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ESIPUHE 

 

Tämä raportti on tehty osana Elinvoimaa Kainuun järviltä Perämeren rannikolle – Oulujoen 

vesistöalueen vesistövisio 2035 - hanketta. Hankkeessa luodaan Oulujoen vesistöalueen 

vesistövisio, jossa kuvataan vesistöalueen tavoiteltavaa tulevaisuutta sekä suunnitellaan ne toimet 

ja askeleet, joilla asetetut tavoitteet saavutetaan. Hanke toteutetaan yhteistyössä Oulun 

yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen, Luonnonvarakeskuksen sekä alueellisten toimijoiden ja 

sidosryhmien kanssa. 

 Raportissa esitellään perustiedot Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien 

aluetaloudesta. Lisäksi raportissa mallinnetaan Oulujoen vesistöalueen vesistön tilasta 

riippuvaisten (kalatalous ja matkailu) sekä siihen vaikuttavien (metsä- ja kaivannaistalous) 

toimialojen kysyntälisäyksen talous- ja ympäristövaikutukset. Kiitämme Suomen 

ympäristökeskuksen tutkijoita mahdollisuudesta hyödyntää Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 

maakunnille sovitettuja panos-tuotosmalleja raportin analyyseissä.   



   
 

  ARVOVESI-hankkeen raportti 6/2022 4 

Sisällys 
 

1 Johdanto .................................................................................................................................................... 5 

2 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien aluetalouden perustietoa .................................................. 6 

2.1 Alue ja väestö .................................................................................................................................... 6 

2.2 Hallintorakenne ja kuntatalouden perusteet .................................................................................. 10 

2.3 Maakuntien keskeiset elinkeinonalat .............................................................................................. 15 

2.4 Maakuntien aluetalousnäkymät ...................................................................................................... 20 

2.5 Maakuntien ja kuntien vetovoima ja elinvoimaisuus ...................................................................... 22 

2.6 Aluetalouden ja elinvoimaisuuden haasteita tulevaisuudelle ......................................................... 27 

3 Vesistöön vaikuttavien sekä vesistön tilasta riippuvien toimialojen kysyntälisäyksen aluetalous- ja 

ympäristövaikutustarkastelu ........................................................................................................................... 29 

3.1 Ympäristölaajennettu panos-tuotosmallinnus ................................................................................ 29 

3.2 Aluetalous- ja ympäristövaikutustarkastelu .................................................................................... 30 

Lopuksi ............................................................................................................................................................. 33 

Lähdeluettelo ................................................................................................................................................... 34 

 

  



   
 

  ARVOVESI-hankkeen raportti 6/2022 5 

1 Johdanto 
Taloudellinen toiminta tapahtuu ihmisen luomassa talousjärjestelmässä, jossa kohtaavat talouden eri 

toimijat (esim. kotitaloudet, yritykset ja julkinen sektori), tuotteet ja palvelut, joille on kysyntää ja tarjontaa, 

sekä tuotantotekijät (esim. pääoma ja työ). Talousjärjestelmän eri osien kanssakäynti aikaansaa 

taloudellista toimintaa esimerkiksi hyödykkeiden tai palveluiden tuotantona tai kulutuksena. Taloustieteen 

niukkuus periaatteen mukaisesti talousjärjestelmässä käytettävissä olevat resurssit ovat rajalliset ja niiden 

käytöstä on tehtävä päätöksiä ja valintoja niin yksilö, yritys kuin valtio tasolla. Nämä valinnat ja päätökset, 

joihin vaikuttavat päätöksenteon tasosta riippuen erilaisilla painoarvoilla monenlaiset taustatekijät 

(esimerkiksi lainsäädäntö, yksilön arvot ja globaalin talouden suhdanteet), ohjaavat talouden kehitystä 

tavalla, joka ei ole yhtä suotuisaa kaikille yhtä aikaa. 

Talousjärjestelmän ja sen eri toimijoiden toimintaa ja vuorovaikutusta tarkastellaan, tutkitaan ja 

ennakoidaan taloustieteessä eri näkökulmista. Aluetalouteen keskittyvässä näkökulmassa huomio on 

perinteisesti kiinnittynyt taloudellisen toiminnan ja väestön alueellisen sijoittumisen suhteeseen ja 

ilmiöihin. Aluerakenteella, jolla tarkoitetaan esimerkiksi väestön, työpaikkojen, tuotantotoiminnan, 

liikenneyhteyksien ja luonnonvarojen sijoittumista ja suhdetta tietyn rajatun alueen sisällä, on merkitystä 

talouden tuottavuuteen, talouden ympäristövaikutuksiin ja yleisesti alueen väestön hyvinvointiin. (Okko 

2019, Rehunen et. al. 2018). Aluetaloustarkastelujen yhteydessä puhutaan usein myös aluekehityksestä, 

jonka voidaan nähdä kattavan taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset kysymykset sekä erilaisia 

toimintapolitiikkoja, kehittämisstrategioita ja poliittisia prosesseja (Sotarauta et al. 2021). Yhdistämällä 

aluetalouden näkökulma laajempaan aluekehityksen näkökulmaan voidaan koota yhteen 

kokonaisvaltaisempi kuva tietyn alueen kehityksestä, sen taloudellisista vahvuuksista ja heikkouksista sekä 

aluekehityksen tarpeista liittyen esimerkiksi alueen työllisyyteen. 

Alueilla on erilaisia vahvuuksia ja heikkouksia, joiden taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia pyritään 

tasoittamaan aluepolitiikan keinoin. Syksyllä 2021 voimaan tullut uudistettu laki alueiden kehittämisestä ja 

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta ohjaa alueiden kehittämistä EU:n alueella 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2022a). Suomessa aluepolitiikan suuntaviivojen laadinta on valtion ja 

maakuntien tehtävä, mutta aluekehityksen toteuttamisen vastuu on yhteinen valtion, maakuntien ja 

kuntien kesken. Valtio ja maakunnat yhdessä Tilastokeskuksen, tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa 

seuraavat alueiden kehitystä, vakiintuneiden mittareiden avulla. Aluekehityksen keskeisiä mittareita ovat 

esimerkiksi väestö, työllisyys, yritystoiminta, osaaminen, ja ympäristön tila (Työ- ja elinkeinoministeriö 

2022b). 

Tässä aluetalouskatsauksessa esitetään Oulujoen vesistöalueen maakuntien aluetalouksien yleiskuva, 

vesistöalueen kuntien kuntatalouden perustiedot sekä tiivistetyt tulokset ympäristölaajennetusta panos-

tuotos mallinuksesta analyysiin valituille elinkeinoille ja toimialoille Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan 

maakunnissa. Luvussa 2 esitellään aluksi Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueeseen ja väestöön 

liittyvät perustiedot, kuten maakuntien väestöllinen- ja taloudellinen huoltosuhde. Seuraavaksi käydään 

läpi kuntatalouden perustiedot ja vesistöalueen maakuntien talousindikaattorit, keskeiset toimialat sekä 

talousnäkymät. Luku päättyy maakuntien ja kuntien ja elinvoimaisuuden osatekijöiden käsittelyyn sekä 

Kuntaliiton ylläpitämän kuntien elinvoimaindikaattorin uusimpien tulosten läpikäyntiin Oulujoen 

vesistöalueen kuntien osalta. Luvussa 3 esitellään lyhyesti ympäristölaajennettu panos-tuotosmalli ja sen 

avulla tehdyt aluetalous- ja ympäristövaikutustarkastelut ja kysyntälisäyksen vaikutus Oulujoen 

vesistöalueen toimialoilla, jotka ovat riippuvaisia vesistön tilasta (kalatalous ja matkailu) tai vaikuttavat 

vesistön tilaan (metsä- ja kaivannaistalous). Raportin yhteenveto esitetään luvussa 4. 
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2 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien aluetalouden perustietoa  
 

2.1 Alue ja väestö  
Kainuun maakunta on maa- ja vesialueiden yhteenlasketulta pinta-alaltaan Suomen 19 maakunnasta 

neljänneksi suurin (Kuva 1), mutta väestöltään maakunnista toiseksi harvaan asutuin (3,5 asukasta/km²). 

Vastaavasti Pohjois-Pohjanmaan maakunta on pinta-alaltaan 

Suomen maakunnista toiseksi suurin ja väestötiheydeltään 

maakunnista viidenneksi pienin (11,3 asukasta/km²).1 

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yhteenlaskettu pinta-ala on 

noin 17 % koko Suomen pinta-alasta. Maakuntien 

yhteenlaskettu makean veden pinta-ala (4854 km²) on noin 

14 % koko Suomen makean veden pinta-alasta. Vuoden 

2021 tietojen mukaan väestöä maakuntien alueella asui 

yhteensä 486,856 (Kainuussa 71,255 ihmistä, Pohjois-

Pohjanmaalla 415,603 ihmistä). Tämä oli noin yhdeksän 

prosenttia koko Suomen väestöstä. Kainuun suurin 

väestökeskittymä on Kajaani (asukasluku 36 429 vuoden 

2021 lopussa). Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa väestöä 

asuu eniten Oulussa (asukasluku 209 502 vuoden 2021 

lopussa). Maakuntien väestörakenteissa keskeisiä 

eroavaisuuksia on alle 15-vuotiaiden osuudessa (Kainuu 14 

%, Pohjois-Pohjanmaa 19 %) sekä yli 64-vuotiaiden 

osuudessa (Kainuu 30 %, Pohjois-Pohjanmaa 21 %). 

Verrattuna vastaaviin koko maata koskeviin lukuihin (alle 15-

vuotiaiden osuus koko väestöstä vuonna 2021 oli 15 % ja yli 

64-vuotiaiden 23 % koko väestöstä) Kainuun maakunnassa 

yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä oli koko maata selkeästi 

suurempi, mutta alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä lähes 

sama. Pohjois-Pohjanmaalla alle 15-vuotiasta väestöä oli 

vuonna 2021 enemmän kuin koko maassa ja yli 64-vuotiaita 

hieman koko maata vähemmän (Maanmittauslaitos 2022, 

Tilastokeskus 2022a, 2022b ja 2022f). 

     Kuva 1. Suomen maakunnat. 
     Lähde: YLE uutiset/Lasse Isokangas 

 

Vuonna 2020 Kainuun taajama-aste2 oli 75 % ja Pohjois-Pohjanmaan 84 %. Koko maan taajama-aste 

samana vuonna oli 86,5 %. (Tilastokeskus 2022b). Luvut kertovat Suomessa jo pitkään jatkuneesta 

kaupungistumiskehityksestä, jonka ennustetaan jatkuvan edelleen (Rehunen et al. 2018). Taulukkoon 1 on 

koottu Oulujoen vesistöalueen kuntien ja kaupunkien väestöennusteet vuosille 2035 ja 2040. Kuten 

 
1 Asukastiheydeltään pienin maakunta Suomessa on Lappi (1,9 asukasta/km²). Suurinta asukastiheys on puolestaan 
Uudellamaalla (188,8 asukasta/ km²) (Kuntaliitto 2022c). 
2 Tilastokeskuksen määritelmän mukaan taajama-aste tarkoittaa tunnettua osuutta väestöstä, joka asuu taajamissa. 
Taajama on puolestaan paikka, jossa sijaitsee vähintään 200 asukkaan rakennusryhmiä, joiden välinen etäisyys ei ole 
yleensä 200 metriä suurempi. 



   
 

  ARVOVESI-hankkeen raportti 6/2022 7 

taulukon eri sarakkeista näkyy, väestönmuutosennuste on positiivinen vain Oulussa3. Kainuun maakunnassa 

väestön ennustetaan pienenevän eniten Hyrynsalmella, Kuhmossa sekä Suomussalmella. Pohjois-

Pohjanmaalla väestön ennustetaan vähenevän eniten Vaalassa ja Utajärvellä. Kokonaisuutena Oulujoen 

vesistöalueen kuntien ja kaupunkien väestön ennustetaan lisääntyvän noin 4 % vuoteen 2035 ja 2040 

mennessä. 

Kunta/ 
Kaupunki 

Väestö 
2020 

Väestö-
ennuste 
2035 

Väestönmuutos 
(+/-) verrattuna 
vuoteen 2020  

Muutos % 
verrattuna 
vuoteen 
2020  

Väestö-
ennuste 
2040 

Väestömuutos 
(+/-) 
verrattuna 
vuoteen 2020 

Muutos % 
verrattuna 
vuoteen 
2020  

Muhos 8 903 8 513 -390 -4,4 % 8 501 -402 -4,5 % 

Oulu 207 327 228 111 20 784 10,0 % 230 332 23 005 11,1 % 

Utajärvi 2 619 2 148 -471 -18,0 % 2 077 -542 -20,7 % 

Hyrynsalmi 2 199 1 730 -469 -21,3 % 1 614 -585 -26,6 % 

Kajaani 36 567 33 715 -2 852 -7,8 % 32 668 -3 899 -10,7 % 
Kuhmo 8 042 6 252 -1 790 -22,3 % 5 848 -2 194 -27,3 % 

Paltamo 3 235 2 697 -538 -16,6 % 2 594 -641 -19,8 % 

Ristijärvi 1 235 1 076 -159 -12,9 % 1 032 -203 -16,4 % 

Sotkamo 10 301 9 533 -768 -7,5 % 9 298 -1 003 -9,7 % 

Suomussalmi 7 594 5 882 -1 712 -22,5 % 5 477 -2 117 -27,9 % 

Vaala 2 737 2 120 -617 -22,5 % 2 024 -713 -26,1 % 

Yhteensä 290 759 301 777 11 018 3,8 301 465 10 706 3,7 

Taulukko 1. Asukasluvut Oulujoen vesistöalueella kunnittain vuonna 2020 ja ennuste vuodelle 2035 ja 2040. 
Aineistolähde: Tilastokeskus 2022a 

Vertailtaessa alueiden väestörakennetta puhutaan usein väestöllisestä huoltosuhteesta4. Kuvassa kaksi 

näkyvät Suomen kuntien huoltosuhteet eri väreillä havainnollistettuna sekä koko maan huoltosuhde 

vuonna 2021. Kuvan eri värejä maakunnittain havainnoimalla nähdään, että vuonna 2021 väestöllinen 

huoltosuhde sekä Kainuun että Pohjois-Pohjanmaan kunnissa vaihteli kunnasta riippuen ollen 

pienimmillään välillä [46,9–73,0] ja suurimmillaan välillä [100,1–115,2]  (kuva 2). Kainuun maakunnan 

kahdeksassa kunnassa väestöllinen huoltosuhde vuonna 2021 asettui enimmäkseen välille [85,1–100,0]. 

Pohjois-Pohjanmaan 30 kunnasta enemmistössä väestöllinen huoltosuhde oli puolestaan välillä [73,1,-85,0] 

(kuva 2). Käytännössä luvut tarkoittavat sitä, että molemmissa maakunnissa työssäkäyvän väestön 

”huollettavana” oleva ei-työikäisen väestön määrä on varsin suuri muutamaa yksittäistä kuntaa lukuun 

ottamatta. Tämä on seurausta Suomessa pitkään jatkuneesta trendistä, jossa maamme väestö on 

vanhentunut, syntyvyys on ollut pientä, eikä työikäisen väestön osuus ole kasvanut optimaalisella tavalla. 

(Aho ja Kaivo-oja 2019, Ruotsalainen 2016, Tilastokeskus 2022c).  

 
3 Oulu oli vuonna 2021 asukasluvultaan Suomen viidenneksi suurin kunta maan 309 kunnan joukossa. Sekä Oulussa 
että Kuopiossa väkiluku kasvoi vuosina 2020–2021 noin 1,1 %, mikä oli kolmanneksi eniten Suomessa tuona 
ajanjaksona. Suurinta väestönkasvu vuosina 2020–2021 oli Espoossa (1,5 %) ja Tampereella (1,3 %). (Tilastokeskus 
2022e).  
4 Väestöllistä huoltosuhdetta käytetään vertailtaessa eri alueiden väestön ikärakennetta ja sen muutosta. Väestöllinen 
huoltosuhde saadaan jakamalla alle 15-vuotiaiden ja 65-vuotta täyttäneiden määrä (ei-työikäiset) 15–64-vuotiaiden 
määrällä (työikäiset) ja kertomalla luku sadalla. Ikärajat perustuvat kansainvälisessä käytössä oleviin perustilastointi 
käytäntöihin. Saatu tulos, esimerkiksi 50, tarkoittaa että sataa työikäistä henkilöä kohden oli 50 lasta ja 65 vuotta 
täyttänyttä. Mitä suurempi saatu tulos, sitä enemmän ”huollettavia” työikäisellä väestöllä on tietyllä alueella. 
Väestöllistä huoltosuhdetta käytetään perustietona alue- ja yhteiskuntasuunnittelussa esimerkiksi määriteltäessä 
jonkin alueen kaavoitusta tai palvelujen tarvetta. Se ei kuitenkaan ota huomioon työllisyystilannetta tai siitä johtuvia 
suhdannevaihteluita. (Aho ja Kaivo-oja 2019).  
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Kuva 2. Väestöllinen huoltosuhde Suomen kunnissa vuonna 2021. Lähde: Tilastokeskus 2022c. 

Väestöllisen huoltosuhteen aisaparina väestörakenteen mittaamisessa käytetään usein taloudellista 

huoltosuhdetta5, joka mittaa kuinka monta ei-työllistä henkilöä alueella on sataa työtä tekevää henkilöä 

kohti. Taloudellisen huoltosuhteen pohjana käytetään väestöllistä huoltosuhdetta, mutta sen arvoon 

vaikuttaa merkittävästi myös alueen työllisyys- ja taloustilanne. Yleisesti ottaen taloudellinen huoltosuhde 

paranee työllisyyden lisääntyessä. Työllisyysasteen kehitys on puolestaan riippuvaista alueen yleisestä 

taloudellisesta tilanteesta, johon vaikuttavat sekä paikalliset, kansalliset ja globaalit tekijät. Talouden 

kehitykseen vaikuttavien tekijöiden epävarmuuksista johtuen taloudellisen huoltosuhteen suuntaa on 

vaikeampi ennustaa kuin väestöllisen huoltosuhteen. (Aho ja Kaivo-oja 2019, Ruotsalainen 2016). 

Kuten väestöllinen huoltosuhde, myös taloudellinen huoltosuhde on ollut kasvussa Suomessa jo pitkään 

(Aho ja Kaivo-oja 2019, Ruotsalainen 2016). Vertailtaessa Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien 

taloudellista ja väestöllistä huoltosuhdetta aikajaksolla 1990–2016 (kuvat 3 ja 4) nähdään, että 

taloudellinen huoltosuhde on ollut Kainuussa korkeammalla tasolla koko tarkasteluajanjakson. Väestöllinen 

huoltosuhde on Kainuussa ollut korkeampi 2000-luvun alusta lähtien. (Aho ja Kaivo-oja 2019).  

 
5 Taloudellinen huoltosuhde lasketaan jakamalla ei-työllisten määrä työllisten määrällä ja kertomalla luku sadalla. 
Työllisiksi määritellään ne, jotka olivat vuoden viimeisellä viikolla ansiotyössä. Ei-työllisiksi määritellään vuoden 
viimeisenä työpäivänä työttömänä olleet 15–74-vuotiaat henkilöt. Työvoiman ulkopuolella katsotaan olevan kaikki 0–
14-vuotiaat, opiskelijat, varusmiehet ja eläkeläiset (kaikki yli 74-vuotiaat ja henkilöt, jotka Kansaneläkelaitoksen tai 
Eläketurvakeskuksen tietojen mukaan saavat eläkettä. (Aho ja Kaivo-oja 2019). 
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Kuva 3. Pohjois- ja Itä-Suomen suuralueen6maakuntien taloudellinen huoltosuhde vuosina 1990–2016. 

Lähde: Aho ja Kaivo-oja 2019, sivu 283. 

 
Kuva 4. Pohjois- ja Itä-Suomen suuralueen maakuntien väestöllinen huoltosuhde vuosina 1990–2016. 

Lähde: Aho ja Kaivo-oja 2019, sivu 279. 

 
6 Suuralueet perustuvat Euroopan unionin yhteisen tilastollisen alueyksikkö jakoon (NUTS), jossa on kolme 
tasoluokitusta. Ensimmäisen tason mukaan Suomi on jaettu Manner-Suomeen ja Ahvenanmaahan. Suuralueet ovat 
osa toista ja kolmatta luokitustasoa. Suuralueet muodostuvat yhdestä tai useammasta maakunnasta. Aho ja Kaivo-oja 
käyttivät vuonna 2019 julkaistussa artikkelissaan NUTS-2012 aluejakoa, jonka mukaan Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan 
maakunnat ovat osa Pohjois- ja Itä Suomen suuraluetta. Lisätietoa NUTS-luokituksesta on saatavilla Euroopan 
parlamentin verkkosivuilta: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi/sheet/99/yhteinen-tilastollisten-
alueyksikoiden-nimikkeisto-nuts- (Euroopan parlamentti 2022). 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi/sheet/99/yhteinen-tilastollisten-alueyksikoiden-nimikkeisto-nuts-
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi/sheet/99/yhteinen-tilastollisten-alueyksikoiden-nimikkeisto-nuts-
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Vuonna 2020 Kainuun taloudellinen huoltosuhde oli 164,5 ja Pohjois-Pohjanmaan 152,5. Suomen 

taloudellinen huoltosuhde samana vuonna oli 142,2. (Tilastokeskus 2022b). 

 

2.2 Hallintorakenne ja kuntatalouden perusteet 
Kainuun maakunnassa sijaitsee kahdeksan kuntaa (Puolanka, Paltamo, Kajaani, Suomussalmi, Hyrynsalmi, 

Ristijärvi, Sotkamo ja Kuhmo), joista kaksi ovat kaupunkeja (Kajaani ja Kuhmo). Puolankaa lukuun 

ottamatta, kaikki Kainuun kunnat sijaitsevat Oulujoen vesistöalueella (Kuva 5). Pohjois-Pohjanmaan 

maakunnassa sijaitsee 30 kuntaa, joista 11 ovat kaupunkeja. Oulujoen vesistöalueella sijaitsevat Pohjois-

Pohjanmaan kunnat ovat Oulu, Muhos, Utajärvi ja Vaala (Kuva 5). Näistä vain Oulu on kaupunki. Oulu on 

myös Pohjois-Pohjanmaan hallinnollinen keskus. Kainuun hallinnollinen keskus on Kajaani (Kuva 5). 

 
Kuva 5. Oulujoen vesistöalue. Lähde: Oulujoen vesistövisio https://oulujokivisio.com/vesistotieto/ 

Perustuslain mukaisesti kunnilla on Suomessa itsehallinto ja verotusoikeus. Kuntien verotusoikeuden piiriin 

kuuluvat kunnassa asuvan luonnollisen henkilön ja kuolinpesän ansiotuloista (esimerkiksi palkka ja eläke) 

kerättävä kunnallinen tulovero sekä kunnassa sijaitsevasta kiinteistöstä ja maa-alasta maksettava 

kiinteistövero. Lisäksi kunnat saavat eduskunnan päättämän osuuden yhteisöverosta.7 Kunnilla on oikeus 

päättää verokannastaan itsenäisesti. Toisaalta kunnat ovat myös verovelvollisia, sillä kuntien on maksettava 

 
7 Yhteisön verotettava tulo on niiden veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotus. Suomessa 
yhteisöverokanta on 20,0 %. Yhteisöveroa maksavia tahoja ovat osakeyhtiöiden lisäksi osuuskunnat ja tietyin 
edellytyksin liikelaitokset, julkiset yhteisöt, yhdistykset, laitokset, säätiöt ja asunto-osakeyhtiöt. Yhteisöverotulot 
ohjautuvat esisijaisesti valtiolle. Yksittäisen kunnan saama osuus yhteisöverosta perustuu kuntien jako-osuuden 
mukaiseen ryhmäosuuteen koko yhteisöverotuksen tuotosta. Esimerkiksi vuonna 2019 kuntien lakisääteinen osuus 
yhteisöveron tuotosta oli 31,3 %. Vuosille 2020 ja 2021 hallitus määräaikaisesti korotti kuntien saamaa jako-osuutta 10 
% -yksiköllä osana kuntien saamaa koronatukipakettia. Kunta ei itse voi suoraan vaikuttaa saamansa yhteisöveron 
määrään, mutta luomalla mahdollisuuksia kannattavalle liiketoiminnalle sen alueella, kunta voi pitkällä aikavälillä 
hyötyä sen positiivisista seurauksista myös yhteisöveron tuoton kautta. (Kuntaliitto 2022a)  
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valtiolle arvonlisäveroa harjoittamastaan liiketoiminnasta. Tilanteesta riippuen kunnat voivat olla myös 

tuloverovelvollisia ja saattavat joutua maksamaan varainsiirtoveroa hankkimistaan arvopapereista (Suomi.fi 

2022, Kuntaliitto 2022a). Ansiotuloista kerättävä kunnallinen tulovero on arvonlisäveron kanssa 

verokertymältään yksi merkittävimmistä yksittäisistä veroista Suomessa (Veronmaksajien keskusliitto Ry 

2022). 

Taulukosta 2 löytyvät Oulujoen vesistöalueen kuntien kunnallisveroprosentit vuosina 2019–2021. 

Taulukosta käy ilmi, että Oulujoen vesistöalueella korkein kunnallinen tuloveroprosentti on 

tarkasteluajanjaksona ollut Paltamossa (22 % kaikkina kolmena vuotena) ja Kuhmossa (22 % vuosina 2021 ja 

2020). Alin tuloveroprosentti on samana aikana ollut käytössä Sotkamossa (19,75 % vuosina 2021 ja 2020) 

ja Oulussa (20 % vuosina 2019 ja 2020). Yli puolessa vesistöalueen kunnista (Utajärvi, Vaala, Kajaani, 

Ristijärvi, Hyrynsalmi ja Suomussalmi) tuloveroprosentti on pysytellyt samana koko tarkasteluajanjakson 

ajan. (Verohallinto 2018, Verohallinto 2019, Verohallinto 2020). Keskimääräinen kunnallinen 

tuloveroprosentti on Suomessa kohonnut vuosina 2019–2021 hieman joka vuosi. Vuonna 2019 se oli 19,88 

%, vuonna 2020 hieman suurempi 19,96 % ja vuonna 2021 edelleen hieman suurempi 20,02 % 

(Veronmaksajien keskusliitto Ry 2022). 
 

Vuosi / kunnallinen tuloveroprosentti 

Kunta  2019 2020 2021 
 

Oulu 20,00 20,00 20,50 
 

Muhos 21,50 21,00 21,50 
 

Utajärvi 20,50 20,50 20,50 
 

Vaala 21,50 21,50 21,50 
 

Kajaani 21,00 21,00 21,00 
 

Sotkamo 21,25 19,75 19,75 
 

Kuhmo 21,50 22,00 22,00 
 

Paltamo 22,00 22,00 22,00 
 

Ristijärvi 21,50 21,50 21,50 
 

Hyrynsalmi 21,75 21,75 21,75 
 

Suomussalmi 21,50 21,50 21,50 
 

Taulukko 2: Kunnallinen tuloveroprosentti Oulujoen vesistön kunnissa vuosina 2019–2021. 
Aineistolähde: Verohallinto – Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuosina 2019, 2020 ja 2021. 

Tuloveron lisäksi kunnat keräävät verotuloja kiinteistöverolla, jonka suuruuden ne saavat itse vuosittain 

määrittää kiinteistöverolle asetettujen ala- ja ylärajojen puitteissa (Veronmaksajien Keskusliitto Ry 2022).8 

Yleinen kiinteistöveroprosentti, jota käytetään mm. maapohjaan, tuotantorakennuksiin, konehalleihin ja 

teollisuus rakenteisiin vaihtelee 0,93–2,00 % välillä. Voimalaitoksille kuuluvien rakennusten ja rakennelmien 

veroprosentti voi olla enintään 3,10 %. (Verohallinto 2022). Taulukossa 3 näkyvät Oulujoen vesistöalueen 

kuntien laskennalliset kiinteistöverotulot euroina vuonna 2019. Kuvassa kuusi samat laskennalliset 

euromäärät on esitetty prosenttisosuuksina kuntien keräämistä kiinteistöverotuloista vuonna 2019.  

  

 
8 Kiinteistöveroprosenttien rajat ja niiden kuvaukset ovat nähtävillä Verohallinnon verkkosivuilla osoitteessa 
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/asuminen/kiinteistovero/nain-vero-muodostuu/kiinteistoveroprosenti/ 
(Verohallinto 2022). 

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/asuminen/kiinteistovero/nain-vero-muodostuu/kiinteistoveroprosenti/
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KUNTA 
Muu kuin vakituinen 

asuminen Vakituinen asuminen Voimalaitokset 
Rakennusten 

yleinen 

Oulu 499 442 23 445 669 2 061 066 21 324 751 

Muhos 77 239 824 755 2 175 704 364 517 

Utajärvi 189 136 234 975 1 952 083 238 973 

Vaala 313 741 352 676 1 596 164 149 955 

Kajaani 379 860 4 378 046 457 935 3 921 510 

Sotkamo 423 011 1 363 659 131 844 1 691 382 

Kuhmo 342 868 918 916 126 120 381 073 

Paltamo 209 975 382 143 358 851 103 783 

Ristijärvi 124 760 145 188 420 982 61 807 

Hyrynsalmi 165 950 265 026 504 881 143 875 

Suomussalmi 334 444 726 067 1 508 189 208 983 
Taulukko 3: Kiinteistöveroprosentin mukaiset laskennalliset kiinteistöverotulot euroina Oulujoen vesistöalueen 

kunnissa vuonna 2019. Aineistolähde: Valtionkonttori 2022b. 

 
Kuva 6. Oulujoen vesistöalueen kuntien laskennallisen kiinteistöveroprosentin mukaiset prosenttiosuudet kuntien 

kiinteistöverotuloista vuonna 2019. Aineistolähde: Valtiokonttori 2022b. 

Verotulojen lisäksi kunnat saavat taloudellista avustusta valtiolta. Valtio tukee kuntien taloutta vuosittain 

antamalla valtionapua eri kohteisiin olemassa olevan valtionosuusjärjestelmän9 mukaisesti. 

Valtionosuuksien määrä vaihtelee vuosittain ja ne maksetaan kunnille (ja muille rahoituksen saajille) kerran 

kuussa kuluvan kalenterivuoden kaikkina kuukausina. Lisäksi kunnat voivat hakea valtiolta erilaisia 

 
9 Valtionosuuksien tarkoituksena on turvata kuntien vastuulla olevien peruspalveluiden (sosiaali- ja terveydenhuolto, 
päivähoito, esiopetus- ja perusopetus, kirjastot ja asukasperusteinen yleinen kulttuuritoimi ja taiteen perusopetus) 
saatavuus koko maassa sekä tasata kuntien välisiä eroja. Peruspalveluiden valtionosuus on laskennallinen ja perustuu 
kunnan asukkaiden tarpeisiin ja olosuhdetekijöihin (esimerkiksi ikärakenne, asukastiheys ja työpaikkaomavaraisuus) ei 
todellisiin kustannuksiin. Valtionosuuden suuruuteen ei myöskään vaikuta se, miten kunta järjestää palvelutoiminnan 
tai miten paljon se käyttää niihin. Kunnalle myönnettävä valtionosuus muuttuu vuosittain ja maksetaan kunnalle 
automattisesti.  
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valtionavustuksia, jotka ovat sidottu tiettyyn hakumenettelyyn ja/tai kustannukseen. (Suomi.fi 2022, 

Valtionvarain ministeriö 2022, Riikonen 2022, Kuntaliitto 2022b). Kuvassa 7 näkyvät Kainuun ja Pohjois-

Pohjanmaan kuntien saamat valtionosuudet ja kotikuntakorvaus10 asukasta kohden vuonna 2021. Oulujoen 

vesistöalueen kunnat on kuvassa alleviivattu oranssilla (Kainuun kunnat) ja vihreällä (Pohjois-Pohjanmaan 

kunnat). Kuvasta 7 nähdään, että Oulujoen vesistöalueella suurimmat peruspalveluiden valtionosuudet ja 

kotikuntakorvaus per asukas vuonna 2021 maksettiin Ristijärven ja Hyrynsalmen kuntiin. Pohjois-

Pohjanmaan kunnissa asukaskohtaiset valtionosuudet ja kotikuntakorvaus olivat suurimmat Vaalassa ja 

Utajärvellä.  

 

Kuva 7. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kunnille maksetut peruspalveluiden valtionosuudet ja kotikuntakorvaus per asukas vuonna 
2021. Lähde: Valtiokonttori 2022a. 

Pitkään suunniteltu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus (ns. sote-uudistus) tulee 

aikaansaamaan suuria muutoksia valtionosuuksien laskentatavoissa hyvinvointialueiden11 aloittaessa 

toimintansa vuoden 2023 alussa. Hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä ovat toiminnan alkaessa sosiaali- 

ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen. (Valtioneuvosto 2022). Tarkempaa tietoa sote-

uudistuksen vaikutuksista kuntiin ja kuntatalouteen on saatavilla esimerkiksi Valtioneuvoston ylläpitämiltä 

Sote-uudistusverkkosivuilta. 

Kunnat raportoivat taloudellisesta tilastaan valtiovarainministeriölle, joka seuraa kuntatalouden 

kehitystä. Kuvassa 8 näkyy keskeisiä kuntatalouden indikaattoreita Oulujoen vesistöalueen kunnissa vuonna 

2020. Kuvasta nähdään, että lainakanta per asukas oli suurinta Muhoksella (5700 euroa), Paltamossa (5268 

euroa) ja Kuhmossa (4927 euroa). Vastaavasti pienin lainakanta per asukas oli Hyrynsalmella (1263 euroa) 

ja Sotkamossa (2434 euroa). Toimintakate12, joka kertoo paljonko kunnan käyttötalouden kuluista jää 

katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla, oli reilusti negatiivinen kaikissa alueen kunnissa vuonna 2020. 

Suurin asukaskohtainen vaje toimintakatteessa kyseisenä vuonna oli Ristijärvellä (8991 euroa) ja Vaalassa 

 
10 Kotikuntakorvaukset liittyvät opetuksen järjestämiseen. Opetuksen järjestäjällä on oikeus saada kotikuntakorvaus 
tilanteessa, jossa oppilas suorittaa oppivelvollisuuttaan muualla kuin kotikuntansa esi- tai perusopetuksessa. 
Kotikuntakorvausmenot -ja tulot otetaan keskitetysti huomion valtionosuus maksatuksissa, eikä kunnan tarvitse 
laskuttaa kotikuntakorvauksia itse. (Kuntaliitto 2022b). 
11 Toiminnan alkaessa Suomessa on kaikkiaan 21 hyvinvointialuetta, jotka pääosin seuraavat maakuntajakoa. Sen 
mukaisesti Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa muodostavat omat hyvinvointialueensa. Sote-uudistuksen voimaanpanolaki 
tuli voimaan 1.7.2021 ja sen mukaan hyvinvointialueet ovat julkisoikeudellisia yhteisöjä, joilla on alueellaan 
itsehallinto. Hyvinvointialueet tytäryhteisöineen voivat muodostaa hyvinvointialuekonserneja. 
12 Määritelmän lähde Valtiokonttori 2022d.  
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(8812 euroa). Toiminnan -ja investointien rahavirta13, joka kertoo siitä, kuinka paljon kunnan rahavirrasta 

jää nettolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen, oli myös negatiivinen lähes kaikissa 

alueen kunnissa vuonna 2020. Vertailtaessa kuntien saamia verotuloja per asukas, havaittavissa ei ole 

suuria eroja vesistöalueen kuntien välillä. Vuonna 2020 asukaskohtaiset verotulot olivat suurimmat 

Vaalassa (3985 euroa), Ristijärvellä (3979 euroa) ja Oulussa (3975 euroa). Vastaavasti asukaskohtaiset 

verotulot olivat pienimmät Muhoksella (3448 euroa), Paltamossa (3496 euroa) ja Kuhmossa (3604 euroa). 

 
Kuva 8. Oulujoen vesistöalueen kuntien talouden keskeisiä indikaattoreita vuonna 2020. Lähde: Valtiokonttori 2022c. 

 

Kuvassa 9 näkyy Oulujoen vesistöalueen kuntien omavaraisuusaste prosentteina vuonna 2020. 

Omavaraisuusaste on yksi kuntataseen14 tunnusluvuista ja kuvaa kunnan vakavaraisuutta eli kykyä selviytyä 

taloudellisista sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Kunnan omavaraisuus prosentti katsotaan hyväksi, jos se on 

yli 70 %. Kuntatalous katsotaan merkittävästi rasittuneeksi, jos kunnan omavaraisuusaste on 50 % tai sitä 

alempi. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017). Korkein omavaraisuusaste vuonna 2020 oli Hyrynsalmella (72 %), 

Sotkamossa (71 %) ja Kajaanissa (64 %). Omavaraisuusaste oli pienin Paltamossa (27 %), Muhoksella (29 %) 

ja Kuhmossa (38 %). Näissä kolmessa kunnassa kunnan keräämät verotulot per asukas vuonna 2020 olivat 

Oulujoen vesistöalueen kuntien pienimmät ja lainakanta per asukas taas suurinta (Kuva 8).  

 

Kuva 9. Oulujoen vesistöalueen kuntien omavaraisuusaste vuonna 2020. Lähde: Valtiokonttori 2022c. 

 
13 Määritelmän lähde Valtiokonttori 2022d. 
14 Kuntataseen tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, velkaantuneisuutta ja rahoitusvarallisuutta 
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2.3 Maakuntien keskeiset elinkeinonalat  
Siinä missä Pohjois-Pohjanmaa on tunnettu vahvasta ICT-osaamisesta sekä alan yrityskannasta, Kainuun 

elinkeinorakenteessa korostuu kaivannaistoiminta (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2021, Kainuun liitto 2022a). 

Kainuun maakunnassa kärkielinkeinoiksi on tunnistettu biotalous, metsä- ja puuklusteri, energiaklusteri, 

elintarvikeklusteri, kaivannaistalous, matkailu, metalliklusteri ja ICT- ja elektroniikkaklusteri. Pohjois-

Pohjanmaan maakunnassa kärkitoimialoja ovat puolestaan ICT-sektori, metalliteollisuus, 

elintarviketuotanto, sekä bio- ja metsätalous sisältäen puunjatkojalostuksen. Maakuntien yhteisenä 

tulevaisuuden kärkielinkeinona on matkailu. (Kainuun liitto 2021, Pohjois-Pohjanmaan liitto 2017). 

Toimialoittain katsottuna alkutuotannon (maa- ja metsätalous sekä kalastus) työpaikkojen osuus sekä 

Kainuun että Pohjois-Pohjanmaan työpaikoista on ollut varsin tasaisessa laskussa jo pitkään (Kuva 10). 

Kainuussa alkutuotannon työpaikkojen prosenttiosuus vuonna 2020 oli yli 5,5 %, mutta Pohjois-

Pohjanmaalla niiden prosenttiosuus oli laskenut jo neljään. 

 
Kuva 10. Alkutuotannon työpaikkojen prosenttiosuus Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien työpaikoista vuosina 

2007–2020. Aineistolähde: Tilastokeskus 2022b. 

Jalostuksen työpaikkojen (teollisuus mukaan lukien kaivannaistoiminta ja energia sekä rakentaminen) osuus 

on Kainuussa ollut kasvussa vuodesta 2013 lähtien (Kuva 11). Pohjois-Pohjanmaalla trendi on puolestaan 

ollut laskeva vuodesta 2017 lähtien. Vuonna 2020 Kainuun työpaikoista noin 20 % oli jalostuksessa. Pohjois-

Pohjanmaalla vastaava prosenttiosuus oli noin 23 %. 
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Kuva 11. Jalostuksen työpaikkojen prosenttiosuus Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien työpaikoista vuosina 

2007–2020. Aineistolähde: Tilastokeskus 2022b. 

Tuotantomenetelmien kehittyessä yhä suurempi osuus bruttokansantuotteesta tyypillisesti tulee 

palveluista ja alkutuotannon osuus laskee (Tilastokeskus 2022d). Palvelujen työpaikkojen (kauppa, liikenne 

ja muut palvelut) osuuden kehitys Kainuussa on kuitenkin ollut pääosin laskeva vuodesta 2015 lähtien (Kuva 

12). Pohjois-Pohjanmaalla trendi on puolestaan ollut kasvava vuodesta 2017 lähtien. Vuonna 2020 

palvelujen työpaikkojen osuus oli lähes yhtä suuri molemmissa maakunnissa (noin 74 % Kainuussa ja noin 

72 % Pohjois-Pohjanmaalla). 

 
Kuva 12. Palvelujen työpaikkojen osuus Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien työpaikoista vuosina 2007–2021. 

Aineistolähde: Tilastokeskus 2022b. 
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Kuvassa 13 näkyy Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan työpaikkaomavaraisuus15 vuosina 1987–2020. Kainuun 

työpaikkaomavaraisuus on tarkasteluajanjaksona vaihdellut huomattavasti ollen 2000-luvulla alimmillaan 

(96,7) vuonna 2006. Tähän mennessä suurin omavaraisuusaste Kainuussa saavutettiin vuonna 2020, jolloin 

se nousi ensimmäistä kertaa yli 100. Pohjois-Pohjanmaalla työpaikkaomavaraisuus on 

tarkasteluajanjaksona vaihdellut Kainuun maakuntaa huomattavasti vähemmän. 2000-luvulla Pohjois-

Pohjanmaan omavaraisuus aste on pysytellyt 98,5 ja 99 välillä. Toistaiseksi se ei ole vielä kertaakaan 

ylittänyt arvoa 100.  

 
Kuva 13. Työpaikkaomavaraisuus Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuosina 1987–2020. 

Lähde: Tilastokeskus 2022b. 

Kuvassa 14 näkyy Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan työllisyysaste16 vuosina 1987–2020. Kainuussa 

työllisyysaste kävi matalimmillaan 1990-luvun alussa ja saman vuosikymmenen puolivälissä. Pohjois-

Pohjanmaalla tarkasteluajanjakson matalin työllisyysaste asettuu 1990-luvun alkuun. 2000-luvulla 

työllisyysasteen kehitys on molemmissa maakunnissa aaltoillut positiivisen ja negatiivisen kehityksen välillä. 

Kuvasta 13 näkyy, että Kainuun työllisyysaste on kasvanut voimakkaammin vuodesta 2015 lähtien ja 

saavutti korkeimman tasonsa vuonna 2020. Vuosi 2020 oli myös ensimmäinen ajankohta 

tarkasteluajanjaksona, jolloin Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan työllisyysaste oli sama (68,5 %).  

 

 
15 Tilastokeskuksen määritelmän mukaan työpaikkaomavaraisuus kuvaa alueella työssäkäyvien ja alueella asuvan 
työllisen työvoiman välistä suhdetta. Työpaikkaomavaraisuuden ollessa yli100 alueella on enemmän työpaikkoja kuin 
alueella asuu työllistä työvoimaa. Vastaavasti alle 100 oleva työpaikkaomavaraisuusaste kertoo tilanteesta, joka on 
päinvastainen. (Tilastokeskus 2022b). 
16 Tilastokeskuksen määritelmän mukaan työllisyysaste kuvaa 18–64-vuotiaiden työllisten osuutta samanikäisestä 
väestöstä (Tilastokeskus 2022b). 
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Kuva 14. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan työllisyysaste prosentteina vuosina 1987–2020. 

Lähde: Tilastokeskus 2022b. 

Kuvissa 15 ja 16 näkyvät Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan työpaikat toimialoittain17 vuonna 2020. Sekä 

Kainuussa että Pohjois-Pohjanmaalla eniten työpaikkoja oli terveys – ja sosiaalipalveluissa. Kainuussa 

toiseksi eniten työpaikkoja oli tukku- ja vähittäiskaupan alalla. Lähes yhtä paljon työllisti hallinto- ja 

tukipalvelutoimiala. Seuraavaksi eniten Kainuussa oli työpaikkoja teollisuudessa ja julkisen hallinnon ja 

maanpuolustuksen toimialoilla. Pohjois-Pohjanmaalla toiseksi eniten työpaikkoja oli puolestaan 

teollisuudessa ja kolmanneksi eniten tukku- ja vähittäiskaupan alalla. Myös rakentaminen ja koulutus olivat 

Pohjois-Pohjanmaalla runsaasti työpaikkoja tarjonneita aloja. Alkutuotannon toimialoilla työpaikkoja oli 

Kainuussa 1511 ja Pohjois-Pohjanmaalla 6420. Kuten kuvasta 9 näkyy, alkutuotannon työpaikkojen osuus 

sekä Kainuun että Pohjois-Pohjanmaan työpaikoista on ollut tasaisessa laskussa jo pitkään. 

 
17 Toimiala kuvaa yrityksen toiminnan luokkaa, johon toimija (esim. yritys) on pääasiallisen toimintansa luonteen ja 
kohteen perusteella kategorisoitu. Esimerkkejä toimialoista ovat teollisuus ja rakentaminen. Toimialojen rajoja 
voidaan määritellä eri tavoilla esimerkiksi taloudellisen toiminnan tiedonkeruuta ja tilastointi varten. (Tieteen 
termipankki 2015). 
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Kuva 15. Kainuun työpaikat toimialoittain vuonna 2020. Lähde: Kainuun liitto 2022b. 

 
Kuva 16. Pohjois-Pohjanmaan työpaikat toimialoittain vuonna 2020. Aineistolähde: Kainuun liitto 2022c. 
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D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta

C Teollisuus

B Kaivostoiminta ja louhinta

A Maatalous, metsätalous ja kalatalous

Työpaikat toimialoittain (A -X)
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2.4 Maakuntien aluetalousnäkymät 
Työ- ja elinkeinoministeriön kevään 2022 aluekehitysnäkymät raportissa pitkittynyt koronapandemia ja 

helmikuussa 2022 alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ovat tekijöitä, joiden nähdään vaikuttavan 

keskeisesti Oulujoen vesistön maakuntien talouteen (Nieminen ja Repo toim. 2022a). Venäjän 

hyökkäyssodan luoma epävarmuus ja koronapandemian aikana esiin nousseet ongelmat esimerkiksi raaka-

aineiden saatavuuteen, kansainväliseen logistiikkaan ja työvoiman rekrytointiin liittyen koskettavat useita 

toimialoja Oulujoen vesistön alueella. Nopeasti noussut polttoaineen hinta on rasite sekä yrityksille, että 

pitkiä työmatkoja ajaville molemmissa maakunnissa. Toisaalta vihreän siirtymän ennakoidaan nopeutuvan 

hyökkäyssodan seurauksena. Raportissa todetaan, että sodan välittömät vaikutukset Pohjois-Pohjanmaan 

ja Kainuun aluetalousnäkymiin ovat toistaiseksi olleet vähäiset. Välilliset vaikutukset voivat sen sijaan olla 

merkittävämpiä. Esimerkkinä välillisistä vaikutuksista voidaan nostaa Suomen sijainti Venäjän naapurissa, 

joka pitkällä aikavälillä saattaa kasvattaa maamme maariskiä ja heikentää kansainvälistä kiinnostusta 

Suomeen toiminta-alueena ja kansainvälisten investointien sekä tutkimus- ja kehitysyhteistyön kohteena. 

Toisaalta syksyn 2022 aluekehitysnäkymät raportissa (Nieminen ja Repo toim. 2022b) todetaan, että 

hakuvaiheessa olevalla Nato-jäsenyydellä on positiivisia vaikutuksia Suomen maakuvaan, joka myös lisää 

investointivarmuutta. Tulevana talvena sekä yrityksiä, että kotitalouksia koko maassa painaa erityisesti 

uhka sähkökatkoista ja korkeista sähkönhinnoista. Korkeat energiankustannukset hyödykkeiden 

tuotannossa nostavat yleistä hintatasoa ja nopea inflaation nousu hillitsee kuluttajien ostointoa. Samalla 

riski koko maan talouden taantumalle on kasvanut. (Nieminen ja Repo toim. 2022b). 

Kainuun aluetalous on viime vuosina vahvistunut ja maakunta nähdään positiivisen rakennemuutoksen 

alueena (Nieminen ja Repo toim. 2022a, Nieminen ja Repo toim. 2022b). Omavaraisen fossiilivapaan 

energiantuotannon kysynnän kasvun myötä Kainuussa on meneillään tuulivoimamaakuntakaavan päivitys 

vuoteen 2035. Esityksessä on noin 10 uutta tuulivoimalahanketta jo vireillä olevien 11 hankkeen lisäksi. 

Realisoituvilla tuulivoimahankkeilla nähdäänkin olevan merkittävää vaikutusta maakunnan kehitykselle 

(Nieminen ja Repo toim. 2022b). Syksyn 2021 alueelliset kehitysnäkymät raportissa (Nieminen ja Repo 

toim. 2021) mainittujen odotettavissa tai jo osittain toteutuneiden suurien investointien rinnalle kaivataan 

uusia investointeja. Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamien välillisten vaikutusten ja Suomen maariskin 

lisääntymisen seurauksen uusien investointien toteutuminen on mahdollisesti epävarmempaa. Kainuun 

maakunnassa teollisuuden kehitys on ollut viime aikoina hyvää. Erityisen vahvaa kehitys on ollut 

kaivosteollisuudessa, johon Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset erityisesti pakotteiden takia ovat tuoneet 

uutta epävarmuutta ja ennakointivaikeutta. Metsä- ja puunjalostussektorilla Venäjältä tuotavan puutavaran 

loppumisen ennakoidaan kasvattavan hakkuita Kainuun alueella. Tämä voi puolestaan avata uusia 

markkinoita alueen sahoille. Kuten myös Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuun maatalousyrittäjien kokema 

ahdinko on jatkunut jo pitkään, eikä helpotusta ole näköpiirissä johtuen pitkään jatkuneesta kustannus- ja 

kannattavuuskriisistä. Uhkana on erityisesti eläintuotannon osittainen lopettaminen, sillä sitä on vaikea 

aloittaa uudestaan. Matkailun saralla kotimaan matkailun kasvu on pelastanut alan yrityksiä 

koronapandemian vaikeimmilta vaikutuksilta, mutta polttoaineen hinnannousu ja suomalaisten 

ulkomaanmatkailun elpyminen tulevat mahdollisesti vaikuttamaan negatiivisesti alueen tulevaisuuden 

matkailunäkymiin. Kansainvälisten matkailijoiden saralla maakunnassa kaivataan uusia 

markkinointikohteita, sillä Venäjän hyökkäyssodan ja sen seurauksena toteutettujen pakotteiden takia 

ennen suurimman matkailijaryhmän muodostaneet venäläiset ja ukrainalaiset eivät tule vierailemaan 

alueelle entiseen tapaan. Pidemmällä aikavälillä hyökkäyssota voi vaikuttaa negatiivisesti mielikuvaan 

Suomesta ja kansainvälisten matkailijoiden uskallus matkustaa lähelle Venäjän rajaa saattaa mahdollisesti 

muuttua. (Nieminen ja Repo toim. 2022a) 

Pohjois-Pohjanmaalla kevään 2022 alueelliset kehitysnäkymät olivat positiiviset, vaikka talouskasvun 

ennustetaankin hidastuvan Venäjän hyökkäyssodan vaikutusten seurauksena (Nieminen ja Repo toim. 

2022a). Syksyllä 2022 maakunnan talousnäkyvät olivat hieman huonontuneet johtuen korkeasta 

inflaatiosta, materiaalipulasta ja toimitusongelmista, jotka vähentävät kiinnostusta investointeihin ja 
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hidastavat talouden kasvua (Nieminen ja Repo toim. 2022b). Maakunnan keskeisistä elinkeinoista 

maatalous on erityisessä ahdingossa johtuen pitkään jatkuneesta kustannus- ja kannattavuuskriisistä. 

Uhkana on, että moni maakunnan tilallinen lopettaa toimintansa hyökkäyssodan myötä entisestään 

kallistuneiden tuotantotarvikkeiden ja -välineiden (esim. lannoitteet, rehu ja energia) kustannusten takia. 

Valtion tarjoamasta kompensointipaketista toivotaan apua vaikeaan tilanteeseen. Turvetuotannon puolella 

aikaisemmin alkanut tuotannon alasajo jatkuu ja maakunnan isot toimijat ovat ilmoittaneet lopettavansa 

turpeen tuotannon tai käytön vuosina 2022–2024. Myöskään energiaturvetta ei tulla käyttämään 

merkittävästi enää vuonna 2025. Venäjän hyökkäyssota saattaa kuitenkin hidastaa energiaturpeen käytön 

poistumista erityisesti omavaraisen energiantuotantotietoisuuden nousun myötä. Saha- ja puutuotteiden 

liikkumiseen liittyvät logistiset ongelmat ovat nousseet pinnalle sodan myötä. Sen sijaan venäläisen 

raakapuun ja hakkeen tuonnin loppumisen ei uskota olevan ongelma maakunnan puuteollisuudelle. 

Positiivisen kehityksenä Pohjois-Pohjanmaalle on suunnitteilla puunjalostusinvestointeja esimerkiksi 

Ouluun ja Utajärvelle. Energiasektorilla Pohjois-Pohjanmaalle kaavaillut tuulivoimahankkeet ovat 

edistyneet ja maakunnassa jo sijaitseville noin 350 tuulivoimalalle on tulossa lisäystä. Tämä lisää paineita 

sähköverkkoinvestointeihin. Kantaverkkoyhtiö Fingridillä onkin tuleville vuosille suunnitteilla erilaisia 

projekteja 450 miljoonan euron arvosta. Merkittävä osa projekteista suuntautuu Pohjois-Pohjanmaalle 

erityisesti kantaverkon kehitystarpeisiin. (Nieminen ja Repo toim. 2022a). Myös vetytalous on maakunnassa 

nousussa (Nieminen ja Repo toim. 2022b). 
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2.5 Maakuntien ja kuntien vetovoima ja elinvoimaisuus 
Käsitteinä vetovoima ja elinvoimaisuus18 ovat hyvin abstrakteja ja eri yhteyksissä ne voivat merkitä varsin 

erilaisia asioita yksilöille, yhteisöille tai organisaatioille. Toisaalta vetovoima ja elinvoima kulkevat 

käsikädessä, sillä alueista puhuttaessa niiden elinvoimaisuus on vahvasti riippuvaista niiden 

vetovoimaisuudesta. Mikäli alueella ei ole vetovoimaa, se ei houkuta uusia asukkaita, työntekijöitä, 

sijoituksia alueen yrityksiin tai vierailemaan saapuvia matkailijoita. (Sallinen toim. 2017). 

Sekä Kainuun että Pohjois-Pohjanmaan maakuntastrategioissa alueen elinvoimaisuuden turvaaminen on 

keskeisessä asemassa (Kainuun Liitto 2022a, Pohjois-Pohjanmaan liitto 2022). Vuoteen 2040 ulottuvassa 

Kainuu-ohjelmassa maakunnalle ominaisiksi vetovoimatekijöiksi on tunnistettu ”maakunnan sisällä hyvin 

saavutettavissa olevat monipuoliset asumiseen ja virkistäytymiseen sopivat alueet” (Kainuun liitto 2022a). 

Kainuun vetovoimaa ja elinvoimaa parannetaan ”kehittämällä saavutettavuutta ja tietoliikenneyhteyksiä 

sekä parantamalla alueen fyysistä ja inhimillistä ympäristöä viihtyisämmäksi ja toimivammaksi” (Kainuun 

liitto 2022a). Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa vuosille 2022–2025 elinvoimaisuus tarkoittaa 

”kasvua, jota syntyy alueen kehittyvistä yrityksistä, alueelle sijoittuvista uusista yrityksistä, investoinneista, 

lisääntyvästä työpaikkojen määrästä, vahvasta vetovoimasta ja uusista asukkaista. Saavutettavuus 

maakunnan elinvoiman edellytyksenä. Elinvoimaa edistetään käytännön toimenpiteillä, kuten esimerkiksi 

maankäytöllä, laadukkailla yrityspalveluilla sekä korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa tehtävällä 

yhteiskehittämisellä”. (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2022).  Mietittäessä elinvoimaa kuntien näkökulmasta 

Sallinen (toim. 2017) määrittelee sen ”[…] kunnan uudistumiskykynä, jota tarvitaan taloudellisen kasvun, 

yhteiskunnan toimivuuden ja yksilön hyvinvoinnin vuoksi.” Sallisen mukaan kunnan kestävä elinvoimaisuus 

perustuu: ”[…] jatkuvaan uudistumiskykyyn ja hyvinvoiviin kuntalaisiin” ja ilmenee ”uudistumisena, 

kehityksenä ja joustavuutena”. Kunnan elinvoimaisuus on moniulotteinen kokonaisuus, joka muodostuu 

useasta eri osa-alueesta. Sallinen on määritellyt keskeisiksi osa-alueiksi kuusi tekijää: vetovoimainen 

ympäristö, kilpailukykyinen yrityskanta, osaava ja saatavilla oleva työvoima, julkiset ja kaupalliset palvelut, 

sosiaalinen pääoma ja yhteisöllisyys sekä vahva kuntatalous (Kuva 17). Näihin osatekijöihin vaikuttavat 

monet asiat, joista osaan kunta voi omalla tekemisellään vaikuttaa (Vuorento toim. 2019). On tärkeä 

huomata, että kuntien elinvoimaisuus voi saada ja ottaa eri muotoja kunnasta riippuen. Sallisen (2017 

toim.) mukaan keskeistä on kuitenkin se, että elinvoimaisuutensa ylläpitämiseksi kunnat tunnistavat, mistä 

niiden uudistumiskyky syntyy ja kuinka sen olemassaoloa voidaan edistää.  

 
18 Kielitoimiston sanakirjassa vetovoima tarkoittaa ’viehätysvoimaa, kiehtovuutta, houkuttavuutta’ ja elinvoima 
’elinkykyä, -voimaisuutta, vireyttä, vitaalisuutta’ (Kielitoimistonsanakirja 2022). 
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Kuva 17. Kunnan elinvoimaisuuden osa-alueita. Lähde. Sallinen (toim.) 2017. 

Kuntaliitto ylläpitää elinvoimaindikaattoria, jonka avulla voidaan tarkastella kuntien elinvoiman muutosta 

kahden viimeisen tilastoista saatavan ajankohdan välisenä aika. Indikaattoriin on yhdistetty kunnan 

elinvoiman kannalta tärkeitä muuttujia, kuten väestön muutos, työpaikkojen muutos, verotulojen muutos, 

taloudellisen huoltosuhteen muutos ja koulutustason muutos. Indikaattorin saama arvo kertoo kunnan 

elinvoimaisuuden suunnasta, johon se ja sen arvon määrittelemiseen käytettävien muuttujien arvot ovat 

kehittyneet viimeisen kahden vuoden aikana (Hottinen 2022). Eri muuttujat vaikuttavat 

elinvoimaindikaattoriin yhtä suurella painoarvolla. Elinvoiman muutosta kuvaavan indikaattorin keskiarvo 

on 0. Mikäli indikaattori saa positiivisia arvoja, elinvoima on kyseisessä kunnassa kehittynyt paremmin kuin 

maakunnassa keskimärin. Jos indikaattori saa negatiivisia arvoja, elinvoima on kyseisessä kunnassa 

kehittynyt valittua vertailukohtaa huonommin. Vertailun voi halutessaan suorittaa myös koko maahan. 

(Kuntaliitto 2019). 

Elinvoimaindikaattorin uusin saatavilla oleva tieto on vuodelle 2019. Taulukkoon 4 on koottu Oulujoen 

vesistöalueen kuntien elinvoimaindikaattorit vuosina 2017 ja 2019. Indikaattorien vertailumaakunnat ovat 

kunnan sijainnista riippuen Kainuu tai Pohjois-Pohjanmaa. 
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Elinvoimaindikaattori 

Kunta vuonna 2017 vuonna 2019 

Oulu 26,05 48,48 

Muhos 7,53 15,04 

Utajärvi -31,63 -8,93 

Vaala 24,92 -43,31 

Kajaani 24,71 30,57 

Sotkamo 29,41 21,22 

Kuhmo -16 7,59 

Paltamo 27,86 26,77 

Ristijärvi -3,39 -3,24 

Hyrynsalmi -17,9 -32,56 

Suomussalmi -26,74 3,29 
Taulukko 4. Oulujoen vesistöalueen kuntien elinvoimaindikaattorit suhteessa niiden omiin maakuntiin vuosina 2017 ja 2019. 

Aineistolähde: Kuntaliitto 2019 

Vuonna 2017 Oulujoen vesistöalueen kuntien elinvoimaindikaattori vaihteli Utajärven -31,63 ja Sotkamon 

29,41 välillä (Taulukko 4). Vuonna 2017 vesistöalueen 11 kunnasta elinvoimaindikaattori oli positiivinen 

kuudessa (Oulu, Muhos, Vaala, Kajaani, Sotkamo ja Paltamo) ja negatiivinen viidessä (Utajärvi, Kuhmo, 

Ristijärvi, Hyrynsalmi ja Suomussalmi). Vuonna 2019 vesistöalueen kuntien elinvoimaindikaattorit 

vaihtelivat Vaalan -43,31 ja Oulun 48,48 välillä. Elinvoimaindikaattori oli positiivinen seitsemässä kunnassa 

(Oulu, Muhos, Kajaani, Sotkamo, Kuhmo, Paltamo ja Suomussalmi) ja negatiivinen neljässä (Utajärvi, Vaala, 

Ristijärvi ja Hyrynsalmi). Kahden kunnan osalta (Paltamo ja Ristijärvi) elinvoimaindikaattorissa oli 

tapahtunut vain pientä muutosta joko positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan. 

Verrattuna vuoteen 2017 suurimman negatiivisien elinvoimaindikaattorin arvonmuutoksen 

vesistöalueella oli kokenut Vaala, jonka elinvoimaindikaattori oli laskenut arvosta 24,92 arvoon -43,31. 

Elinvoimaindikaattorin osatekijöitä katsottaessa nähdään, että Vaalan negatiivisen elinvoimakehityksen 

suunnan taustalla on vuodesta 2011 saakka jatkunut tasainen väkiluvun lasku ja vuonna 2018 jyrkkään 

nousuun lähtenyt taloudellinen huoltosuhde, joka vuonna 2019 saavutti yhtä korkean arvon kuin 

aikaisempi, vuonna 2014 saavutettu korkea arvo. Vaalan työllisyyden vuoden 2017 positiivinen 

kehityssuunta oli jo vuonna 2018 kääntynyt negatiiviseksi, ja jatkoi alamäkeä vuonna 2019. Lisäksi kunnan 

saamien verotulojen kehityssuunta oli vuonna 2019 edelleen laskeva. (Kuntaliitto 2019).Vastaavasti 

suurimman positiiviseen elinvoimaindikaattorin arvonmuutoksen vuodesta 2017 vuoteen 2019 oli Oulujoen 

vesistöalueen kunnista kokenut Suomussalmi, jonka elinvoimaindikaattori oli noussut arvosta -26,74 arvoon 

3,29. Elinvoimaindikaattorin osatekijöitä tarkasteltaessa nähdään, että myös Suomussalmen väkiluku on 

laskenut tasaisesti vuodesta 2011 saakka, mutta kunnan taloudellinen huoltosuhde oli vuonna 2018 

alkaneesta noususta huolimatta alemmalla tasolla kuin Vaalan vuonna 2019. Myös väestön koulutustason 

kehityssuunta Suomussalmella on positiivinen verrattuna Vaalan väestön vastaavaan arvoon. (Kuntaliitto 

2019). 

Muiden vesistöalueen kuntien osalta myös Oulun elinvoimaindikaattori oli kasvanut huomattavasti 

arvosta 26,05 vuonna 2017 arvoon 48,48 vuonna 2019. Vesistöalueen suurimpana kaupunkina Oulun 

elinvoimaindikaattorin positiivisen kehityssuunnan taustalta löytyvät tasaisesti kasvava väestö, vuodesta 

2014 lähtien laskenut taloudellinen huoltosuhde, korkeasti koulutettu väestö, ja työllisyyden sekä 

kaupungin saamien verotulojen positiivinen kehityssuunta.  
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Kuvissa 18 ja 19 näkyvät Oulujoen vesistöalueen kuntien elinvoimaindikaattorit muuttujineen suhteessa 

niiden omiin maakuntiin vuonna 2019. Oulujoen vesistöalueen kunnat on alleviivattu sinisellä ja niiden 

kuntakohtainen elinvoimaindikaattori merkattu samalla värillä kunnan elinvoimaindikaattorin perään. 

Kunnan elinvoimaindikaattorin muuttujien arvot näkyvät varsinaisen indikaattoriarvon alapuolella.  

Kuva 18. Kainuun kuntien elinvoimaindikaattorit suhteessa maakunnan elinvoimaindikaattoriin muuttujineen vuonna 2019. 
Lähde: Kuntaliitto 2019 

Katsottaessa Oulujoen vesistöalueen kuntien elinvoimaindikaattorin muuttujia Kainuun maakunnassa 

sijaitsevien kuntien osalta (Kuva 18) nähdään, että Sotkamo on ainut kunta, jossa elinvoimaindikaattori ja 

kaikki sen muuttujat olivat positiivisia vuonna 2019. Pohjois-Pohjanmaan osalta (Kuva 19) Oulu on ainut 

vesistöalueella sijaitseva kunta, jossa elinvoimaindikaattori ja kaikki sen muuttujat olivat positiivisia. Ainut 

vesistöalueen kunta, jossa sekä elinvoimaindikaattori että kaikki muuttujat saivat negatiivisia arvoja vuonna 

2019 oli Vaala. 

Vuonna 2019 Kainuussa sijaitsevista vesistöalueen kunnista (Kuva 18) Kuhmon sekä Suomussalmen 

elinvoimaindikaattori oli positiivinen (7,59 Kuhmo ja 3,29 Suomussalmi), vaikka molemmissa kunnissa 

elinvoimaindikaattorin muuttujista kolmen (työpaikat, väestö ja verotulot) kehityssuunta oli ollut 

negatiivinen. Ristijärven elinvoimaindikaattori samana vuonna oli -3,24, mutta muuttujista kaksi (koulutus 

ja taloudellinen huoltosuhde) oli kehittynyt positiiviseen suuntaan. Huomion arvoista on myös se, että 

Hyrynsalmella, jonka elinvoimaindikaattori vuonna 2019 oli reippaasti negatiivinen (-32,56), väestö 

muuttujan kehityssuunta oli positiivinen. Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevista vesistöalueen kunnista (Kuva 

19) Muhoksen elinvoimaindikaattori vuonna 2019 oli positiivinen (15,04), vaikka sen muuttujista yhden 

(työpaikat) kehityssuunta oli ollut negatiivinen. Utajärven elinvoimaindikaattori samana vuonna oli -8,93, 

mutta sielläkin väestö muuttujan kehityssuunta oli positiivinen muiden osatekijöiden negatiivisen 

kehityssuunnan sijaan.  
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Kuva 19. Pohjois-Pohjanmaan kuntien elinvoimaindikaattorit suhteessa maakunnan elinvoimaindikaattoriin 

osatekijöittäin vuonna 2019. Lähde: Kuntaliitto 2019 
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2.6 Aluetalouden ja elinvoimaisuuden haasteita tulevaisuudelle 
Kainuussa alue- ja kuntatalouden keskeisiä haasteita ovat erityisesti ikääntyvä ja vähenevä väestö. Kainuun 

väestö on vähentynyt jo pitkään ja erityisiä huolenaiheita ovat heikko huoltosuhde, pieni verokertymä ja 

sosiaali- ja terveyspalveluiden kasvavat kustannukset, jotka ovat rasite kuntataloudelle. Väestön 

keskittyminen Kajaaniin ja Kajaanin seutukunnan alueelle muun maakunnan tyhjentyessä on haasteellista 

koko maakunnan elinvoimaisuudelle ja erityisesti maakunnan kuntien taloudelle. Työllisyyden kehitys on 

ollut Kainuussa positiivista jo jonkin aikaa, mutta avoimien työpaikkojen yleinen keskittyminen Kajaanin 

seutukuntaan19 on ongelmallista, sillä se edesauttaa jo meneillään olevaa sisäistä polarisoitumiskehitystä 

maakunnan sisällä. Maakunnan pieni ja ikääntyvä väestömäärä ei riitä vastaamaan kasvavaan työvoiman 

tarpeeseen ja Kainuuseen tarvitaan lisää nuoria ja työikäisiä asukkaita. Yhtenä ratkaisuna työikäisen 

väestön kasvattamiseen maakunnassa nähdään maahanmuuton lisäys, sillä työntekijöitä ja asukkaita on 

vaikea löytää muualta Suomesta. Uusimmassa maakuntaohjelmassa Kainuun tulevaisuuden kriittisiksi 

tekijöiksi verotulojen ja kulutuskysynnän osalta on tunnistettu muuttovoiton kasvattaminen, uusien 

investointien, työpaikkojen ja työntekijöiden, opiskelijoiden ja asukkaiden sekä matkailijoiden ja 

monipaikkaisten vapaa-ajan viettäjien ja etätyöntekijöiden saaminen maakuntaan. (Kainuun liitto 2022). 

Pohjois-Pohjanmaan ennustetaan tulevina vuosikymmeninä olevan yksi Suomen kasvumaakunnista. 

Maakunnan vahvuutena on jo pitkään ollut nuori ja kasvava väestö, jonka taustalla on ollut maakunnan 

suuri syntyvyys. 2010-luvun alun jälkeen syntyvyys laski myös Pohjois-Pohjanmaalla, mutta kääntyi 

uudelleen nousuun vuonna 2020. Tulevaisuuden vuosittainen väestönkasvutavoite maakunnassa on noin 

1035 asukkaan (0,24 %) lisäys vuodessa. Kuten Kainuussa, myös Pohjois-Pohjanmaalla väestön 

keskittyminen tiettyyn osaan maakunnasta on haasteellista koko alueen elinvoimaisuudelle. Pohjois-

Pohjanmaalla Oulu ja Oulunseutu ovat nopeasti kasvavia alueita, ja maakunnassa tunnistetaan tarve 

määrätietoisesti kehittää muitakin kaupunkiseutuja niiden omien vahvuuksien pohjalta. Pinta-alaltaan 

suuressa maakunnassa alueiden eriytyminen ja yritystoiminnan sekä yrityksille tarjottavien palveluiden 

keskittyminen vain osaan maakunnan alueesta ovat kehityskulkuja, joita maakunnassa pyritään hillitsemään 

tasapainoisemman ja vuorovaikutteisemman aluekehityksen ja kaupunki – maaseutu vuorovaikutuksen 

turvaamiseksi. Myös työikäisen väestön miesvoittoisuus on haaste erityisesti pienissä kunnissa. Työikäisen 

väestön tasaisemman sukupuolijakauman ja sitä tukevan koulutus- ja työpaikkarakenteen luominen eri 

toimialoilla onkin yksi tärkeä kehittämisen kohde Pohjois-Pohjanmaalla. (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2022). 

Aluetalouteen ja työllisyyteen liittyen Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla on jo jonkin aikaa koettu 

merkittäviä rekrytointi ongelmia osaavan työvoiman osalta niin työnjohto-, asiantuntija- ja 

ammattiosaajatehtävissä. Erityisen haasteellista osaavan työvoiman rekrytointi on ollut haja-asutus alueilla. 

Kainuussa työvoiman saatavuus on pahimmillaan jopa uhka yritysten kasvulle ja uusien investointien 

toteutumiselle. Kainuussa työvoiman tarvetta on kaikilla toimialoilla. Pohjois-Pohjanmaalla pulaa on ollut 

erityisesti rakentamisen, metalli- ja konepajateollisuuden, ICT:n ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimialoilla. 

Kuvissa 20 ja 21 näkyy Työ- ja elinkeinoministeriön syksyllä 2021 ilmestyneen alueelliset kehitysnäkymät 

raportin tilannearvio Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan työllisyyden, työvoiman saatavuuden ja elinkeino ja 

yritystoiminnan osalta. Molemmissa maakunnissa työvoiman saatavuuden ennakoidaan heikentyvän 

edelleen. Positiivista on kuitenkin se, että elinkeinoelämän ja yritystoiminnan ennakoidaan paranevan 

molemmissa maakunnissa. (Nieminen ja Repo (toim.) 2021). 

 
19 Kajaanin seutukuntaan kuuluvat Kajaani, Sotkamo, Paltamo ja Ristijärvi 
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Kuva 20. Kainuun työllisyyden, työvoiman saatavuuden ja elinkeino ja yritystoiminnan tilannearvio syksyllä 2021. 

Lähde: Nieminen ja Repo (toim.) 2021, sivu 136. 
 

 
Kuva 21. Pohjois-Pohjanmaan työllisyyden, työvoiman saatavuuden ja elinkeino ja yritystoiminnan tilannearvio syksyllä 

2021. Lähde: Nieminen ja Repo (toim.) 2021, sivu 126. 

Edellä kuvailtujen haasteiden lisäksi Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan aluetaloutta, elinkeinoelämää ja 

elinvoimaisuutta haastavat tulevaisuudessa esimerkiksi ilmastonmuutos, digitalisaatio ja automatisaation 

lisääntyminen sekä niin sanottu vihreä siirtymä. Toimialakohtaisia haasteita ja vastauksia niiden 

ratkaisemiseksi on eritelty maakuntien julkaisemissa älykkään erikoistumisen strategioissa (Kainuun 

älykkään erikoistumisen strategia 2021–2027 ja Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia 

2021–2024). Julkaisut ovat saatavilla Kainuun liiton ja Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta.  
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3 Vesistöön vaikuttavien sekä vesistön tilasta riippuvien toimialojen 

kysyntälisäyksen aluetalous- ja ympäristövaikutustarkastelu 
 

Osana Arvovesi-hankkeen vesistövisiotyöskentelyä analysoitiin Oulujoen vesistöalueen vesistöön 

vaikuttavien toimialojen ja vesistön tilasta riippuvien toimialojen kysyntälisäyksen vaikutusta Pohjois-

Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien talouteen. Mallinnus tehtiin ympäristölaajennetulla panos-

tuotosmallilla, joka mahdollistaa myös ympäristövaikutustarkastelun. Vesistöntilasta riippuvista 

elinkeinoista analysoitavaksi valittiin kalastus ja matkailu. Vesistön tilaan vaikuttavista toimialoista arvioitiin 

metsä- ja kaivannaistalous.  

 

3.1 Ympäristölaajennettu panos-tuotosmallinnus 
Talousjärjestelmässä kohtaavat taloudessa mukana olevat toimijat (kotitaloudet, yritykset ja julkinen 

sektori), tuotteet ja palvelut, joille on kysyntää ja tarjontaa, sekä tuotantotekijät (esim. tuotantolaitteet ja 

työvoima). Talousjärjestelmän eri osien kanssakäynti aikaansaa taloudellista toimintaa esimerkiksi 

hyödykkeiden tai palveluiden tuotantona tai kulutuksena. Järjestelmän eri osat ovat kytköksissä toisiinsa ja 

niiden keskinäisiä suhteita, toimintaa ja kerrannaisvaikutuksia voidaan analysoida erilaisilla 

laskentamenetelmillä. 

Yksi jo pitkään käytössä ollut talouden kerrannaisvaikutusten laskentamenetelmistä on panos-

tuotosmalli, jonka avulla voidaan analysoida tietyn toimialan tuottamiin tuotteisiin kohdistuvan 

kysynnänlisäyksen aiheuttama ketjureaktio koko taloudessa. Kysyntälisäys vaikuttaa välittömästi niihin 

talouden toimijoihin, jotka tuotavat kysyttyä tuotetta. Kysyntälisäys vaikuttaa lisäksi välillisesti muihin 

talouden toimijoihin, joiden välituotteita tarvitaan täyttämään välitön kysyntälisäys. 

Panos-tuotosmalli analysoi talouden toimintaa, jossa 𝑛 kappaletta toimialoja tuottaa 𝑚 kappaletta eri 

tuotetta. Toimialan tuotosta (miljoonaa euroa, 𝑀€) kuvaa vektori 𝒙. Koska talouden välituotteiden ja 

lopputuotteiden kysyntä vastaa koko tuotosta, voidaan panos-tuotosmallin perusyhtälö kirjoittaa 

seuraavasti:  

𝒙 = 𝑨𝒙 + 𝒇, (1) 

missä 𝒙 (𝑀€) [𝑛 x 1] on toimialoittainen kokonaistuotos, 𝑨 (𝑀€/𝑀€) [𝑛 x 𝑛] on välituotekäyttömatriisi ja 𝒇 

(𝑀€) [𝑛 x 1] on loppukäyttövektori. Välituotekäyttömatriisi 𝑨 ei yleensä ole suoraan saatavilla, vaan se 

täytyy arvioida tuote kertaa toimiala – kokoisten käyttö- 𝑼 ja tarjontataulukoiden 𝑽 (𝑀€) [𝑚 x 𝑛] pohjalta. 

Yhtälön (1) avulla voidaan ratkaista tuotosvektori 𝒙 ehdolla |𝑰 − 𝑨| ≠ 𝟎 seuraavasti 

𝒙 = (𝑰 − 𝑨)−𝟏𝒇, (2) 

missä 𝑰 on identiteettimatriisi [𝑛 x 𝑛] ja matriisia (𝑰 − 𝑨)−𝟏 (𝑀€/𝑀€) [𝑛 x 𝑛] kutsutaan Leontiefin 

käänteismatriisiksi. Leontiefin käänteismatriisi kertoo paljonko toimialan tuotantoyksikön lisäys 

loppukäytössä aiheuttaa välitöntä ja välillistä lisätuotosta talouden kaikilla toimialoilla (Suomen virallinen 

tilasto 2009). 

Ympäristövaikutukset 𝒈 voidaan mallintaa panos-tuotosmallin avulla, kun ympäristöintensiteettimatriisi 𝑩 

tiedetään: 

𝒈 = 𝑩(𝑰 − 𝑨)−𝟏𝒇, (3) 

missä 𝒈 on loppukysynnän aiheuttama ympäristövaikutus (𝑘𝑔, kasvihuonekaasupäästöt tai materiaalivirrat) 

ja 𝑩 on kasvihuonekaasupäästö- tai materiaali-intensiteetti (𝑘𝑔/𝑀€) [𝑛 x 1]. 
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Maakunnalliset panos-tuotosmallit pohjautuvat Suomen kansantaloutta kuvaavaan ENVIMAT-malliin, jolla 

on aikaisemmin laskettu esimerkiksi julkisten hankintojen ja kotitalouksien kulutuksen elinkaarisen 

hiilijalanjäljen kokoa ja luonnonvarojen kulutusta 2000-luvulla (Nissinen ja Savolainen 2019). ENVIMAT-

mallin tuote kertaa toimiala – rakenne mahdollistaa tuotekohtaiset tarkastelut. Investointien ja 

kysyntäshokkien tarkastelu maakuntatason ENVIMAT-mallilla on esitetty Elinvoimaa Pohjois-Pohjanmaalle 

vähähiilisillä ja resurssiviisailla ratkaisuilla – VÄRE-hankkeen työraportissa (Savolainen ja Karhinen 2022). 

 

3.2 Aluetalous- ja ympäristövaikutustarkastelu 
Tarkasteluissa oletettiin 1 M€ kysyntälisäys toimialojen kalatalous, matkailu, metsätalous ja 

kaivannaistalous tuotteille seuraavasti: 

• Kalatalous: kalatalouden tuotteet 1 (𝑀€) 

• Matkailu: majoituspalvelut 0,7 (𝑀€) ja ravitsemuspalvelut 0,3 (𝑀€) 

• Metsätalous: tukkipuu 0,5 (𝑀€) ja kuitupuu 0,5 (𝑀€) 

• Kaivostalous: muut mineraalit 1 (𝑀€) 

Toimialojen tuotteiden kysynnän lisääntymisen talous- ja ympäristövaikutukset mallinnettiin sekä Pohjois-

Pohjanmaan että Kainuun maakunnan alueille. Vaikutukset Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien 

alueilla olivat samansuuntaiset, ja siksi tarkastelun tulokset esitetään maakuntien tulosten keskiarvona. 

Näiden kahden maakunnan alueella kaivannaistalous keskittyy selkeästi Kainuun maakuntaan, joten 

kaivannaistalouden kysyntälisäys mallinnettiin vain Kainuun alueelle. Muista tuloksista poiketen, 

kaivannaistalouden tulokset koskevat siten vain Kainuun maakuntaa. 

Taulukko 5 esittelee kysyntälisäyksen kohdistumisen maakuntien alueelle, vaikutuksen maakuntien 

tuotokseen sekä työllisyyteen. Kalatalouden tuotteiden kysyntälisäyksestä noin 50 % kohdistuu maakuntien 

alueelle. Matkailu, metsätalous ja kaivannaistalouden tuotteiden kysyntälisäyksestä noin 70–79 % 

kohdistuu maakuntiin. Suurin vaikutus maakuntien tuotokseen ja työllisyyteen on matkailun kysynnän 

lisääntymisellä. Kerrannaisvaikutusten vuoksi matkailukysynnän vaikutus maakuntien tuotokseen on 

suurempi kuin alkuperäinen 1 M€ kysynnän kasvu. Kaivannaistalouden kysynnän lisääntymisen vaikutus 

Kainuun maakunnan tuotokseen on lähellä alkuperäistä 1 M€ kysyntäshokkia. 
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1 M€ kysynnän lisäys toimialalle 

 Kalatalous Matkailu Metsätalous Kaivannaistalous 

Kysynnästä kohdistuu 
maakuntaan (M€) 

0,505 0,787 0,703 0,790 

Vaikutus maakunnan 
tuotokseen (M€) 

0,603 1,168 0,886 1,080 

Vaikutus maakunnan 
työllisyyteen (työllistä) 

4,4 11,6 3,3 3,6 

Taulukko 5. Toimialan tuotteiden 1 M€ kysynnän lisäyksen keskimääräinen vaikutus maakunnan aluetalouteen Pohjois-
Pohjanmaalla ja Kainuussa. 

Kysynnän lisääntymisen keskimääräinen työllisyysvaikutus Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella on 

suurin matkailun toimialalla, jossa 1 M€ kysynnän kasvu vaatii noin 11 uutta työllistä toimialalle. Muilla 

toimialoilla tuotteiden kysynnän lisääntyminen aikaansaa 3–4 työllisen lisätarpeen. Kuva 22 havainnollistaa 

työllisyysvaikutuksen jakaantumisen talouden eri toimialoilla. Matkailun kysyntä vaikuttaa etenkin 

majoitus- ja ravitsemustoiminnan työllisten määrään, mutta aiheuttaa välillisen tarpeen myös kaupan, liike-

elämän ja muiden palveluiden aloilla. Myös kaivostoiminnan kysyntälisäyksen työllisyysvaikutus ulottuu 

kaivostoiminta- ja louhinta alaa laajemmalle, kun työllisyystarve kasvaa myös kaupan sekä kuljetuksen ja 

varastoinnin aloilla. 

Kuva 22. Toimialojen tuotteiden 1 M€ kysyntälisäyksen keskimääräinen vaikutus Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 

maakunnissa. 

Kysynnän lisääntyminen kasvattaa talouden toimeliaisuutta, josta aiheutuu kasvihuonekaasupäästöjä (KHK-

päästö) ja raaka-aineiden käyttöä. Taulukossa 6 esitetään toimialojen tuotteiden kysyntään vastaamisen 

KHK-päästö- (kgCO2eq/€) ja materiaali-intensiteetit (kg/€). Korkein KHK-intensiteetti on kaivannaistalouden 

alalla. Metsätalouden KHK-intensiteetti on alhaisin. Tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, että 

biopohjaisten polttoaineiden KHK-päästökerroin oletetaan mallinnuksessa nollaksi Euroopan Unionin 

päästökaupan käytänteiden mukaisesti.  
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1 M€ kysynnän lisäys toimialalle 

 Kalatalous Matkailu Metsätalous Kaivannaistalous 

KHK-päästöintensiteetti 
(kgCO2eq/€) 

0,91 0,54 0,26 1,30 

Materiaali-intensiteetti 
(kg/€) 

0,90 0,80 29,62 15,06 

Taulukko 6. Toimialan tuotteiden 1 M€ kysynnän lisäyksen keskimääräinen kasvihuonekaasupäästö- ja materiaali-intensiteetti 
Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. 

Suurin materiaali-intensiteetti on metsätalouden toimialalla (Taulukko 6). Myös kaivannaistalous on 

materiaali-intensiivinen toimiala. Sen sijaan kalatalouden ja matkailun materiaali-intensiteetti on alhainen. 

Kuva 23 esittelee materiaalikäytön jakaantumisen raaka-ainelajeittain. Metsätalouden alalla kysynnän lisäys 

kasvattaa raakapuun käyttöä. Kaivannaistaloudessa kysynnän lisäys kohdistuu etenkin 

teollisuusmineraaleihin, mutta myös muihin mineraaleihin ja maa-ainekseen.   

Kuva 23. Toimialojen tuotteiden 1 M€ kysyntälisäyksen keskimääräinen materiaalikäyttö raaka-ainelajeittain. 
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Lopuksi 
Tässä raportissa on koottu yhteen keskeistä aluetaloustietoa Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnista 

ja Oulujoen vesistöalueen kunnista. Osana Arvovesi-hankkeessa tuotettuja raportteja, tämä 

aluetaloustarkastelu auttaa rakentamaan kokonaiskuvaa niistä moniulotteisista yhteiskunnallisista 

kysymyksistä, joita päättäjät vesistöalueen kunnissa ja maakunnissa joutuvat tarkastelemaan tehdessään 

päätöksiä laajasta alueellisesta hyvinvoinnista ja erityisesti tulevaisuuden toivotusta talouskehityksestä 

suhteessa elinkeinotoiminnan vaikutuksiin alueen maa- ja vesiympäristöihin. Kuten taloudessa, myös 

ympäristöasioissa ”kaikki liittyy kaikkeen” ja sen vuoksi niin alueen päättäjien kuin asukkaiden on tärkeää 

yhä enenevässä määrin tiedostaa usein arjessa näkymättömäksi jäävä linkki alueen luonnonvarojen 

taloudellisen hyödyntämisen ja elinkeinotoiminnasta erityisesti alueen vesiin kohdistuvien vaikutusten 

välillä. 

Taloustarkastelut suoritetaan aina rajallisen aikajänteen puitteissa ja tähän raporttiin koottu tieto ei 

kaikkien aineistojen osalta ulotu vielä vuoteen 2022. Aluetalouden seuraamisesta kiinnostuneille hyvä, 

puolivuosittain päivittyvä tiedonlähde jatkoa ajatellen on Työ- ja elinkeinoministeriön tuottama 

aluekehitysnäkymät raportti, jonka kolmeen uusimpaan päivitykseen löytyvät linkit tästä raportista. 

Maakunnallisesta hiilijalanjäljestä, luonnonvarojen käytön ja talouden kerrannaisvaikutusten suhteista 

kiinnostuneiden kannattaa katsoa luvussa kolme mainittu VÄRE-hankkeen työraportti (Savolainen ja 

Karhinen 2022), jossa kerrotaan Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan keskittyvästä ympäristölaajennetusta 

panos-tuotos mallista ja analyysin tuloksista. Kainuun maakuntaan keskittyvää vastaavaa raporttia ei tällä 

hetkellä ole saatavissa. Uusimmat maakuntaohjelmat sen sijaan ovat saatavilla maakuntaliittojen 

verkkosivuilta, ja niistä löytyy monipuolisesti tietoa maakuntien kehittämisen suuntalinjoista. Kansallisella 

tasolla maamme alueiden kehitysskenaarioita vuoteen 2040 voi halutessaan tarkastella Työ- ja 

elinkeinoministeriön raportista Suomen aluekehityksen skenaariot 2040 (Sotarauta et al. 2021).  
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