•:::::::::::::::0:"(::;·:::·:::::::::·:·:::·:·:::·:·:·:·:•:•:::::··>"·•;.·-:~:•:7:·.-:-:::::t:::K:O:O:::·:·:·~:·:·:·:·:·:·:·:::·-:··:·:::·:·:·:·:)$••·•·•·•:•:•••::r:r:;!f·'.:l 3 3 % 

P i e ta r s a a r c n s k ·.y.·.·•·•••••·••·•··· .. •••••••••·•·•·••··•·•··❖:-·-•·•···•••••••••·•••M:•·•:;,>-·-·.·-: •••;::••••••••••·•···········Y······•·········· -.-:•.·••·•··•••}:-·•········•·······•.❖·····] 3 3 % 

K - P + K J L :::::::::::::::,::::::::::::::::::::::::::::::::::;:-:;:;::,,:,:;;;;::;,.::;:~::::::::::::::&,::::<;::::::::::,:;:;::::::::::::::::::::::::::::::::::;.:::::::::::::::::::::::;::::::::::::::I 3 3 % 

5 s k ······· .. ····························,:·•M .......................... ,:..,:. ........ ,:.:: •. ,._.,:. .. :: ... ] 3 3 % 

4 S k ······•···························· ❖•❖·•❖•❖•·•·;"'·····••❖ ••ww ❖•••❖••❖ •·····•············J 3 4 % 

K ru u n u pyy ····· •·•················································•·•·············•❖•••·••····••••······•••··················••··•••••••·•·•••··•··•·••-=•,:•y ........... , •• .-. ........ ·.·.·.·.•.·.·.·.·.···v:::1 3 4 % 

\ ' aasa n lääni ···········:.::·························.·· ... ·· .. ·· .. ···· ........................... , .................... ,;I 3 4 % 

Koko maa ································· ❖···,--··•·❖••❖·•❖••❖ ··w·•····· .. p·····w······················J35 % 

K a u s t i ne n ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: ::':''::::::-:':::''';::::;:::\';:f:\:'':::::::LJ 3 5 % 

H aapa järvi ::::::::::f:::::::::;:::::::::::: ::::::;:.::::::::::::::::::::::::rn:::::::::•:::::::::::•::;~:::::::::::::•:I 3 5 % 

Y I iv ies k a n sk :::::::::::::::::::::::::: :::::::=::'.:"::·:::::::::::::::::::::··:·:::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::J 3 6 % 

0 u lu n lääni ::::::::::::::::::;::::::::::::::::::Jc:;:'.:::::::·--::::::::::·~:::::;::::::·:;:::;::::::::::::::::=:··:·"J 3 7 % 

P c d e r s ö r e _-_-.·_-_-_-_-_---.·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--·_--·_-.·.···_-_-_-_-.·.······•.-_-.·_--·.···········:····.··] 3 8 'k 

Haapavesi ::::::::::::::::::··::::::::::::::::::x::::::h::::::::::::::::::::::::::::w::i::::::::::::::::::::::·:·:::::::::l 3 8 % 

Perho ······················· •· · • ·· ❖·w·· .... ······································ ❖•• .. ••••••••••••• .. • .. ❖·M❖❖••·❖ •-'1 3 9 % 

U usikaartepyy ::::·········•··•···············:··w··········;;-····•w .. ······ ............ : ... ······· .. ·:,,: .. ·······:y:;•· .. ·······:~ 39 % 

K a I ajo k i I a a k so • .-...... , ..... ,:. .. ,, •... , ............ ,:. ....... ,,.,:. .............................. ;··ww··············• .. ❖w-·· .. ·+·'1 3 9 % 

Luoto ·::····································•·;-·· ... -,, ................................. ;:-····w-·················;:·······=i 3 9 % 

N-H:n sk ·•• ❖ www··········w·· ····· ww'"···+;;;:-w•········ ..... .,,. •• ❖ •• ,1•fr:•M·b·; - ❖+•(:  .. .... q 40 % 

Nivala ••••••••••••••••••::::::::::::::::::;:::::;):;X:>f;::mm:::::w·:::::;::;:::w:•::::::,:::::::::;,:m,::::::::-:-:::•m::::::1 41 % 

V e te 1; ...... ❖❖•❖•❖❖•❖•-❖-····· .. w· ❖•·❖,:❖ ,- s-;❖•/ ❖•<:th·-:;-tM❖ • · ··· ··· ·'·w• · .. ·····················J 4 2 % 

K ä lv iä ····••.·••···• .. •:•• .. • .................... uu• ❖ : ••❖ t;•• ............. ;··•--•:-:··-=• ❖••• ❖-- .. · ·····••--··:.• .......... . ................... 4 5 % 

Himanka :····w·•· ............................ , .... ,,. ....... -::-........................ ZY'"'w·::--w····-;:-········································.-.. "'J 50 % 

P y h ä j ä r v i =:=:•:=:=:=:=:=:=:=:=:•;;i:=::;:;=::;=:~=:=:;:=;=:=:=:=:=:=:=;=:=:=:=:=;::;:=:~=~:=:=:=:=::jy:•=·=·=·::=:=:=:=:=. ;:;:=:;:::::;;=:•:=:;~:;:;:=:;:::,;.:.:_:c :.·.,:::::::::::::::;: ,·,·;;:•:•:•;=:•::::::;:::;:;;:::,:::::::;::;: ... :;:=:;:. :;~::::,:=::::. ·._::::::::::::::::::,:;:,:•.'! 5 0 % 
R e isjä rv i ··•···········:;:·---·········· .......... .,. ........... ..., .........................• w ................... .... ............................ ; ............ _. ....... ::J 5 2 % 

Ala vie sk a ·················································································_-················•··x· .... ···································;···············:=i 5 2 % 

S ic v i ··:········· .. •· ... ·· .. ···· .. ·\.· .. ········•·· .... · .................................................................................................. ·,:. ... ................. ._I 5 4 % 

0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 

Kuva 100. Kuntien ja kuntaryhmien teollisuuden jalostusaste vuonna 1994 

Jalostusarvon osuutta bruttoarvosta (arvonlisäyk-
sen osuutta liikevaihdosta) verrattaessa Nivala-
Haapajärven ja Ylivieskan seutukunnat sekä pit-
kälti samoja kuntia sisältävä Kalajokilaakso 
osoittautuvat eniten uutta arvoa toimituksiinsa 
tuottaviksi aluekokonaisuuksiksi. 

Kaustisen ja Kokkolan seutukunnissa elintarvike-
teollisuuden alhainen jalostusaste epäilemättä 
heikentää suoritusta. Kokkolassa myös perusme-
tallin huono vuosi näkyy jalostusasteen alhaisuu-
tena. 

Yksittäisistä kunnista mitalisarjan valtaavat Sievi, 
Alavieska ja Reisjärvi. Kaikki teollisuuden mää-
rältään suuret kaupungit (Kokkola, Pietarsaari, 
Ylivieska, Oulainen, Kannus) jäävät kauas kärjes-
tä. 

Oulun läänissä jalostusaste ylittää valtakunnalli-
sen keskiarvon ja Vaasan läänissä ei. Erot eivät 
kuitenkaan ole kovin merkittäviä, vaikka keskiar-
von eri puolille sattuvatkin. 

• 
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N ival2-H aapajärven sk }{\~{{;\j/)i}\f\\/{/ 216 

Y Ii v i c s k a n s k :_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_: 2 6 9 

K o k k o I a ...... ·:· .... ,:·:: .... :,./ :,.,::°_.: ·_.,:::,.::::::;.:.,:::;:,.:_::,.,:,:::,:,::::::::: 
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K a I a jo k i I a a k s o :=:·:·:':·:·:·:·:·:·:·:':.:.:.:·:·:':·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:.:· ••• ·:.:·:.:·:·:·:·:·:·:·:·:··.·'..·.:·:·:·:·:·:·:·:·:·: :·:·:· 3 6 5 

K o k ko I a n s k :::::::::::::::::;:=,::,5:t:;:h •• ;:::::F''"-..E:::'::::,::=::: 4 4 1 

P ictarsaari ······ ....... · ................... .. .... ............ ~ ....... u ... ······ .. -.--.:.::··········· 492 

P i e I a r s a a r c n s k :::·:::·:·:·:·:::·:::::::::::::::::•:::::::::::::::::•:•:•:::::::::•:::::::::•:::•:::•:~::·:::•:•:~•fö::~•:::::::::::::·:·:"J:r::::::::•:·:•:•:•:•:::::·:·:·:::·:•:•:·:·:•:•:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:::::::::::•:•:·:·:·:·:·:· 7 0 9 
K - P : n Ii ito n alue ······· .. · ··•••••••• •· ······· •• ··· ··••··•· ~•···X·· ··q;-- u~;,O·· ·· ·• · ❖ .. ···········•··· ............ . ......... .. _. . ............ . .. .... _. 7 6 7 

K -P + K J L .,:_.,._._.,:, •. ,.,.:.,::.,.:_::,.-:,:;:;.,.:.,.:.:.,:,:;:;:;:,.,ff.,.:.,.:.,.•NH'-'i::;?:5·'',.':f::.w.,.,.,.:,::.:,,.,:,.:::::::.:_:_:_:_:_:,._:_._._._:_:_._:_._._:_._:_:_,_,:,:;:::,.,::::.:.:.::;;.::,:::::::::\:,.,:::::;;:;,:::,,:,.:;.:::::.:_. 8 5 8 

4 • k ··:::-:·::··:·:==-=·:·:·:·:·:·:-:.:.:::=:•r=:::=·::-·=:=::::-::.:=··:·:-=::.:··:::.···:·:-····:= n·· ·:·tt:·:'❖-=::❖:=:=:.:=:❖:-::.-:·:·:·:·:·:··==·:·:·:·:·:·:·:·:·~~-<-:❖:·:=·.·tt'.·':•:=·•··:,:.·-====:::-·-:=··•.=::=:.:···-·:=:-:=··::·=:.:.:·:·:·:=:·:·:-:·:·:=:·:·:=:·:·:-:=:-=-: 9 s 
0 100 200 30 0 400 500 600 700 800 900 1000 

Kuva 101. Kuntien ja kuntaryhmien teollisuuden palkkasumma (ilman sosiaalikuluja) miljooni-
na markkoina vuonna 1994 

Palkkasummat on kuvassa esitetty ilman sosiaali-
kuluja, jotta niistä näkyisi selvemmin teollisuuden 
tuoma veropohja_ Pitkälle automatisoidusta suur-
teollisuudesta ei yleisen käsityksen mukaan syn-
ny kovin laajasti työtä, palkkatuloja eikä sitä 
kautta myöskään verotuloja. Kuva ei kuitenkaan 
vahvista tätä käsitystä, sillä Pietarsaaren kaupun-
gin saama palkkasumma oli edelleen Keski-
Pohjanmaan maakunnan luokkaa ja selvästi suu-
rempi !...'Uin Kalajokilaaksossa maksettujen palk-
kojen summa. 

Kokkola oli jalostusarvon perusteella paljon Kala-
jokilaaksoa vahvempi teollisuuden tyyssija, mutta 
palkkasumman perusteella Kokkola jäi Kalajoki-
laaksoa pienemmäksi palkanmaksajaksi. 

Palkan.maksukyvyssä Kaustisen seutukunta sijoit-
tuu yllättävän huonosti. Jalostusarvojen perusteel-
la Kaustisen seutukunta päihitti useimmat aineis-
ton yksittäiset suuremmat kunnat, mutta palkan-
maksussa mm. Kalajoki, Pyhäjärvi ja Oulainen 
menevät ohj. 
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R thji p · i [Bllifil 2 

H I m • n k a f::;:f/f;:j 2 

K ii I,· i i }:/t\:(;f:?] 2 

P t: r h o ~:::::::::::::::::::;:;:::::f::f 2 
K a u stisea sk =:=:=:::=:=:=:=:=:=:=:=::::::::::;:;:~ 3 

V tltli ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 3 

K • u s t I a t a \:}(:}\:f::=::::::::(:fl 3 

Kirsi• iki ·_·_-.-_-.-_-_-_-_-_-_::::·:·:.:.:.:.] 3 

L • o l o :;::::::::::::::::::::::;:::;;;::~;:~;;~:;) 3 

N I• ala :·:·:·:·:•:·:·:•:·:•:·:·:·:•:·:·:•:•··•:•::_":··•:}] 4 
Tohola• p i ...................... ._.. ....... "] 5 

N i• · H ■ a p aj : ■ s k ·:::::::::::.:.:::::.:;:x::::::::.·:•:::.;.•:I S 
A I a ~ i t • k a :::::::::·:-~:·::::::::::::::::::::·::::~:~t:::::::::::::::::::::::J 5 

H a a p aj i r,. i :.:7:.:.:::.:.:.:::.:•••·•·•···••·:,:.:::<::;.:.:.:.:.:.::::: .•.•.•. :.:.::;.:J 5 
K alajokllaakso .................... rn,--······•·•·v••❖ ·•:I 6 

K a lajo k l .:.:.:.:.:.:::::.:: ::::::::·::::::::::::::~:::::::.:::] 6 

4 , k ·.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.·.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.·.-.-.• .-.-•••••• :.·.·.·.·.·31 6 
0 u la1a ta ·····•.•··········.·················· .. •· ....... :I 6 

U u sikaa r lt p J y ··;·,·•·•·•·•·•·•·•·.-:·:·:·§:°:·:·:·:·:::::·:·;·:·.-:·:::·:·:·;:·_-,:,::::·:·_-•·_-_-_-_-:·):J 7 

Y lh·ftsk a a sk .··············:···::::·········· ................... J 7 

H aapa•t:si ·····.·····•··········:· .. ·· .. ·····••·--.••· .. •·•··•··•J 7 

K • P .-··.··:·:··3··~:·:·········:·········:··:·:·❖:·:··.:-;-:····.·.·.:·:·····:···:·····:··-n 7 

K - P : n 11 lto n • lu t: .·.·.·•·=••··•··.-.•.··•t.•H:::-:·.·=·•·············•·=·::.•.::::::r.:.:.·.•.-.-.·.-.:x.-.n 7 

P y h i j ä r" i ::::::}::}:::::::::;:;;;:::;:;:;:;:::::::}::::::;:;:::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::] 7 

0 u lu n Ii ä n i :.::.:::::::::.:::.::::::::::::::_:::.:.:.:::.:::::::::_::::.:.::.:.:.::_:t 7 

Y 11,-it:ska ···········.············-,•···•·•···· .. ················· .. ~ 8 
Si t:•i ··············:····:······•········ ......................... I 8 

V aa s aa liiai ···••··········· .. ·····,:;·.p• ... ...... ...................... 18 

5 s k .• ·.·.·.·.·.·.·.;.·;·•::·:·:"•:•:•···•:•·:,·~~··~::p_.·····,····~···········::·····j:·······: q 8 K o k kola ■ r k ::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::;::::::::::::::=:::::::::::::::~•-•:::::::1 8 

P lt: la r ra a rt ■ r k+::::::;:;::}:::::;:::;;):f:':;.>:::::::":··::::n.u.::.3.;~::::,:: ::::::::::.m o!'::: :::·;::::::::::::::::: :::::::::J 1 5 

Pittar1aari •·· >···••:·; .. ; ·;..;·: ... :"•:..:U~::.; .......................... j,, ............ :. ....................... < ............................................. ...................................... (~ 5 

0 5 10 15 20 25 

Kuva 102. Kuntien ja kuntaryhmien teollinen palkkasumma (ilman sosiaalikuluja) tuhansina 
markkoina asukasta kohti vuonna 1994 

Pietarsaari on ylivoimainen hyötyjä teollisuuden 
maksamista palkoista kuntalaista kohti. Kaupun-
gissa jokaista kansalaista kohti maksetaan 25 000 
markkaa palkkaa (ilman sivukuluja), joten kau-
pungin taloudellinen pohja on hyvin vakaa. 

Pietarsaaren seutukunnan menestys oli odotetta-
vissa. Sen sijaan Kannuksen sijoittuminen kol-
mannelle tilalle ennen Kokkolaa oli yllätys. Kok-
kolahan . ohitti jalostusarvossa asukasta kohti 
Kannuksen 5 000 markalla ja silti nyt Kokkola jäi 
palkkasummassa 2 000 markkaa jälkeen. Täytyy 
vain todeta, että Kannuksen elintarvikkeisiin ja 

puun jalostuksen painottuva teollisuus jakaa on-
nestaan (arvonlisäyksestään) enemmän työnteki-
jöilleen kuin Kokkolan metallien valmistukseen 
ja kemiaan suuntautunut suurteollisuus. 

Huolestuttavaa on, että vain neljässä kunnassa 
teollisuuden palkkoja maksetaan asukasta kohti 
valtakunnallista keskiarvoa enemmän. Monesti 
väitetään, että maaseudulla on teollisuutta yhtä 
paljon kuin kaupungeissakin ja että eroa on vain 
alkutuotannon ja palvelujen suhteessa. Ainakaan 
tämän mittarin mukaan väite ei pidä paikkaansa. 

• 
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L • o 1 o .-.-.-.-.-/:'.//::}://;:; ;::=:;;:::;) 1 2 % 

P ~ h i j i r • i ;:;:;:;::=;:;::ff::ff:;:f:f:;;:=:::=;:;f:1 1 5 % 

P t 4 t r sö r t :;;:;:/f::::/;:::;:;=;::=::/:'.:?'./;:;=::;:;:;:;::=;:;:::;=;::/;:;:;:;::=::;;;;;::;::;;;;;::=::;:;::=::::1 2 7 % 

K i r s i • i k i :f/:f:f:;'.;'.;'.;'.::::;:;::=:;;::::::::=:=::::;::=;:;f:::::::::::.:::::::=:::::::'.;'.?'.;?'.:f'.f/;'.;:::::::::::::::1 2 9 % 

t,,: r • • • • p y y }::;:;:::::::::;:;:;:;:;:::::};:;:;:::::::;:;:/::::::::::::::::;:::::::::::;:;:;:;:;:;:::::::::}:::::::;:;:;;:;:::::::;\:;:;::::] 3 1 % 

" , '•" ·:::::::::::::::.·:•c••::::::::::::::::::::::::::.·::::.·.·::::::::::.·:.·::::.··1 3 2 % 

H • • p • j i r • i :.:.:::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:::.:.:.:.:::.:.:.:.:<:\.:::.:.:::.:::.:::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::::/1 3 6 % 

l" 1 i \' i ~ s lr. • ::::::::=:=:::•:•:•:=:::•:•:•:•:•:•:::::::•:•:::•:•:=:•:•:•:•:•:~•:~•:::::•:::•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:=::::::;::•:::::•:•:•:•:•:::•:::•:•:=:::;❖•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:::=:=::::::::i 3 8 % 

K • • ■ • s :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:::.:.:.:.;.:.:.:.:.:::•::;::.:.:.:.:.:.:.:::::.:.::~:.:::::.:.:.;.{{:'.;:::;:::::;:;.;.;.:.:.:.:.:.:::::.:::.:.:•:.:J 3 8 % 

K • l•J• k 1 •.-.-:•.·.••····••····•••>:•.·.·.·•❖-· • ..-.•:•:·:•.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·······•••❖:•:•.·.·•····•··•:•:.-:;.·.·.·.·.···•:•:•·••:-:•:•.···················•:❖:•:❖:•··········•••i 4 0 % 

S I • • 1 a ·:::.::.::_:.:::.:::: ·~:.: ·.::::.::::.:.::_:.:_::::: ·::::::·.-:·:--:·:::::·::::: ••••••••••••• "' ......... _. ·:.::·:·:·:·::"':::: '.;'.' . • ·.-x::.:_::::·:·:·.::::::] 4 7 % 

SI e • f :.:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;-::::::::::::: :::::::::::::::?I 4 9 % 

K • lr. • • • • ·:::::::·::::::::::::·:· .. :::::::::::::::::::::::·::::::::::.-::::: ❖❖ :·::::::::::::~'.::: :·::::;:::::::::::::::::::::::~ 5 0 % 

".p • KJ L ···········:·····--··:······;············:···············.-..................... :;····:···--·····:····:··:··:·:·····:·.J ~ l % 
K · P : • lii c e • • I• e::::::::::::::::::::::·:::::::::::::-::::::::::::·::··::::·::::::·:·::::·:::::::::::::'.°::::::~:::::::::::::::::::::::::.J 5 l % 

P i e- ca r, • • r e- • s k .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.".'.'.'.'.'.".".".".".".".'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.':·:·_-_-_-_-_-_-_-_-_-.-.-::.::·::·.'·:·:·:·::·:·:·:·:_-_-_-_-_-_-_-_-.-_-_-.-·_-_-_-.-_-.:_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.:_-_::] 5 2 % 

~ • k ···············•'.Y•·········:·:·:·:·:·:···········•:-:••---·:•:·:·:·--···•·······•:·:·:·--.·.·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·::·::·······················'.:----:·--:·:·:·:·:·:·:·--··········--:·:·:·:·:·---·-·.•:·:·--.-.-.·.-.·.·.·.·:·:·:·:·:·--:·:--:::1 5 2 % 
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Kuva 103. Kuntien ja kuntaryhmien teollisuuden bruttokate vuonna 1994 

Bruttokate kertoo, kuinka suuri osuus jalostus-
arvosta jää palkkojen ja muiden henkilöstökus-
tannusten maksamisen jälkeen käytettäväksi pää-
oman korvauksiin sekä korjaus- ja uusinves-
tointeihin. Käyttökate on vastaava luku. 

essa. Edes Kokkolan suurteollisuus ei pysty va s-
taavaan, vaikka sitä on monesti ehditty mainita 
vähän työllistäväksi. Mitalin toinen puoli on se, 
että palkkala1stannusten ollessa alhaisia Oulun 
läänin kuntien verotulot jäävät myös mataliksi. 

Reisjärvellä palkkakulut olivat noin 7 ja jalos-
tusarvo 33,5 miljoonaa markkaa, joten palkkaku-
lut tosiaankin olivat vain 21 % arvonlisäyksestä. 
Reisjärvellä oli vain 4 ehdot täyttävää toimipaik-
kaa, joten kannattavuuteen voivat vaikuttaa sa-
tunnaistekijät hyvinkin voimakkaasti. 

Oulun läänissä bruttokate nousi 59 %:iin. Tämä 
on suuri luku läänin kokoisesta alueesta puhutta-

Mielenkiintoista on, että Kaustisen seutukunnan 
bruttokate (57 %) on Kokkolan suurteollisuuspai-
notteisen teollisuuden luokkaa. Meijereiden vai-
kutus näkyy, mutta myös yrittäjien työstään saa-
man korvauksen puute keskisuurissa yrityksissä 
voi vaikuttaa käytettyyn mittariin. 
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Kuva 104. Kuntien ja kuntaryhmien teollisuuden viennin määrä vuonna 1994 

Kuvasta puuttuvat Halsua, Lohtaja ja Merijärvi, 
koska niissä ei ole teollisuustilaston määritelmän 
mukaisia toimipaikkoja. Lestijärvi ja Ullava on 
salattu. Kärsämäen teollisuuden 42 000, Perhon 
349 000 ja Toholammin 687 000 markan viennit 
olivat liian pieniä summia esitettäväksi kuvassa. 

Toholammin meijerien vienti kirjautuu vielä 
vuonna 1994 jonnekin pääkaupunkiseudulle. Jat-
kossa Maitokolmion noin 8 miljoonaan markkaan 
vuonna 1996 nouseva vienti ja Valion ernmental-
vienti tullevat näkyviin myös teollisuustilastoissa, 
koska vientitoimitukset hoidetaan ympärivuoti-
sesti suoraan toimipaikoilta keräämättä tuotteita 

varastoon ylituotannon vientipäätöstä odotta-
maan. 
Pietarsaaren kaupungin vientiä on moneen ottee-
seen jo mainostettu, joten kiinnitettäköön huomio-
ta tällä kertaa Pietarsaaren seutukunnan muiden 
kuntien vientitoimitusten määrään. Pedersöre, 
Uusikaarlepyy ja Kruunupyy olivat viejinä samaa 
suuruusluokkaa kuin Ylivieskan ja Nivala-
Haapajärven seutukunnat. Meijereiden viennin 
oikaisu voisi hieman parantaa Ylivieskan ja Niva-
la-Haapajärven seutukuntien sijoitusta, mutta 
meijereiden vientiasteen alhaisuuden takia on 
epävarmaa kuinka paljon tilanne muuttuisi. Sama 
pohdinta käytävä läpi myös Kaustisen seutukun-
nan viennin osalta . 
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Kuva 105. Kuntien ja kuntaryhmien teollisuuden vienti tuhansina markkoina asukasta kohti 
vuonna 1994 

Asukasta kohti laskettu vienti oli suurinta Pietar-
saaren kaupungissa ja seutukunnassa, mutta Kok-
kolan kaupunki ja seutukunta tulivat heti perässä. 
Keski-Pohjanmaan vienti asukasta kohti oli sekä 
koko maan että Vaasan ja Oulun läänien keskiar-
voa parempi. Vaasan läänissä vienti asukasta 
kohti oli suurempi kuin Oulun läänissä. 

Kaustisen, Ylivieskan ja Nivala-Haapajärven 
seutukuntien vienti asukasta kohti oli samaa suu-
ruusluokkaa. 

kaulaa hyvin pärjänneisiin Reisjärveen ja Veteliin 
nähden. 

Himanka jää kuvassa mukana olevista kunnista 
Nivalan kanssa peränpitäjiksi. Koska tarkastelu 
koskee vain teollisuutta, Himangalta maailmalle 
lähtevät alkutuotannon tuotteet kuten turkisnahat 
ja perunat eivät näy vientituloina. Jos perunaa 
ja/tai turkiksia hieman jatkojalostettaisiin kunnas-
sa, tilasto näyttäisi toisenlaiselta. 

Teollisen viennin vähyys on kuitenkin monelle 
Sievin teollisuudesta on paljon kirjoitettu, mutta kunnalle melkoinen ongelma, sillä veturiyritysten 
koska toiminta on osin alihankintaa vientiä har- puuttuessa pienten yritysten kansainvälistyminen 
joittavalle päämiehelle, Sievi ei saa vedettyä on huomattavasti vaikeampaa. 
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Kuva 106. Kuntien ja kuntaryhmien teollisuuden vientiaste vuonna 1994 

Toimituksista vietiin suhteessa eniten Reisjärvel-
lä, Kokkolassa ja Vetelissä. Pietarsaaren ka u-
punki ei korkeasta vientiasteestaan huolimatta 
ollut aivan mitalisijoilla. 

Pietarsaaren seutukunnan Luoto, Pedersöre, Pie-
tarsaari, Uusikaarlepyy ja Kruunupyy olivat 
kaikki hyvin vientisuuntautuneita. Seutukunnan 
menestys ei perustu yhden suuren vientipaikka-
kunnan antamaan vetoapuun. 

Kokkolan seutukunta (vientiaste 50 % ) oli hyväs-
sä vientivedossa, mutta lähinnä vain Kokkolan 

vientiosuuden (57 % ) takia; lähinnä tulevan Käl-
viän kunnan vientiaste nousee juuri parinkymme-
nen prosentin paremmalle puolelle. Vahvasti 
teollistunut Kannuskin jää 14 % vientiasteellaan 
lähemmäs kuntasarjan loppu- kuin alkupäätä. 

Keski-Pohjanmaan vientiaste oli suurempi kuin 
koko maassa, Vaasan läänissä tai Oulun läänissä. 
Maakunnassa vahvan meijeriteollisuuden viennin 
puuttuminen tilastoista heikentää maakunnan si-
joitusta suhteessa valtakunnan keskimääräisiin 
lukuihin. 
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Kuva 107. Kuntien ja kuntaryhmien teollisuuden viennin suhdejalostusarvoon vuonna 1994 

Odotetusti viennin suhde jalostusarvoon oli suurta 
Kokkolassa ja Pietarsaaressa, mutta tällä kertaa 
Kokkola sai ykköstilan itselleen. 

Viennin suhde jalostusarvoon on koko maassa 
112 %, joten Suomen teollisuutta voi luonnehtia 
vientisuuntautuneeksi. Vientitoimitusten arvo on 
suurempi kuin ostojen ja myyntien erotuksena 
syntyvä jalostusarvoa, joten Suomen teollisuus 
vie myös muiden toimialojen puolesta näiden 
tuottamia välituotteita. 

Puuta jalostavassa teollisuudessa on luonnollista, 
että teollisuuden on tilitettävä osa viennistä saa-
duista rahoista puun myyjille. Pietarsaaren luku ei 
siten yllätä. On kuitenkin vaikeampi ymmärtää, 
että Kokkolan suurteollisuus tuo ulkomailta ja 
muilta Suomen alueilta raaka-aineita tänne jalos-
tettavaksi siinä määrin, että viennin arvo on lähes 
kaksinkertainen teollisesta tuotannosta syntyvään 
jalostusarvoon nähden. Etenkin kun tarkastelem-
me tehdasteollisuuden asemesta koko teollisuutta, 
johon kuuluu myös kaivostoiminta sekä energia-
ja vesihuolto. 
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8. Loppupäätelmät 

Vuonna 1994 keskittymisaste CR3 oli Suomessa 
46 % työllisyydelle, 42 % jalostusarvolle ja 41 % 
viennille. Absoluuttisten keskittymislukujen va-
lossa teollisuuden kokonaissuureista voimak-
kaimmin keskittynyt oli työllisyys ja vähiten 
keskittynyt vienti. Dramaattisia eroja keskit-
tymisasteissa ei .kuitenkaan ole. 

Suurimmat maak.,mnat olivat joka kerta samat 
Uusimaa, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi kahden 
viimeksi mainitun maakunnan suuruusjärjes-
tyksen hieman vaihdellessa tarkasteltavan ilmiön 
mukaan. Osuudet ovat myös melko vakaat, sillä 
vuodesta 1992 ainut muutos on ollut kärkikol-
mikon jalostusarYo-osuuden putoaminen kahdella 
prosenttiyksiköllä. maakuntien kokoerojen takia 
Keski-Pohjanmaan tilannetta on sien parempi tar-
kastella joko suhteellisten mittareiden avulla tai 
suhteessa muihin samaa kokoluokkaa oleviin 
maakuntiin. 

Vuonna 1994 Keski-Pohjanmaan virallisen maa-
kunnan tehdasteollisuuden osuus koko Suomesta 
oli 1,5 % viennissä, 1,3 % bruttoarvossa, 1,2 % 
jalostusarvossa ja 1,1 % työllisissä. Maakunnan 
tehdasteollisuus oli väestöosuuttaan (1,4 % ) suu-
rempi siten ainoastaan viennissä. Sen sijaan 
bruttokansantuoteosuuttaan (1,1 % ) suurempi tai 
yhtä suuri maalamnan tehdasteollisuus oli kaikilla 
mittareilla. Tehdasteollisuus on siten maakunnas-
sa hoitanut tonttinsa vähintäänkin kohtuullisesti 
muihin toimialoihin verrattuna. 

Keski-Pohjanmaan tehdasteollisuuden jalos-
tusarvo (1,3 mrd mk) oli lähes kaksinkertainen 
Kainuuseen (0,8) ja nelinkertainen Ahvenan-
maahan (0,3) nähden. Etelä-Savo (1,4) ja Pohjois-
Karjala (L6) olivat lähes samaa luokkaa. 

Keski-Pohjanmaan tehdasteoilisuuden jalostus-
arvo tulee muihin lähimaakuntiin verrattuna h y-
vin pitkälti kemian teollisuudesta, jossa maakunta 

on kooltaan kilpailukykyinen suurempiin maa-
kuntiin nähden. Kemian teollisuuden jalostusarvo 
oli pääosin peräisin Kemiran Kokkolan tehtailta 
ja OMG:n Kokkola Chemicals -yhtiöstä. Muilla 
toimialoilla kilpailukykyistä kokoluokkaa on et-
sittävä alatoimialojen tai toimipaikkojen tasolta. 
Esimerkiksi metallin jalostusarvo oli lähes koko-
naan peräisin Outokummun sinkkitehtaalta, me-
kaaninen konepajateollisuus puuttuu maakunnas-
ta lähes tyystin. 

Suurteollisuuden aluetaloudellinen merkitys 
koostuu osaamisen lisäksi lähinnä maksetuista 
palkoista. Suurteollisuuden raaka-aineostot sekä 
kone- ja laitehankinnat suuntautuvat maakunnan 
ulkopuolelle. Kaipainen, Raiski ja Rosenqvist 
(1994, 86) totesivat, että Keski-Pohjanmaan 
mahdollisuus on suurteollisuuden korvaus- ja 
uusinvestoinnit. Suurteollisuus onkin tehnyt 
vuonna 1996 monia investointipäätöksiä. Teol-
lisuuden arvonlisäystä maakunnassa syntynee 
siten jatkossa vuoden 1994 mukaista 27 % bkt-
osuutta enemmän. Investointien seurauksena 
työtilaisuuksien määrä ei kuitenkaan kasvane 
merkittävästi, joten teollisuuden työllisyysosuus 
ei nousse vuoden 1994 mukaisesta 18,5 %:sta. 

Viennissä Keski-Pohjanmaan (2 mrd mk) taakse 
jäävät Ahvenanmaa (0,1), Etelä-Pohjanmaa (1,0), 
Etelä-Savo (1,2), Pohjois-Karjala (1,3) ja Kainuu 
(1,3). Maakunnan suurteollisuus joutuu pitkälle 
erikoistuneena toimialana etsimään markkinansa 
ulkomailta. Tämä kasvattaa viennin osuuden 
tuotannon bruttoarvosta suureksi. 

Työllisten määrässä Keski-Pohjanmaan tehdas-
teollisuus jäi lähes viimeiselle sijalle 3859 henki-
löllä, sillä vain AhvenanmaaJla työllisiä oli vä-
hemmän, 800 henkilöä. Kainuussa tehdasteolli-
suuden työllisiä oli 4237, Etelä-Savossa 7454, 
Pohjois-Karjalassa 7981 , Lapissa 7872 ja Etelä-
Pohjanmaalla 10 007. 
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Vuodesta 1992 vuoteen 1994 teollisuustilaston 
valossa Keski-Pohjanmaan tehdasteollisuus on 
kaikissa muissa mittareissa kuin työllisyydessä 
menettänyt osuuksiaan Suomessa. Tehdasteoll i-
suuden työllisyysosuuden säilyminen saattaa 
kertoa siitä, että henkilöstön pahimmat leikkauk-
set ovat jo takana. Maakunnan hidas toipuminen 
lamasta näkyy kuitenkin siinä, että bruttokansan-
tuote kasvoi vuodesta 1993 vuoteen 1994 ennak-
kotiedon mukaan Keski-Pohjanmaalla 0,5 %, kun 
koko maassa kokonaistuotannon arvo lisääntyi 
5,5 %. 

Vuonna 1994 Keski-Pohjanmaan bruttokansan-
tuote henkeä kohti oli 68 859 markkaa (79 % ko-
ko maan tasosta). Tuotannon arvoon pohjautuvat 
BKT-laskelmat eivät kerro siitä, miten hyvinvoi-
via alueiden kotitaloudet ovat keskimäärin. Am-
matissa toimivien valtionveronalaiset keskitulot 
olivat Keski-Pohjanmaalla 94 % koko maan kes-
kiarvosta 31.12.1993 (Manni & Seppänen 1996, 
202). Suoritus oli loistava, sillä Keski-
Pohjanmaan taakse jäivät monet varakkaat maa-
kunnat kuten Vaasan rannnikkoseutu (85 % koko 
maan tasosta) ja Pohjois-Pohjanmaa (87 % ). 

Asukasta kohti laskettuna Keski-Pohjanmaan ve-
rotettavien ansiotulojen kertymä oli vuonna 1994 
maan toiseksi alhaisin (53 396 markkaa, 83 % 
koko maan tasosta). Ansiotuloissa ovat kuitenkin 
mukana vain palkat ja yrittäjätulot. Maatalousyrit-
täjillä ansiotulot ovat vain reilu puolet bruttotu-
loista, sillä omaisuustulot ja saadut tulonsiirrot 
ovat merkittäviä eriä. Maakunnassa pääomatulot 
(2625 markkaa asukasta kohti) jäivät 92 %:iin 
koko maan tasosta. Tilastoista tosin puuttuu huo-
mattava osa pääomatuloista (mm. obligaatioiden 
tuotot), koska niistä vero maksetaan ns. lähdeve-
rona. (Alanen 1996b) 

Huoltosuhde Keski-Pohjanmaalla oli 1,9 (koko 
maa 1,69) vuonna 1994, joten maakunnassa yksi 
työssäkäyvä joutuu " elättämään" hieman useam-
paa työelämän ulkopuolella olevaa k.7Iin koko 
maassa. 
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Valtion menoista ~eski-Pohjanmaalle kohdistui 
vuonna 1994 noin 2,5 miljardia markkaa. Asukas-
ta kohti valtio antoi maakuntaan rahaa 33 818 
markkaa, mikä oli hieman valtakunnan keskiar-
voa enemmän (107 % koko maan tasosta). Lapis-
sa tukea asukasta kohti tuli 128 % ja Kainuussa 
118 % koko maan tasosta. Keski-Pohjanmaan 
tukitaso oli siten lähempänä Uuttamaata (104 % 
koko maan tasosta) kuin pohjoisia vertailualueita. 
Valtion aluehallinnon mahdollisten supistusten 
realisoituessa valtion läsnäolo maakunnassa s u-
pistu u entisestään. (Tilastokeskus 1995) 

Yritystoiminnan julkisissa tuissa (sisältäen sekä 
alkutuotannon että yritystoiminnan tuet) asukasta 
kohti vuonna 1994 Vaasan lääni oli ylivoimainen 
ykkönen, sillä sen kolme maakuntaa ottivat kaikki 
mitalisijat. Etelä-Pohjanmaa sai tukea 5 622, 
Keski-Pohjanmaa 5 332 ja Vaasan rannikkoseutu 
3 959 markkaa asukasta kohti. 

Etelä-Pohjanmaalla alkutuotannon tukea tuli asu-
kasta kohti maan eniten eli lähemmäs 5 000 
markkaa henkeä kohti. Keski-Pohjanmaa sai alku-
tuotannon tukea maan toiseksi eniten (noin 4 500 
mk/asukas). Vaasan rannikkoseudulla alkutu o-
tannon tukea saatiin maan kolmanneksi eniten eli 
noin 3 100 markkaa henkeä kohti. (Alanen 1996a, 
8) 

Keski-Pohjanmaa ei kuitenkaan saanut maatalou-
den tukea kohtuuttomasti muihin nähden. Kun 
maatalouden avustukset suhteutetaan maatalou-
den arvonlisäykseen vuonna 1994, Keski-
Pohjanmaa sai tukea viidenneksi vähiten (55 % ). 
Kainuussa maatalouden avustusten suhde arvon-
lisäykseen oli peräti 85 %, kun Vaasan rannikko-
seudulla tukea tuli vain reilut 40 %. (Alanen 
1996a, 8) 

EU-järjestelmään siirtyminen näyttää muuttaneen 
maatilatalouden kokonaisrahavirtoja maakunnas-
sa alle kymmenyksellä, vaikka tukijärjestelmä 
onkin muuttunut täysin uudelle pohjalle (ks. Kai-
painen & Rosenqvist 1996). Vuonna 1994 maati-
latalouden bruttotulot (maa- ja metsätalouden 
myyntitulot, sivuelinkeinojen tulot ja valtion suo-



ra tuki) olivat 965 miljoona markkaa ja vuonna 
1995 enää 889 miljoonaa markkaa. Pudotusta oli 
76 miljoonaa markkaa (- 7,9 %). Bruttotulojen 
putoaminen ei suoraan kerro, paljonko tulot ovat 
alentuneet. Eri tulolajien osuuksien muutoksen 
vaikutus kokonaistuloon saadaan selville vasta 
verotustiedoista. 

Keski-Pohjanmaan maatalouden myyntitulot 
(bruttorahavirrat) vuonna 1994 olivat 965 miljoo-
naa markkaa. Arvonlisäystä maakuntaan jäi 597 
miljoonaa markkaa. Arvonlisäyksen osuus 
myyntituloista oli Keski-Pohjanmaalla 62 % ja 
koko maassa 46 %. Keski-Pohjanmaalle on siten 
muodostunut pitkiä arvoketjuja, jotka pysytyvät 
pitämään suuremman osan myyntimarkasta maa-
kunnassa kuin koko maassa keskimäärin. 

Lypsykarjatalous päätuotteenaan maito ja oheis-
tuotteenaan naudanliha muodostaa kokonaisu u-
den, jossa kytkentöjä on sekä taaksepäin pelloille 
(nurmi ja rehuvilja) ja tehtaisiin (maatalous-
koneet) että eteenpäin jalostukseen (maidon 
purkitus, juustot, voi sekä lihanjalosteet). Nauta-
karjatalous edellyttää vahvaa peltoviljelyä, jotta 
karjanlanta voidaan käyttää pelloilla lannoitteena. 
Keski-Pohjanmaalla voidaan puhua jopa nauta-
karjatalousklusterista, sillä sen verran runsaita 
toimialojen väliset kytkennät ovat. (Kaipainen & 
Rosenqvist 1996) 

Monesti esitetään, että kehittämistyössä pitää 
pyrkiä löytämään yrityksiä, jotka sijoittuvat lähel-
le ketjun loppupään toimintoja, jossa tapahtuu 
suurin arvonlisäys. Loppupäätä hallitseva yritys 
voi määrätä koko ketjua, koska vain sillä on yhte-
ys lopulliseen kuluttajaan. Kuitenkin Keski-
Pohjanmaan alkutuotannossa arvonlisäyksen 
osuus myyntituloista on muuta maata suurempi, 
kun taas elintarviketeollisuudessa jalostusaste on 
muuta maata pienempi. Voisiko suhteellinen kil-
pailuasetelma ketjun eri portaissa sittenkin edel-
lyttää poikkeavan strategian valintaa Keski-
Pohjanmaalla? Arvoketjun loppupäähän pääsemi-
nen ja siellä pysyminen voi nimittäin edellyttää 
monilla toimialoilla suurempia harteita kuin mi-
hin maakunnan yrityksillä on voimavaroja. 
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Elintarvikeketju on Keski-Pohjanmaan kiistämä-
tön erikoisala, sillä 18 % maakunnan bkt-
laskelmien mukaisesta toimialoille jaettavissa 
olevasta arvonlisäyksestä syntyi elintarvikkeisiin 
liittyvissä arvoketjuissa vuonna 1994. Maakun-
nan yhteensä miljardin markan arvonlisäyksestä 
maataloudessa syntyi 60 %, elintarviketeollisuu-
dessa ja ketjun tukitoiminnoissa kummassakin 
noin viidennes. (Aulaskari & Keränen 1996). 

Onko tällainen keskittymä sitten vahvuus vai 
heikkous, kun juuri elintarvikeketjuun kohdistuu 
niin suuria muutospaineita? Suuret yritykset ovat 
lopettaneet ja lopettavat jatkossakin Keski-
Pohjanmaalla sijainneita sivutoimipisteitään. 
Maakunta ei kuitenkaan kovin nopeasti voi 
osaansa muuttaa. Vahva elintarvikeketju voi su-
pistuvillakin markkinoilla vahvistaa suhteellista 
osuuttaan Suomessa, missä riittää lähivuosiksi 
tavoitetta kehittäjille aivan tarpeeksi. 

Keski-Pohjanmaa sai vuonna 1994 yritystukea 
878 mk asukasta kohti. Keski-Pohjanmaan teolli-
suus- ja palveluyritysten julkiset tuet ovat olleet 
kohtuullisen suuria. Maakunta oli 5. suurin asu-
kaskohtaisissa yritystuissa ja suhteessa arvonlisä-
ykseen 4. suurin. Tuet on perinteisesti suunnattu 
kehitysalueille, jolloin Lapin, Kainuun ja Pohjois-
Karjalan yritykset ovat olleet vahvoilla. 

Sen sijaan yritysten saamissa julkisissa tutkimus-
ja kehitysavustuksissa, joihin luetaan TEKES:n, 
Keksintösäätiön, Sitran, Keran, energiatutkimuk-
sen yms. avustusmuotoiset tuet, kehitysalueet 
eivät ole pärjänneet. Uusimaa vie yli puolet ko-
konaispotista. Myös asukaskohtaisissa tuissa Uu-
simaa on selvä ykkönen ja Varsinais-Suomi yhtä 
selvä kakkonen, kun taas Keski-Pohjanmaa on 
toiseksi viimeisenä, vain Ahvenanmaan saadessa 
vähemmän T&K -tukea. Yrittäjyydestään tunnet-
tu Etelä-Pohjanmaa oli kolmanneksi viimeisenä. 
Tuen määrässä asukasta kohti erot olivat suuria: 
Uudellamalla T & K-avustuksia tuli lähes 160 
markkaa asukasta kohti, kun Etelä- ja Keski-
Pohjanmaalla tuki oli 10 markkaa asukasta kohti. 
(Alanen 1996a, 10) 
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Valtion takuukeskuksen takauskanta (ilman muita Koulutustasossa ikäluokkien (nuoret ovat hyvin 
vientitak.-uita) maakunnittain suhteessa jalostus- ja koulutettuja suhteessa keski-ikäisiin) ja toimi-
palveluelinkeinojen arvonlisäykseen kertoo, että alojen (alkutuotantovaltaisuus) väliset erot ovat 
Keski-Pohjanmaan yrityksiä on taattu niiden ja- myös useasti maakuntien välisiä eroja suurempia. 
lostusarvoon nähden kolmanneksi vähiten Suo-
men maakunnista. Prosenttiosuuksissa vaihtelu- Kokkolan kaupungissa yli 15-vuotta täyttäneestä 
väli on Kainuun, Keski-Suomen ja Keski- väestöstä tutkinnon suorittaneiden osuus oli 97 % 
Pohjanmaan yhden prosentin osuuksista aina Ah- koko maan tasosta, keskiasteen käyneiden osuus 
venanmaan reiluuun 60 %:iin. Uudenmaan yri- oli 101 % valtakunnallisesta tasosta, mutta kor-
tyksillä on kotimaisia takauksia selvästi enemmän kea-asteen tutkintojen osuus oli vain 82 % valta-
kuin muilla alueilla, mutta Varsinais-Suomi ja kunnallisesta tasosta. Joku voi ajatella, että maa-
Ahvenanmaa menevät alustakauksiensa takia ohi kunnan veturikaupungin koulutustaso ei suuresti 
tuen kokonaismäärässä. (Alanen 1996a, 10) poikkea maal'Unnan keskiarvosta. Kuitenkin jos 

vertailukohdaksi otetaan korkea-asteen tutkinnon 
Keski-Pohjanmaan vahvuutena kannattaa edel-
leen mainita ikärakenne. Nuoria (0-14 vuotiaat) 
oli runsaasti (115 % valtakunnan tasosta), kun 
taas vanhuksia (yli 65-vuotiaat) oli hieman keski-
määräistä vähemmän (96 % valtakunnan tasosta). 
Työikäisiä (15- 64 -vuotiaat) oli 97 % valtakun-
nan tasosta. Maakunnassa on siten tulevaisuuden 
uskoa, jos vain nuoret saadaan jäämään alueelle. 

Koulutustaso on monesti ma1mttu Keski-
Pohjanmaan heikkoutena. Tutkinnon suorittaneis-
ta 15-vuotta täyttäneistä asui maakunnassa 1,3 % 
(tarkoin luvuin laskettuna 88 % koko maan tasos-
ta). Keskiasteen opinnot suorittaneista asui maa-
kunnassa 1,3 % (94 % koko maan tasosta). Kor-
kea-asteen tutkinnon suorittaneista asui maakun-
nassa 0,9 % (66 % koko maan tasosta). Pelkän 
koulutustason perusteella näyttää, että korkeinta 
oppia alueella on saatu vähänlaisesti. Toisaalta 
maakunnista vain Uudellamaalla korkea-asteen 
tutkinnon suorittaneita on valtakunnan keskiarvoa 
enemmän. 

Suhteessa koko väestöön korkea-asteen tutkinto-
jen osuudessa Keski-Pohjanmaata (8,0 % ) huo-
nommin meni vain Etelä-Pohjanmaalla (7,7 %). 
Silti Kainuu (8,4 % ), Etelä-Savo (8,6 % ), Pohjois-
Karjala (8,7 %), Etelä-Karjala (8,7 %), Satakunta 
(8,8 %), Kymenlaakso (8,8 %) ja Lappi (8,8 %) 
mahtuivat prosenttiyksikön suuruisen vaihtelun 
positiiviseen ja negatiiviseen suuntaan sallivan 
" putken " sisään. (Manni & Seppänen 1996) 

suorittaneiden osuus, niin Keski-Pohjanmaalla, 
josta on poistettu Kokkolan kaupungin tiedot, on 
korkea-asteelle yltäviä vain puolet (51 % ) koko 
maan tasosta. Maakunnan veturin koulutustaso on 
siten korkea suhteessa ympäröivään maakuntaan, 
vaikka kaupungissa ei aivan valtakunnan keskita-
soon ylletäkään. 

Koulutustason esiin nouseminen kehittämispape-
reissa ei johdu yksin tutkijoiden kaavoihin kan-
gistumisesta tai oman arvon korostamisesta. Op-
pivista organisaatioista ja oppivista alueista pu-
huminen on turhaa haihattelua, jos suurella osalla 
alueen yritysten ja julkisyhteisöjen henkilökun-
nasta ei ole riittävää pohjakoulutusta. Jotta orga-
nisaatio voi oppia, työntekijöiden on pystyttävä 
ottamaan vastaan informaatiota eri sidosryhmiltä 
ja valitsemaan siitä keskeinen aines. Johtaja ei 
ehdi kansainvälistyvässä ja nopeasti muuttuvassa 
maailmassa poimimaan kunkin työntekijän työ-
tehtävien kannalta oleellista tietoa ja jakamaan 
sitä edelleen. Jotta alue voi oppia, alueella toimi-
vien organisaatioiden on pysyttävä mukana kehi-
tyksessä. Jälkeen jäänyt yritys tai laitos ei kelpaa 
yhteistyökumppaniksi. 

Monesti sanotaan, että suomalaisia vaivaa titte-
linkipeys ja perusteeton koulutususko. Samoin 
helposti syytetään, että ylikoulutetut ja/tai väärille 
aloille koulutetut ihmiset vain odottavat, että joku 
järjestäisi heille töitä sen sijaan, että ryhtyisivät 
itse yrittämään. Yrittäjyyttäkin tarvitaan, mutta 
etusijalla on aina oltava toimeentulo. Ei Keski-



Pohjanmaalla kannata luoda amerikkalaisen ma 1-
lin mukaista ammattitaidottomista palveluyrittä-
jistä koostuvaa köyhyysrajalla elävää ryhmää, 
joka saa yrityksestään juuri ja juuri suuremman 
toimeentulon kuin peruspäivärahalla ollessaan. 
Työstä on saatava k-unnollinen toimeentulo, sillä 
mitä hyötyä on työpaikasta, joka ei pysty takaa-
maan ihmisarvoista elämää. 

Liiallinen uusien yrittäjien alalle tulo voi johtaa 
etenkin julkisen vallan tukitoimien ollessa voi-
makkaita tehottoman suureen määrään toimivia 
yrityksiä. Kuluttajat hyötyvät kilpailusta, mutta 
eivät välttämättä siitä, että toimivia yrityksiä pal-
jon - kuluttajille voi riittää sekin, että mahdollisia 
uusia tulijoita on riittävästi pitämään kilpailun 
uhallaan hinnat kurissa. Liiallinen yritysten määrä 
voi johtaa tehottomaan kapasiteetin käyttöastee-
seen etenkin palvelusektorilla, jossa lopputuotetta 
ei voida viedä maak-unnasta pois. Jotta ei tarpeet-
tomasti edistettäisi vanhojen yritysten toimeentu-
loa heikentävää uusien yrittäjien virtaa, on syytä 
katsoa, onko yrityksistä maakunnassa jollakin 
tapaa pulaa. 

Vuonna 1994 kaikkien toimialojen (palvelut ja 
jalostus) yritysten määrästä (teknisemmin ilmais-
tuna tarkoitetaan liiketoimipaikkojen määrää il-
man maa- ja metsätalouden toimipaikkoja) Keski-
Pohjanmaalla oli 1,3 %. Maakunnassa yritys-
toimipaikkoja oli 37 kappaletta tuhatta asukasta 
kohti (koko maassa 40). Muusta Pohjanmaasta 
poiketen Keski-Pohjanmaata ei voi pitää erityise-
nä yrittäjämaakuntana, mutta mitään akuuttia pu-
laakaan on vaikea osoittaa olevan. 

Eniten toimipaikkoja tuhatta asukasta kohti oli 
Kokkolassa ( 40), Kannuksessa (39), Himangalla 
(38,3) ja Toholammilla (38,1); vähiten liiketoimi-
paikkoja oli Lohtajalla (28), Perhossa (29) ja Ve-
telissä (30). Kaikkiaan 2694 toimipaikasta kolme 
neljäsosaa sijoittui Kokkolan seutukuntaan (38,2 
tuhatta asukasta kohti) ja loppu neljännes Kausti-
sen seutukuntaan (33,4 tuhatta asukasta kohti). 

Jos vertailuun kuitenkin otetaan mukaan myös 
maatalouden yritykset, maakunnassa on täsmäl-
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leen asukaslukua vastaava 1,4 % osuus Suomen 
yrityksistä. Jos näkökulma muutetaan yrityksistä 
työssäkäyntiin ja maatalousyrittäjät otetaan mu-
kaan, yrittäjiä on maakunnan työssäkäyvistä 26,1 
% (165 % koko maan tasosta). Yrittäjien osuu-
dessa Keski-Pohjanmaa on siten valtakunnan 
keskiarvon ylä- tai alapuolella taikka jopa samalla 
tasolla sen mukaan, mitä yrittäjyydellä tarkoite-
taan. (Vrt. Manni & Seppänen 1996, 119 ja 202). 

Jos vain puhutaan yrittäjyyden edistämisestä il-
man että kytketään asiaa konkreettisiin toimeentu-
lomahdollisuuksiin, kyse on enemmän ideo-
logisesta julistuksesta kuin kehittämistoiminnasta. 
Kaikessa liiketoiminnassa, niin uusien yritysten 
perustamisessa kuin vanhojen laajentamisessa on 
tiedettävä, mitä aikoo myydä ja kenelle. Jos pit-
käaikaistyötön, jolla on huonot aineelliset ja jos-
kus valitettavasti myös vanhentuneet tietotaidolli-
set valmiudet, houkutellaan perustamaan yritys 
lupaamalla, että "kyllä sinä sitten myöhemmin 
keksit itsellesi markkinaraon " , on kyse melkoisen 
vastuuttomasta toiminnasta. Investoituaan kannat-
tamattomaksi osoittautuvaan yritystoumntaan 
starttirahalla liikkeelle lähtenyt pitkäaikaistyötön 
ei pääse enää takaisin työttömyyskortistoon. Uusi 
yrittäjä voi menettää pahimmassa tapauksessa 
koko siihenastisella työuralla keräämänsä varalli-
suuden yrityksen konkurssissa samanaikaisesti, 
kun hän tipahtaa kaikista yhteiskunnan turvaver-
koista. 

Jos ja kun yrittäjyys myönnetään yhteiskunnassa 
makrotaloudellisesti hyödylliseksi toiminnaksi, 
täytyisi myös huolehtia siitä, että mikrotasolla on 
järkevää ryhtyä yrittäjäksi. Järkevyydellä tarkoite-
taan periaatteellisella tasolla sitä, että riski on 
kohtuullinen suhteessa tuottoon. Konkreettisella 
tasolla tämän vaatimuksen toteutuminen edellyt-
tää, että yrittäjäksi ryhtyvälle on tuotettava riittä-
vän hyvät pohjatiedot eri toimialojen piirteista, 
jotta hän voi tehdä rajoitetusti rationaalisen pää-
töksen käytettävissä olevan tiedon pohjalta. Toi-
vottavasti tässä raportissa tehdyt toimialojen yksi-
tyiskohtaiset erittelyt alueittain auttavat jotakin 
alalle aikovaa näkemään, mitä on odotettavissa. 
Omat laskelmat voivat asettautua realistisemmille 

• 



,., tasoille, kun näkee, mikä on alan palkkataso, 
paljonko toimituksien arvosta jää jalostusarvoa ja 
paljonko arvonlisäyksestä jää palkkojen ja sivu-
kulujen maksamisen jälkeen vieraan ja oman 
pääoman korvauksiin. 

Tuottavuuden nousu on avain elintason parane-
miseen kaikentyyppisissä työtehtävissä. Jopa 
luomutuotannossa pärjää paremmin se tuottaja, 
joka osaamisensa kasvattamisen kautta pystyy 
luonnonmukaisen viljelyn menetelmillä saamaan 
samalta peltoalalta suuremman tuotoksen. 

Tuottavuuden kannalta oleellista on osaaminen 
riippumatta siitä, toimiiko osaava henkilö toisen 
palveluksessa vai omassa yrityksessään. Jos 
osaava henkilö ei löydä ammattitaidolleen ja 
ideoilleen riittävän korvauksen tarjoavaa työnan-
tajaa, hän voi ottaa henkilökohtaisen riskin ja 
ryhtyä yrittäjäksi. Toimittuaan yrittäjänä aikansa 
hän myy testatun ja hyväksi havaitun ideansa 
yrityksensä mukana pois jatkaen mahdollisesti 
palkansaajana samoja tehtäviä. Ihmisen elinikä on 
sen verran lyhyt, että hänen voi olla järkevää rea-
lisoida työnsä tulokset siinä vaiheessa, kun 
muutkin huomaavat niiden arvon. Avoimet työ-
markkinat mahdollistaisivat tällaiset urat, joissa 
voittoja kotiutetaan jo hyvissä ajoin ennen eläke-
ikää. 

Jos työvoima on halpaa, yritysten ei kannata pa-
nostaa tuottavuuden nostamiseen tähtääviin inves-
tointeihin. Seurauksena on pidemmän päälle 
tuottavuuden kasvun hidastuminen. Tosin työn 
hintaa nostetaan tällä hetkellä Suomessa verotuk-
sella ja työn sivukuluilla niin runsaasti, että aivan 
heti ei tarvitse pelätä tuottavuuden kasvun hidas-
tumista työn hinnan halpuuden takia. Jonkinlai-
nen ihmistyön kilpailuedellytysten palautus olisi 
paikallaan. 

Kehittämisohjelmissa päättävät tahot lupaavat 
aina työpaikkoja, mutta missä niitä tilastojen mu-
kaan oikein on? Teollisuuteen panostaminen ei 
ole tunnetusti kovin tehokas työllistämiskeino. 
Vähemmän tunnettua lienee se on, että "Muut 
palvelut" -luokka näyttää hyvin samanlaiselta 

149 

tilastoissa kuin teollisuus. Muissa palveluissa Ke-
ski-Pohjanmaalla 8,1 % työllisyysosuutta vastasi 
17 % arvonlisäys vuonna 1994 (Manni & Sep-
pänen 1996, 123). Toimialaryhmä on siten 
palvelusektorin teollisuutta, jossa vähäisellä 
miehityksellä aikaansaadaan hyvin paljon uusia 
arvoja. Jollei kyse ole tilastovirheestä tai mi t-
tausmenetelmien aiheuttamasta harhasta, hen-
kilökohtaisiin palveluihin ja/tai liike-elämän 
palveluihin panostaminen voisi tarjota monet te-
ollisuusvetoisen strategian eduista ilman pelkoa 
työpaikkojen vastaavanlaisesta katoamisesta 
automaation myötä. 

Jos kuitenkin halutaan nimenomaan uusia 
työpaikkoja, kaikissa muissa toimialaryhmissä 
(alkutuotanto, rakentaminen, kauppa ja liikenne, 
julkinen toiminta) arvonlisäysosuus jää pienem-
mäksi kuin työllisyysosuus. Tosin rakentamisessa 
ero ei ole suuri. 

Maakunnassa työssäkäyvistä (tilanne 31.12.1993) 
valtiolta palkkansa saavia oli 7,7 %, kun koko 
maassa valtio työllisti 10,9 % (Manni & Sep-
pänen 1996, 202). Valtio oli siten muuta maata 
vähemmän läsnä Keski-Pohjanmaalla. Tämä on 
valitettavaa, sillä aluetalouden näkökulmasta val-
tion työpaikkojen suuri osuus tietää hyvää. 
Verovaroja saadaan todennäköisesti enemmän 
takaisin kuin mitä maksetaan valtion veroina -
tämä pätee varsinkin Uuttamaata ja Ahvenan-
maata köyhemmillä seuduilla. 

Myös aluepolitiikassa usein korostetaan valtioval-
lan läsnäolon kompensoivan kehitysalueilta 
muutoin puuttuvia työpaikkoja. Pohjoiseen men-
täessä valtion läsnäolo korostuukin: Lapissa val-
tion työllisiä oli 17,3 %, Kainuussa 14,5 % ja 
Pohjois-Pohjanmaallakin 11,5 % maakunnassa 
työssäkäyvistä. Uudellamaalla valtio oli työnan-
taja 12,7, Hämeessä 12,4, Varsinais-Suomessa 
9,4 ja Pirkanmalla 9,2 prosentilla. Tätä taustaa 
vasten tuntuu oudolta, että valtio vielä tietoisesti 
vähentää läsnäoloaan Keski-Pohjanmaalla pur-
kamalla aluehallintoa ja lakkauttamalla toimintoja 
Kokkolan asekoulun tapaan. (Manni & Seppänen 
1996, 202) 



Valtiovalta sanoo selvitysmies Heikki Kosken 
suulla, että Keski-Pohjanmaalla on liikaa kuntia. 
Kunnat työllistivät vuoden 1993 lopussa maakun-
nassa 24,9 % työssäkäyvistä, kun koko maassa 
kuntatyönantajaa kuuntelee 22,3 %. Ero valta-
kunnalliseen keskiarvoon on maakunnassa 
merkittävä, mutta huomattavasti vähäisempi kuin 
Kainuussa (kunta työllisti 28,2 % ), Lapissa (27,6 
% ), Pohjois-Pohjanmaalla (26,8 o/c) tai Pohjois-
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Karjalassa (28,4 %). (Manni & Seppänen 1996, 
202) 

Keski-Pohjanmaa ei siten ole erityisen raskaasti 
hallinnoitu, vaikka rajalinjojen selvittely viekin 
suuren osan maakunnan päättäjien energiasta. 
Asiaa ei silti voine estää, sillä päätösvalta omiin 
asioihin on toimivan maakunnan perusedellytys. 
Yhteistyökuviot olisi kuitenkin vihdoin saatava 
vakaalle pohjalle. 

1 

1 
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