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1 	ALKULAUSE 

Tässä tutkimuksessa on panos-tuotosmallia hyväksi käyttäen 

selvitetty tienpidon välittömät ja välilliset kysyntävaiku-

t.ukset Suomen kansantaloudessa vuonna 1975. Tutkimuksen tar-

koituksena on antaa taustatietoa tiepoliittisen suunnittelun 

ja päätöksenteon tueksi. 

Tienpitoa koskeva ensimmäinen panos-tuotostutkimus tehtiin 

TVH:ssa vuonna 1969,  jolloin selvitettiin panosrakenne vuo-

delta 1965. Vuotta  1970 koskeva tutkimus valmistui vuonna 

1973. Suoritustavaltaan tutkimus oli samantyyppinen kuin edel-

täjänsä, mutta panos-tuotosmalli oli puhdaspiirteisempi minkä 

lisäksi perusaineisto oli kattavampi. Nyt valmistuneessa tut-

kimuksessa on edelleen noudatettu samoja periaatteita. TVL:n 

tilastointi on viime vuosina kehittynyt siinä määrin, että 

tuloksia voidaan pitää aikaisempaa luotettavampina. ::yt on 

tarkastelussa mukana myös hallintotoiminta, joten vertail 

aikaisempiin tutkimuksiin esimerkiksi peruspanosten käytän 

osalta ei ole mandollista. 

Tutkimuksen on tehnyt TVH:n talousosaston tutkimustoimistossa 

valt.yo. Pekka Hemmi. Työtä ovat valvoneet dipl.ins. Seppo 

Sainio ja dipl.ins. Matti Koskivaara. 

Toimistopäällikkö Jorma Kosunen 

1 
1 

1 
1 
fl 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
H 
1 
1 
1 

1 



1 
rIEEpIDo'J VKLITTEMKT JA VKLILLISET VAIKUTUKSET SUOI1EN 

1 	KANSAET4LOULESA VUOKUA 1 9'(S 

1 
Ei:Y lly:  Juett: 

1 
I Alkulause 

Yli TEEN VEO 

JOHDANTO .............................................. 

1.1 	Tutkimuksen 	tarkoitus ............................ 

1.2 	Käytetty 	analyysirnenetelmä ....................... 

1 1.3 	Tutkimuksen 	suorittaminen ........................ 4 

2. PANOS-TUOTOSMALLI ..................................... • 3. TIENPIDON 	PANOSEAKENTEEN 	SELVITTXMINEN ................. 4 

3.1 	Välituotepanokset ................................ • • 3.2 	Peruspanokset .................................... 

3.2.1 	Työpanos .................................. 

2 

29 

1 

	

3.2.2 	Pääornapanos ................................ 

	

3.2.3 	Tuonti .................................... 

30 

31 

3.2.4 	Välilliset 	verot .......................... 32 

1 4. TISUPIDON VLITTÖMT JA VÄLILLISET VAIKUTUKSET 

SUOMEN 	KANSANTALOUDESSA 	1975  ......................... 34 

I 4.1 Tienpidon välittömät kysyntävaikutukset .......... 34 

4.2 	Tienpidon kokonaistaloudelliset kysyntä- 

I vaikutukset ...................................... 

42 	1 	Tuotannon kokonaiskäyttö 	tienpidossa ...... 

44 

44 

1 5. 

4.2.2 	Peruspanosten kokonaiskäyttö 	tienpidossa. . 

TULOSTEN 	HYVÄKSIKÄYTTÖ ............................... 

52 

60 

5.1 	Tienpidon 	työllisyysvaikutukset .................. 60 

1 5.2 	Tienpidon määrärahakehityksen 

vaikutukset ...................................... 66 

I 5.3 Vaihtoehtoisten projektien kansantaloudellinen 

vertailu ........................................ 6: 

I 
5.4 	Talouspoliittisten toimenpiteiden vaikutus 

tienpitoon ....................................... 69 

	

5.4.1 	Palkkakustannusten 	nousu .................. 

	

5.4.2 	Liikevaihtoveron 	korotus .................. 
69 

5.4.3 	Maadijyjalosteiden 	hinnan 	nousu ........... 

1 
1 



1 
LII T TEET 

1. Tienpidon panosrakenne v. 1975 (XT) 
2. Tienpidon kerrannaisvaikutusmatriisi 

3. Tienpidon vä1ittömt ja völilliset kysyntivaikutukset 

eri sektoreille (%) 

'4. Tienpidon välittömät ja välilliset kysyntävaikutukset 

eri sektoreille (Mmk) 

5. Teiden rakentamisen välittömät ja välilliset kysyntä.- 

vaikutukset eri sektoreille (%) 

6. Teiden rakentamisen välittömät ja välilliset kysyntä-- 

vaikutukset eri sektoreille (Mmk) 

7. Teiden kunnossapidon välittörnät ja välilliset kysyntä. 

vaikutukset eri sektoreille (%) 

9. Teiden kunnossapidon välittömät ja välilliset kysyntä- 

vaikutukset eri sektoreille 	rnk) 

TAULUKOT 

1. Välituotepanosten käyttö 	tienpidossa v. 	:9'5 	000 mk) 2 

2. Peruspanosten käyttö 	tienpidossa v. 	1975 	(1000 mk) 33 

3. Tienpidon välittömät kysyntävaikutukset Suomen kansan- 

taloudessa 	(prosenttia tienpidon kokonaistuotoksesta: 35 

4. Tienpidon välittömät kysyntävaikutukset Suomen kansan- 

taloudessa 	1975 	(Mmk) 	................................. 36 

5. Tienpidon kokonaistaloudelliset kysyntävaikutukset 

Suomen kansantaloudessa 	(prosenttia tienpidon 1opp- 

tuoteyksiköstä) 	....................................... 6, 

6. Tienpidon kokonaistaloudelliset kysyntävaikutukset 

Suomen 	kansantaloudessa 	1975 	(Mmk) .................... 

7. Peruspanosten välitön, välillinen ja kokonaiskäytt6 

tienpidon 	lopputuotoksesta 	prosentteina ............... 

8. Peruspanosten kokonaiskäyttö eri toimialojen loppu- 

tuoteyksikköä 	kohti 	1970 .............................. 5% 

9. Tienpidon marginaalisten työllisyysvaikutusten kertoi.- 

met 	(vektori 	d) 	....................................... 6? 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
K U V 10 T 

1. Yleisten teiden rakentarnis- ja kunnosSaPitOmäär.rahOjefl 

reaaliarvon kehitys vv. 963 - 7" vuoden 1917 hinta-

toaaa, Tr-ind 	215) 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

P1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 

Tässä julkaisussa on esitetty tienpidon kustannusraken- 

netta ja kansantaloudellisia vaikutuksia selvittelevän 

I panos-tuotostutkimuksen tulokset. 	Niiden avulla on ana- 

lysoitu tienpidon välittömiä ja välillisiä kysyntävai- 

kutuksia kansantalouden eri sektoreille. 	Lisäksi on sel- 

vitetty peruspanosten - työn, 	pääoman, 	tuonnin ja vä- 

I lillisten verojen - välitön ja välillinen käyttö raken- 

tamisessa 	ja kunnossapidossa. 

1975 	tienpi- Varsinainen perustutkimus on ollut vuoden 

don panosrakenteen selvittäminen. 	Se merkitsee sitä, 

1 että on selvitetty yksityiskohtaisesti tienpidon kustan- 

nusten jakautuminen välituotepanoksiin 	(hyödvkehankin- 

1 toihin toimialoilta, 	joita tässä tutkimuksessa on 64) 

sekä peruspanoksiin. Tilastokeskus on tehnyt vuotta 

I 1970 koskevana koko kansantalouden käsittävän panos- 

tuotostutkimuksen, 	jossa on käytetty 64 toimialan jao- 

I tusta. Tienpito kuuluu kuitenkin vain osana toimialaan 

takia maa- ja vesirakennustoirninta, minkä 	kyseinen pe- 

rustutkimus on ollut suoritettava erikseen. 

1 
Panosrakenteen selvittämisen jälkeen on voitu käyttää 

1 tilastokeskuksen tutkimusta hyväksi tienpidon kerran- 

naisvaikutusten selvittämisessä. Tässä tutkimuksessa 

on selvitetty, minkälaisen osuuden tienpito käyttää eri I toimialojen hyödykkeitä 	( 	tavaroita ja palveluksia) 

tuotannossaan. Tilastokeskuksen panoskerrointaulukois- 

I ta puolestaan selviää, miten nämä toimialat ovat käyt- 

täneet erilaisia panoksia toiminnassaan jne. 	Kerrannais- 

1 vaikutukset on selvitettävissä panos-tuotosmallin avul- 

la matriisimenetelmin. Kerrannaisvaikutusten selvittä- 

miseen liittyy oletus kiinteistä panoskertoimista. 	Se 

merkitsee sitä, 	että tuotantotekniikka on pysynyt li- 

kipitäen kiinteänä viiden vuoden aikana. 

1 



Kerrannaisvaikutusten selvittäminen osoittaa, että 

63.7 % tienpidon tuotannosta muodostuu välittömästi 
ja välillisesti työpanoksesta. Vertailussa voidaan to-

deta, että tienpito on eräs työvaltaisimpia sektoreita. 

Tienpidon lopputuotoksen arvosta 4.8 % palautuu val-

tiolle välillisten verojen muodossa. Teollisuudella 

tämä luku on keskimäärin 0.4 %. Tienpito on myös sel-

västi keskimääräistä vähemmän tuontivaltainen ala si-

sältäen tuontia 10.9 % kaiken kaikkiaan. Sen sijaan 

tienpidon riippuvuussuhteet talouselämän tuotantosek-

toreihin ovat hieman suuremmat kuin tuotantotoiminnas-

sa yleensä. 
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Alla olevassa t.aulukossa esitetään peruspanosten väli-

tön, välillinen ja kokonaiskäyttö prosentteina tienpi-

don lopputuotoksesta. Lähtökohtana on tällöin tienpi-. 

don oma välitön peruspanosten käyttö. Tämän jälkeen 

on laskettu, miten paljon peruspanosten käyttöä on 

sisältynyt hankittuihin tavaroihin ja palveluksiiri. 

Nämä yhdessä muodostavat koko tienpidon tuotokseen si-

sältyvän peruspanosten käytön. 

oIminnsn- TEIEW RAZUTAKINEN TEIDEN X'JNOSSAPITO TEWPITO ______________ -_______ 
v11- 	-Iviii_ 

______ 
Kc.co- Vi11. 

______ 
V1i1- 

______ 
Koko- V1t- 

______ 
iäUl- -Xoo- - - 

t6n unen nal3- ton llrwn nal3- n lincli nait- 
Peruspanoa kyttd cyttd kaytt kytt kaytt$ k.ytt ytt .äytt kaytt 

Työpanos 7.0 28.1 65.0 3.8 18.4 62.2 40.1 23.6 63.7 

PUoMnou 1.0 19.1 20.1 7.8 13.5 21.) 4.2 16.5 20.7 

VÄlliliset verot 0.7 4.3 5.1 2.4 2.2 4.6 1.5 3.3 4.8 

Tiontt 0.2 9.6 9.9 0.5 11.5 12.0 0.4 10.5 10.9 

Ylteen, 39.0 61.1 	100.0 5s.5 45.5 100.0 46.2 53.9 100.0 
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1 
I 	Tulosten avulla on tutkimuksessa kehitetty yksinker- 

tainen malli tienpidon tuotannossa tapahtuvien muutos- 

ten aiheuttamien työllisyysvaikutusten arvioimiseksi. 

1 	Tässä on käytetty hyväksi myös empiirisiä tuloksia eri 

toimialojen marginaalisista työllisyysvaikutuksista. 

1 	Näin on teoreettisella mallilla laskettuja tuloksia 

korjattu käytännössä havaittujen tulosten suuntaan. 

I 	Mallin avulla voidaan laskea, että 10 Mmk:n lisäys 

tienpidon tuotannossa työllistää välittömästi n. 120 

I 	henkeä ja tuotannon kerrannaisvaikutuksineen n. 240 

henkeä. Teollisuudelle nämä luvut ovat 70 ja 160. 

Tutkimuksessa on selvitetty myös tienpidon määräraha- 
kehityksen kansantaloudellisia seurauksia. Odotetta-

vissa oleva määrärahakehitys v. 1975 - 80 merkitsee 

rakentamisen määrärahojen 301 milj.markan ja kunnossa- 

pidon määrärahojen 9 milj.markan reaalista supistumis-

ta. Keskimäärin tämä merkitsee koko kansantaloudessa 

mm. työttömyyden kasvamista n. 7500 hengellä, josta 

TVL:n osuus on 3800 henkeä ja loput kohdistuvat kan-

santalouden muille sektoreille, mm. maa- ja vesiraken-

nusurakoitsijoille, kuorma-autoilijoille. Lisäksi tut-

kimustulosten avulla on selvitetty erilaisten talous-

poliittisten toimenpiteiden vaikutuksia teiden rakenta-

misen ja kunnossapidon rahoitustarpeeseen. Niitä ovat 

mm. palkkakustannusten ja liikevaihtoveron nousu. 

Voidaan laskea esim. että palkkojen 5 	yleinen nousu 

lisää teiden kunnossapidon rahoitustarvetta keskimää-

rin 3.1 %. Öljytuotteiden hintojen muutosta koskeva 

esimerkki osoittaa, että 10 % korotus hinnoissa merkit-

see teiden kunnossapidossa 0.7 %:n rahoitustarpeen kas-

vua. Täten voidaan eritellä erilaisten kustannuspai-

neiden vaikutus ja selvittää, kuinka suuri rahoituksen 

lisäys on tarpeen, jotta kunnossapidon taso ei laskisi. 
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1 . 	JOHDANTO 

1 
1 . 1 Tutkimuksen tarkoitus 

' 	Tämän tienpidon kokonaistaloudellisia vaikutuksia sel- 

vittelevän tutkimuksen tarkoituksena on antaa tietoa 

I 	 tiepoliittisen ja yleisen talouspoliittisen päätöksen- 

teon tueksi. Tutkimuksessa on selvitetty teiden raken-

tamisen ja teiden kunnossapidon kansantaloudelliset vai-

kutukset vuonna 1975 panos-tuotosmallin avulla. 

1 	Tutkimustulosten avulla ennakoidaan talouspoliittisten 

toimenpiteiden tienpidon rahoitustarpeeseen aiheutta- 

I 	 mia muutoksia. Samoin voidaan tulosten avulla ennakoida 

tienpidossa tapahtuneiden muutosten vaikutukset vaihto- 

I 	 taseeseen, työllisyyteen ja julkisen vallan tuloihin se- 

kä eri sektorien kokonaiskysyntään. 

1 	Tulosten käyttö on siis kahtalaista. Tiepoliittisessa 

suunnittelussa lasketaan saatujen kertoimien avulla, 

1 	kuinka paljon erilaiset talouspoliittiset toimenpiteet 

- kuten palkkojen, liikevaihtoveron tai öljyn hinnan 

I 	 nousu - vaikuttavat teiden rakentamisen ja kunnossapidon 

rahoitustarpeeseen. Yleisessä talouspoliittisessa pää-

' 	töksenteossa voidaan tuloksia osaltaan käyttää tarkis- 

tettaessa talouspoliittisen ohjelman ristiriidattomuut- 

ta. Voidaan nimittäin laskea, miten muutokset tiemäärä-

1 	rahoissa tahi rakentamisen ja kunnossapidon osuudessa 

vaikuttavat työllisyyteen, vaihtotaseeseen ja julki- 

1 	selle vallalle palautuviin 

1.2 Käytetty analyysimerietelmä 

1 	Tavaroiden ja palvelusten tuotanto, jakelu ja käyttö 

muodostavat monimutkaisen samanaikai sten toisi staan 

1 	riippuvaisten tapahtumien kentän. Kun tällä kentällä 

suoritetaan tutkimuksia, tulee juuri tarahtunien keski- 

1 	 4 
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1 
I 	 riäisen riippuvuuden huomioonottaminen ja selvittäminen 

useimmiten keskeiseksi kysymykseksi. Jonkin taloudelli- 

sen ilmiön selvittäminen täysin erillisenä jää yleensä 

1 	pelkästään tilastollisen kuvauksen asteelle, eikä näin 

saaduista tuloksista ole paljonkaan hyötyä taloudelli-

1 	sessa päätöksenteossa. Koska esillä blevan tienpitoon 

kohdistuvan tutkimuksen tarkoituksena on nimenomaan va-

I laista niitä kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä talous- ja 

liikennepoliittisessa päätöksenteossa, on tienpidon ja 

I 	 muun kansantalouden välisen riippuvuussuhteiden vers- 

ton selvittäminen tutkimuksen keskeisenä aiheena. 

tarvikkeita Tienpitotoiminnassa kulutetaan erilaisia 

ja palveluksia ja toisaalta siinä muodostuu tuloja. 

1 Jo tästä erittäin yksinkertaisesta tarkastelusta käy 

selville, 	että tienpito nitoutuu taloudelliseen toimin- 

1 taan erittäin moninaisesti. 	Tienpidon välittömätkin 

vaikutukset ovat paljon monisäikeis&m)iä kuin vain tie- 

I tyn tieosuuden aikaansaaminen tai pitäminen liikennöi- 

tävässä kunnossa. Tienpidon välilliset vaikutukset 

ulottuvat vielä paljon syvemmälle. Voidaan nimittäin I todeta, 	että niiden tavaroiden ja palvelusten tuotta- 

miseen, 	joiden ostaminen oli tarpeen tuotantotoimin- 

1 nassa, 	on tuotantoprosessissa jouduttu suorittamaan 

tuotannontekijäkorvauksia ja välituotehankintoja, 	.jois- 

1 ta viirneksimainittuihin jälleen vuorostaan sisältyy 

tuotannontekijäkorvauksia ja välituotehankintoja jne. 

1 
Jotta olisi mandollista tutkia tienpitotoiminnan kvanti- 

1 tatiivisia vaikutuksia eri talouselämän sktoreihin se- 

kä toisaalta työllisyyteen, maksutaseeseen ja julkiseen 

1 talouteen, 	on tienpitotoiminnan kustannukset eriteltä- 

vä mandollisimman hyvin tätä tarkoitusta palvellen. 	YR- 

sityiskohtaisimpia tarkasteluja eri talouselämän sek- I toreiden välillä on mandollisuus tehdä panos-tuotosr:e- 

netelmää hyväksikäyttän. siinä on tuotantotoiminra ja- 

I ettu tyhjentävästi toimialoihin, 	joiden väliset tavara- 

ja palvelusvirrat ovat tarkastelun kohteena. 	Lisäksi 

1 



3 

1 
voidaan tarkastella eri 	toimialojen välittömästi ja vä- I lillisesti käyttämiä peruspanoksia 	(työtä, 	pääomaa jne.) 

I 
sekä lopputuotetuotannon jakautumista kulutukseen, 	pää- 

Panos-tuotosmenetelmän omanmuodostukseen ja vientiin. 

soveltaminen tienpitoon edellyttää näin ollen tienp.L- 

1 don tuotantotoiminnan kustannusten erittelemistä eri 

toimialoilta tapahtuneiksi tavaroiden ja palvelusten 

1 hankinnoiksi sekä tuotannontekijäkorvanksiksi, 	välil- 

lisiksi 	veroiksi 	ja 	tuonniksi. 

krinus- Haittana tämän 	tutkimustavan käyttäniseliä on 

I 
ten pitkälle menevästä erittelystä johtuva perusainris- 

työläys. 	Etuna on se, ton kokoamisen ja muokkaamisen 

että tienpidon panosrakenteen selvittämisen jälkeen on 

1 mandollisuus huomattavassa määrin käyttää hyväksi jo 

valmiissa muodossa olevaa tietoa; 	tilastokeskuksen 

1 timaa, 	koko kansantaloutta koskevaa panos-tuotostutki- 

musta, 	joka koskee vuotta 	1970. 	Olettaen panoskertoimet 

kiinteiksi 1 	voidaan tienpidon kerrannaisvaikutukset I eri sektorien toimintaan, 	työllisyyteen, 	tuontiin ja 

julkisen talouden tuloihin selvittää yksityiskohtaisem- 

I min kuin muilla käytettävissä olevilla menetelmillä oli- 

si mandollista. 	Kerrannaisvaikutuksien selvittämiseen 

1 liittyvät matriisioperaatiot edellyttävät samanlaista 

toimialajakoa kuin tilastokeskus on tutkimuksessaan käyt- 

1 tänyt 	(64 toimialaa). 	Tämä vuoden 	1970 panos-tuotostut- 

kimuksessa käytetty toimialajako soveltuukiri laajuudel- 

taan ja ryhmitykseltään varsin hyvin tienpitoa koskevan I panos-tuotostut-kimuksen perustaksi. 	Teoreettinen panos- 

tuotosmalli ja käytettyjen matniisimenetelmien peruskaa- 

vat on esitetty 	luvussa 2. 

1 
1) Panoskertoimien kiinteydestä saavutettuihin testaus- 

I 	tuloksiin viitaten voidaankin oletusta pitää varsin 

kohtuullisena. 
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1.3 	Tutkimuksen suorittaminen 

Tutkimuksen kohteeksi valittiin tuorein käytettävissä 

oleva vuosi, 	1975. 	Suoritettiin yksityiskohtainen poik- 
kileikkaustutkimus tienpitotoiminnasta kyseisenä vuonna. 

Tuloksia ei 	kuitenkaan ole ensisijaisesti tarkoitettu 

kuvaukseksi tienpidon vaikutuksista kansantalouteen 

I v. 1975, 	vaan ennakointiin tienpitoa koskevan talous.- 
poliittisen päätöksenteon tueksi. 	Panos-tuotostutkimuk- 

I 
sen tulokset esitetään suhteellisessa muodossa, 	panos- 

kerrointaulukkoina, 	jolloin niitä voidaan soveltaa eri 

kokonaistuotosten tasolle ja täten tehdä tarkasteluja 

myös uudessa tilanteessa. 	Voidaan siis ennakoida tienui- 

don tulevat vaikutukset kansantalouteen, 	kunhan tienpt- 

1 don kokonaiskustannukset kyseisenä vuonna ovat annetut. 

Se, 	kuinka pitkälle eteenpäin vuoden 	1975 tuloksia voi- 

I daan soveltaa, 	riippuu täysin siitä, 	miten tienpidon 

- sekä jossain määrin myös muiden alojen - tuotanto- 

tekniikka muuttuu ennakointivuoteen mennessä. 	Eri mais- 

I sa noudatettavaan käytäntöön perustuen voidaan todeta, 

että panos-tuotostutkimuksia käytetään eniten hyväksi 

keskipitkän ajan ennusteissa 	ja talouspoliittisessa 

I
suunnittelussa. 

Tienpidon ominaispiirteiden yksityiskohtaisempaa kuvaus- 

I 
ta varten on tienpitotoiminta jaettu edelleen kahteen 

toimialaan; 	teiden rakentamiseen ja teiden kunnossapi- 

I 
toon. 	Tämä on tarkoituksenmukaista mm. 	sen takia, 	ettt 

tien- näiden kanden toiminnanhaaran suhteellinen osuus 

pidon määrärahoista muuttuu jatkuvasti rakentamisen 

1 osuuden supistuessa ja kunnossapidon suhteellisen osuu- 

den kasvaessa. 	Kuviossa 	1. 	on esitetty rakentamis- ja 

1 kunnossapitomäärärahojen reaaliarvon kehitys vv. 	1963 - 

1977. 	Siinä kuvattu kehitys tulee myös jatkumaan saman- 

I 
suuntaisena jo siitäkin syystä, 	että infrastruktuurin 

tarve pienenee vuosi vuodelta samalla kun kunnossani- 

dettävä tiemäärä kasvaa. 

1 



1sllituks' n 	oIis;. 	pitkn t 	imen tsvuit- 

teena on ilmaistu, että".. .teiden rakentamisen tavoite-

•s:s 	r 	s1 	sen sijaan teiden kun- 

VHv 5 	 1 	tamis- 	usos 

iärärahojen reaaliarvon kehitys vv. 1963 - 

oaaossa. 	t'k-:i 	'15) 

D11j .!1k 

1000 _______ _______ 

0 0 0 

600 ________ 

400 

200 -________ ________ 

L 	1 

rnkcntninert 

kjnnoz1tO 

1963 64 	6 	£0 £ 	6 	10 7 	7' 713  74 	75 	7 	77 

v 	- >i. 

nuSaapia3u 11 1.5J55I L1su 	1 	iu saji otämään entisel- 

lään kustannustason nousu sekä tuottavuuden kasvu huo-

misonottaen 1 

Tienpidon jai:.D rotl: 	'i-:a 	kuj1flO5::it5 	5115- 

taa tarkemman ennakoinnin siitä, mihin suuntaan tienpi-

don panoskertoimet muuttuvat ajan mittaan. Kunnossapi-

toon luetaan tässä tutkimuksessa varsinainen ja tehos-

tettu kunnossapito ja rakentamiseen luetaan yleisten 

1) Katsaus kansantalouden ja valtiontalouden kehitysnä-

kymiin vuosina 1978 - 81, Liite n:o 2 Hallituksen 

esitykseen eduskunnalle valtion tulo- ja merioarviok-

si vuodelle 1977, s. II 11 
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teiden ja lltojon ruriininen sekä suunnittelu. Ja-

aamattomat hallintokustannukset on kohdistettu toimin-

nanhaaroille niiden määrärahojen suhteessa. Koska tutki-

mus koskee ainoastaan tienpitotoimintaa, on TVL:n toi-

mialaan kuuluvasta esiteiden rakentamisesta ja kunnos-

sapidosta koituvat työ-, materiaali-, hallinto-, suun-

nittelu- ym. kustannukset eliminoitu kaikesta tarks-

tel u eta. 

den rakentamisen ja kunnossapidon panosrakenteet v. 975. 
Panosrakenne ilmaisee siis suhteellisina osuuksina kuin-

ka suuri osa kokonaistuotoksesta käytetään erilaisten 

välituotepanosten hankkimiseen ja kuinka suuri osa eri-

iaisiin peruspanoksiin. Tilastokeskuksen laatimissa p-

uos-tuotostaulukoissa3 •jotka perustuvat YK:n suositte-

lemaan toimialaluokitukseen, on yhtenä toimialana me:- 

ja vesirakennus. Tienpito kuuluu osana maa- ja vesira-

kennustoimintaan, joten sen panoksia koskevia ti: ja 

ei ole saatavissa tilastokeskuksen 	i: 

'otospuolen tarkastelusta voidaan touta, että tienpito 

ei tuotavälituotteita muille toimialoille, vaan koko 

toiminta tähtää lopputuotteen tuottamiseen, joka on ra-

kennettu ja kunnossapidetty tie. Koko tienpidon tuotos-

ta voidaan pitää pääomanmuodostuksena. Näin ollen eroa-

tuotosmenetelmän avulla on mandollisuus tutkia vai 

tienpidon kysyntäpuolen vaikutuksia kansantalouter. 

Se, mitä hyötyä tiestä pääomahyödykkeenä on talouselä-

män eri sektoreille ja kotitalouksille, jää kokonaan 

tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Tämän kysymyksen samoin 

kuin monien muiden tienpidon ulkoisvaikutusten arvioirni-

nen puhtaasti kvantitatiivisessa panos-tuotoskehikossa 

ei ole tarkoituksenmukaista. Näitä vaikutuksia on pyrit-

ty useaankin otteeseen mittaamaan kustarinus-hyötyana-

lyyttisin keinoin, jotka aarernmin soveltuvat sellaisten 

ongelmien tutkimiseen. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Samoin kuin panos-tuoustiIinpito ei selvitä maa- ja 

vesirakennustoiminnan pääomanmuodostukseen menevän lop-

utuotteen jakautumista eri toimialoille, ei myöskään 

tienpidon muilta toimialoilta hankkimia investointihyö-

(lykkeitä voida kirjata tienpidon panosrakenteeseen esim. 

:otimaisina välituotehankintoina tai tuontina. TVL on 

auorittanut v. 1975 maanlunastuskorvauksia n. L+4.8 Mmk:n 

edestä. Koska maan ostot ja myynnit eivät lukeudu pa- 

tetSLn myös re hij:iotta. 

Sykyinen TVL:n kuj 	iU5ej 1: 	jaia:»:tteiy 

dollista suoraan panos-tuotostarkasteluja, jossa kus-

tannukset olisi eriteltävä välituotepanoshankinnoiksi 

ja peruspanoksiksi, vaan se tapahtuu kustannuslajeilla 

- miestyö 

- konetyö 

- kuljetukset 

- materiaalit 

- vieraat palvelukset ja 

- muut 

on miestyö, 

joka vastaa työpanosta. Sen sijaan kaikki välituotepa-

ioshankinnat on tavaroiden osalta eriteltävä kustannus- 

lajista materiaalit ja palvelushankinnat "vieraista 

palveluista", "muista", "konetyöstä" ja "kuljetuksesta". 

Lisäksi näihin kustannuslajeihin sisältyy miestyötä, 

kuten TVL:n korjaamo- ja varastohenkilökunnan palkkoja, 

Loiietyt- j a ,i 	•La 

raan kaluston vuokrat että oman kaluston kustannukset. 

TVL:n konepankin laskennasta on eritelty omien koneiden 

kustannukset panos.-tuotosmallin perusyksiköiksi. Loput 

konetyö- ja kuljetuskustannukset ovat vieraan kaluston 

vuokria. Hallintokustannukset ja osa suunnittelukustar-

nuksista on TVL:ssä kirjattu erilaista kustannusjakoa 

noudattaen. Niiden selvittämisessä on menetelty eri ta-

voin. 
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Koko perusaineiston keruu, muokkaus ja luokittelu on 

esitetty luvussa 3. Samalla on esitetty tienpidon hyö-

dykkeiden kulutusta ja peruspanosten käyttöä koskevaa 

välituloksia sekä selvennetty käytettävää tutkinusme-

netelmälä. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
Eli 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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2. PANOC-TUOTOSMALLI 

1 	Tutkimuksen pohjana oleva malli on avoin, staattinen 

panos-tuotosmalli, jossa eksogeenisina muuttujina ovat 

1 	kulutus, pääomanmuodostus ja vienti. Malli selittää 

tuotantotoimintaa käyttäen kotimaisen raaka-aine- ja 

välituotetuotannon yhteyksiä. Nämä sektoreiden väliset 

riippuvuudet voidaan havainnollisesti kuvata panos-tuo-

tostaulukossa, jossa taulukon elementti X 1  on rivin 1 

	

	i kuvaaman sektorin tuotos, samalla kun se on sarak- 

keen j kuvaaman sektorin panos. 

1 
Panos-tuotosmallin yhtenä perusyhtälönä voidaan pitää sen 

I taseyhtälöä, joka muodostuu panos-tuotostaulukon rivin 

mukaan. Nämä taseyhtälöt ovat seuraavat: 

1 	 __ 
(1) X 	x ii  + Y11 + iC + iE 

1 	 jossa 	X1 	sektorin i kokonaistuotanto 

= sektorin i tuottama välituotos sekto-

rille j 

I 	
sektorin i pääomanmuodostukseen käytet- 

tävä lopputuotanto 

I 	 Yic 	sektorin i kulutukseen suuntautuva lop- 

putuotarito 

iE 	sektorin ± vientiin suuntautuva lop- 

putuote tuo tanto 

Yhtälössä todetaan, että sektorin kokonaistuotanto on yhtä 

kuin siitä (i:stä) kaikkiin tuotantosektoreihin (j 

1,2,...,n) menevien välituotteiden ja siinä tuotettujen 

lopputuotteiden summa. 

1 
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1 
I Toinen mallin perusyhtälö on sen tekninen yhtälö. Se 

esittää sektorin j välituotteen X 	tarpeeksi kyseessä 

I 

	

	olevan välituotteen panoskertoimen ja sektorin j koko- 

naistuotoksen tulon. Tekniset yhtälöt ovat seuraavat: 

(2) 	X. . 	a. . X. 

	

ii 	ii 	J 

1 
jossa 	X. . 	sektorin j välituotteen i tarve, 

I panoskerroin, 

i X. 	toimialan j 

Yksinkertaisesti tekniset yhtälöt siis kertovat sen, 

1 	että sektorin ostot toisista sektoreista ovat riippu- 

vaisia sektorin tuotannosta. Kun yhtälöt (2) sijoite-

1 	taan yhtälöihin (1), saadaan panos-tuotosmalli 

1 	 (3) x 	a 	X +Y1 + 	+ Y 

1 
Tässä panos-tuotosmallissa esitetään kunkin toimialan 

I tuotanto tuotantotoimintojen keskinäisten riippuvuuksi-

en ja lopputuotteiksi menevän tuotannon osan funktiona. 

Talouselämän varsinaiset rakennetutkimukset panos- tuotos- 

taulukon avulla aloitetaan tavallisesti laskemalla panos- 

1 

	

	rakenne, millä tarkoitetaan toimialan tuotannossaan tar- 

vitsemien panosten suhteellisia osuuksia tuotannosta. 

1 	Näin ollen panoskertoimien summa on yksi. Tarkoitukse- 

na on arvioida toimialoilla käytettävän tuotantomenetel- 

I 

	

	män rakenne eli tuotantof'unktio. Panosrakenne koostuu 

panoskertoimista, jotka lasketaan seuraavan kaavan mu- 

I 	
kaan: 

xii 
(4) 	a. . z 	, 	(i,j 	1,2,. ..,n) 

1 	
ii 	

xi 



1 
Panoskerroin 	ilmaisee, kuinka paljon toimialalla 

j tarvitaan toimialan i tuotantoa, jotta toimialalla 

voitaisiin tuottaa yksi yksikkö tuotetta j. Näiden pa-

rioskertoimien oletetaan pysyvän mallia käytettäessä 

riittävän kiinteinä. Mallissa vallitsee siis tuotanto- 

teknologian kiinteyden ja vakiotuottojen oletus. 

1 Kuitenkin panoskerrointaulukosta nähdään vain se, kuin-

ka paljon erilaisia panoksia kullakin toimialalla tar-

vitaan välittömästi tuotosyksikköä kohden. Hyödykkei-

den kysyntä ei ole riippuvaista ainoastaan niitä välit-

tömästi käyttävien toimialojen tuotannosta, vaan tuo-

tantotoimintojen väliset riippuvuussuhteet kytkevät 

toisiinsa näennäisesti etäisiltäkin vaikuttavat hyödy-

kevirrat. Panos-tuotosmenetelmässä on mandollisuus sel-

vittää myös nämä tuotannon välilliset vaikutukset. Jotta 

tähän päästäisiin,esitetään yhtälö (3) matriisimuodossa: 

(5) 	xAx ^ y, 

jossa x 	kokonaistuotoksen pystyvektori, jonka 

elementti X ilmaisee toimialan i tuo-

tannon arvon 

A 	panoskertoimieri n x n matriisi, jonka 

elementti ilmaisee, kuinka paljon 

toimialalla j käytetään panoksena toi-

mialan i tuotteita yhden tuotosyksikön 

valmistamiseen (i,j, 1,2,...,n) 

f 'ii) 	lopputuotteiden pystyvektori, jonka 

elementti Y. ilmaisee toimialalla i 

tuotettujen lopputuotteiden (vienti-, 

kulutus- ja pääomahyödykkeiden) arvon 

Mallin ratkaistu muoto saadaan ratkaisemalla kokonais-

I 	tuotannon arvo yhtälöstä (5). Malli saadaan seuraavaan 

muotoon: 

:1 
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1 
1 (6) 	x 	(1 	- 	A)y 

jossa 	(1 - A)1 	f a} 	n x n -panoskertoimien kään- 

I teismatriisi, 	jonka elementti 

a.'. 	ilmaisee toimialan i 	tuo- 13 

1 tannon kokonaistarpeen, 	jotta 

yksi lopputuoteyksikkö voi- 

1 daan valmistaa toimialalla j. 

I I on yksikkömatriisi ja käyttäytyy matriisialgebrassa 

laskusääntöjen samojen 	mukaan kuin luku 1 	tavallisessa 

algebrassa. 	Kun halutaan selvittää, mitkä ovat hyödyk- 

1 keen kysynnän lisäyksen välittömät ja välilliset vaiku- 

tukset, 	käytetään käänteismatriisia 	(1 - 	Matriisin 

1 sarakkeen kertoimet kuvaavat eri toimialojen tuotannon 

tarvetta yhden lopputuoteyksiköri tuottamiseksi sarakkeen 

I osoittamalla toimialalla, 	kun kaikki kerrannaisvaiku- 

tukset on otettu huomioon. 

Kaavan (6) avulla saadaan erikseen laskettua kunkin lop-

putuot.eryhrnän (kulutus, vienti, pääomanmuodostus) ky-

synnän edellyttämä eri alojen tuotannon kokonaistarve. 

Voidaan myös ratkaista, mikä on peruspanosten (kulutta-

jien tulot, julkisen hallinnon tulot, yritysten tulot, 

tuonti) välitön ja välillinen tarve kunkin toimialan 

lopputuoteyksikköä kohden. Se saadaan käänteismatriisin 

avulla kertomalla se peruspanosten käytön ilmaisevien 

kertoimien matriisilla: 

(7) 	D 	F (1 - 

jossa F 	peruspanosten m x n matriisi, jonka 

elementti 
kj 
 ilmaisee, kuinka paljon 

toimialalla j käytetään peruspanosta 

k yhden tuotosyksikön valmistamiseen 

(k 1,... ,m. j 1,...,n) 
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I D peruspanosten kokonaiskäyttöä eri 

toimialojen lopputuoteyksikköä kohti 

I kuvaava m x n matriisi, 	jonka element- 

ti dkj  ilmaisee, 	kuinka paljon perus- 

panosta k 	(k 	1,....,m) 	kaikkiaan 	käy- 

1 tetään 	toimialan 	j 	(j 	1,...,n) 	yh- 

den lopputuoteyksikön valmistamiseen, 

1 kun tuotantotoiminnan 

tukset on otettu huomioon. 

Kun jokin F-matriisin rivi ilmaisee esimerkiksi julki- 

selle toiminnalle kunkin tuotantotoiminnan yksikköä koh- 

1 ti kertyvät verotulot, 	saadaan kertomalla tällä rivillä 

käänteismatriisi 	(1 - 	selville, 	kuinka paljon jul- 

1 kiselle taloudelle kaiken kaikkiaan kertyy verotuloja 

valmistettaessa yksi yksikkö lopputuotetta kyseisellä 

I toimialalla. On huomattava, 	että välittömien ja väliilis- 

ten peruspanosten summaksi yhdessä lopputuoteyksikössä 

1 tulee 	yksi. 

Edelleen mallin avulla voidaan laskea, 	kuinka paljon jo- 

1 honkin lopputuoteryhmään 	(kulutus, 	vienti, 

dostus) 'kaiken kaikkiaan sisältyy erilaisia peruspanok- 

1 sia. 	Tällöin kunkin lopputuoteryhmän vektori kerrotaan 

matriisilla D: 

1 
1 (8) 	Z 	Dy 

jossa matriisin y pystyvektorit koostuvat kunkin toimi- 

1 alan kyseiseen lopputuoteryhmään tuottamien hyödykkeiden 

arvosta. Matriisi z on tässä 4 x 3 matriisi, 	jonka ri- 

1 veinä ovat peruspanokset ja sarakkeina lopputuoteryhrnät. 

Voidaan osoittaa, 	että loppujen lopuksi lopputuotteet 

koostuvat vain peruspanoksista. 	Matriisin Z elementit I ilmaisevat, kuinka paljon kuhunkin lopputuoteryhmään 

kaikkiaan sisältyy kutakin peruspanosta. 

1 
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1 
1 
1 	3. TIENPIDON PANOSRAKENTEEN 

1 	3. 1 

1 
Välituotepanokset koostuvat kandesta luonteeltaan eri- I laisesta lohkosta, 	tavaroita tuottavista toimialoista 

(1 	- 44) 	ja palveluja tuottavista toimialoista 	(toimi- 

I alat 45 - 64).1) 	Ensimmäisen lohkon selvittämiseen käy- 

tetty pääasiallisin lähde oli TVL:n tarvikkeiden tär- 

1 keysjärjestysluettelo v. 	1975. 	Siinä on hyödykenimik- 

keittäin 	esitetty koko TVL:n hyödykekulutus v. 	1975 

1 markkamääräisen kulutuksen mukaisessa suuruusjärjestyk- 

sessä. 	Koko hyödykekulutus v. 	1975 oli 	197.1 Mmk. 	Tar- 

kemman selvityksen kohteeksi otettiin 700 markkamääräi- I sesti eniten käytettyä hyödykettä tarkoituksena jakaa 

ne tyhjentävästi toimialoille 	1 	- 44. 	Nämä 700 hyödy- 

1 kettä muodostivat 164.6 Mmk eli 83.5 % koko hyödykeku- 

lutuksesta. 	Kun tärkeysjärjestysluettelo sisältää yli 

1 80 000 hyödykkeiden kulutusta koskevaa tietoa, 	olisi 

suhteettoman suuritöistä selvittää niiden kaikkien jakau- 

tuminen eri toimialoille. 

Hyödykkeiden yhteys toimialoihin 

Yhdistelyn ongelmana oli 	se, 	että 	hyödykenimikkeet oli 

1 koodattu TVL:n omien varastokoodien 3 	mukaan, 	joilla ei 

ole mitään yhteyttä sen toimialaluokituksen 	(TOL) 	kanssa, 

1) Eräät toimialat ovat kuitenkin yhdistettyjä tavara- 

I 	 ja palvelustoimialoja, mm. koneteollisuus ja -kor- 

jaamot (37) 

I 	
2) TVL:n varastonimikkeistö käsittää yli 100 000 hyödy- 

kenimikettä. 

3) TVL: Varastonimikkeistö 1 ja II, TVH n:o 6.701 

1 
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1 
johon tutkimuksen sektoriluokitus perustuu. Välittävänä 

tietolähteenä. käytettiin 	nk. reaalitilinpidon hyödy- 

kenimikkeistön listausta (RHN), jossa on pyritty koodaa- 

maan kaikki merkittävämmät 	hyödykelajit ja ilmaistu 

niiden yhteys TOL:n mukaisiin toimialoihin. RHN-listaus-

ta sekä TOL-käsikirjan selitysosaa apuna käyttäen oli 

mandollista selvittää, minkä toimialojen tuotantoon 

mainitut 700 hyödykettä kuuluivat. 

Rakentamisen ja kunnossapidon hyödykekulutus 

1 
Edelleen oli selvitettävä, 	kuinka suuri osa kultakin 

toimialalta tehtävistä hankinnoista käytettiin teiden 

rakentamiseen ja kuinka suuri osa teiden kunnossapitoon. 

1 TVH:n käyttöosastolla suoritettiin yksityiskohtainen 

arvio tärkeysjärjestysluettelon 700 ensimmäisen hyödyk- 

keen ,jakautumisesta rakentamisen ja kunnossapidon käy- I tön osalle 1 . 	Arviot tehtiin 5 % virhemarginaalilla jo- 

I kaiselle nimikkeelle. 	Kun tutkimuksen kannalta relevant- 

tia on ainoastaan tietyn toimialan koko osuuden jakautu- 

minen rakentamiseen ja kunnossapitoon, 	voidaan aggre- 

1 goitujen jakautumien tarkkuutta toimialatasolla pitää 

varsin tyydyttävänä virheiden kumotessa toisiansa. 

Hyödykekohtaisen jaottelun tuloksena saatiin myös ra- 

I kentamisessa ja kunnossapidossa markkamääräisesti eni- 

ten käytetyt hyödykkeet selville; 

Rakentaminen 	Mmk 	Kunnossapito 	Mmk 

I Harjateräs 7.0 	Kalsiumkloridi 	21.1 

Jalallinen uurreputki 	6.5 	Varaosat 	17.8 

I Johde 	(teräskaiteessa) 	3.3 	Bitumiöljyt 	13.3 

Varaosat 	2.3 	Bensiini 	11.4 

Soiro/lankku 	1.2 	Dieselöljy 	11.3 

1 1) 	Rakentaminen ja kunnossapito on tässä tutkimuksessa 

käsitetty laajasti, 	jolloin suunnittelu- ja hallin- 

totoimintakin on sisällytetty näihin. 



16 

Varaosat esiintyvät tärkeysjärjestysluettelossa yhtenä 

ryhmänä, vaikka varastokirjanpidossa eri varaosanimik-

keitä on kymmeniä tuhansia. Varaosiakin on hankittu 

eri toimialoilta, kuten kone- ja autoteollisuudelta. 

Niiden käyttö on jaettu toimialoille vastaavien TVL:n 

omien koneiden käytön suhteessa. Kuten asetelmasta käy 

ilmi, koko tienpidossa eniten käytetyt viisi hyödyket- 

tä ovat samalla kunnossapidon eniten käyttämät. Tienpi-

don viiden eniten käytetyn hyödykkeen osuus koko hyö-

dykekulutuksesta on lähes 40 %. 

Hyödykkeiden 'puhdistaminen' 

Jotta hyödykkeiden hankintoja koskevat tiedot olisivat 

panos-tuotosmenetelmää varten käyttökelpoisimmassa muo-

dossa, olisi välituotepanokset esitettävä tuotannonte-

kijähintaan, toisin sanoen olisi esitettävä tuotteen 

hinta "tehtaan portilla". Tähän on pyritty puhdista-

maila vielä välituotepanoksista välilliset verot (joka 

on yksi peruspanoksista) sekä tukkukauppojen ja maa-

hantuojien lisät, jotka puolestaan kirjataan panoshan-

kinnoiksi vastaavilta toimialoilta; välilliset lukeutu-

vat peruspanoksiin ja jälkimmäiset toimialaile tukku- 

ja vähittäiskaupoa (toimiala 49) 

Puuttuvan hyödykeosan jako toimialoille 

I 	Edellä kuvatt.ua menettelyä noudattaen on 83.5 % v. 1975 

kulutetuista hyödykkeistä esitetty panos-tuotosteorian 

mukaisessa, lähellä tuotannontekijähintaa olevassa muo- 

1 	dossa, toimialoittain jaettuna. Loput tärkeysjärjestys- 

luettelon hyödykkeet (yli 79 000 kpl) , jotka muodosta- 

1 

	

	vat vain 16.5 % kokonaiskulutuksesta, selvitettiin myös 

lopulliseen muotoonsa ja laskettiin yhteen edellä saa- 

I 

	

	tujen tietojen kanssa. Tämän hyödykejoukon (16.5 %) toi- 

mialoittainen jakauma selvitettiin ottamalla tärkeysjär- 

I 	jestysluettelon loppupäästä viisi sadan peräkkäisen hyö- 

dykkeen otosta ja jakamalla niiden hyödykkeet eri toi-

mialoille. Alkuosan hyödykejakautuman avulla iineaaris- 

1 	ta ekstrapolointia hyväksikäyttäen muodostettiin sitten 
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1 
I 	toimialajakautuma tälle hyödykejoukolle. Se jaettiin 

rakentamisen ja kunnossapidon toiminnanhaaroille edellä 

saatujen toimialoittaisten osuuksien mukaisessa suh- 

1 

	

	teessa. Tukkukaupan lisät ja välilliset verot puhdistet- 

tim myös toimialoittain samassa suhteessa kuin ne puh- 

1 	 distettiin ensin selvitetystä hyödykeosuudesta. 

Tarvikekirianoitoon kuuluraattomat materiaalihankinza 

Kaikki materiaalikustannukset eivät kuitenkaan sisälly 

TVL:n varastosysteemin tarvikekirjanpitoon. Siitä puut-

tuvat nimittäin kaikki maamassojen hankintakustannukset. 

1 

	

	Ne ovat vaikeasti selvitettävissä myös muista lähteistä, 

mutta ne on saatu jäännöseränä, kun TVL:n toiminnanhaa- 

1 	ran litteraraporttien kustannuslajista 

tannukset vähennetään tarvikekirjanpidon mukainen y - 

I 

	

	dykekulut.us (197.1 Mmk) ja erityinen varastolisä, josta 

on lähemmin kerrottu sivulla 20. Nämä maamassat lukeutu- 

I vat lähes kokonaan toimialaan 5 (kivihiilen ja raakaöl-jyn tuotanto ja muu kaivannaisteollisuus), jonka tark-

kuus siten kärsii. 

1 
Palvelujen hankinnat 

Lähes kaikki TVL:n materiaalikustannukset oli mandollis-

ta selvittää tarvikekirjanpitoa hyväksikäyttäen. Jotta 

saataisiin eritellyiksi myös hankinnat eri palvelutoi-

mialoilta, on lähdettävä liikkeelle vuoden 1975 toimin-

nanhaaran litteraraportista sekä hallinto- ja suunnit-

telukustannusraporteista. Merkittävimpiä palvelust.en 

hankintoja tienpidossa ovat urakoitsijoiden käyttö (maa- 

ja vesirakennustoimialalta) , kuljetusliikkeiden paiveluk-

set (tieliikenne-toimiala), konekorjaamojen palvelukset 

(koneteollisuus ja -korjaamot), konsulttieri käyttö ja 

leasing-koneitten vuokraus (liike-elämää palveleva toi-

minta) , autokorjaamojen käyttö (autoteollisuus ja moot-

toriajoneuvokorjaamot), toimisto- ym. tilojen vuokraus 

(asuntojen omistus), tukkukauppojen palvelukset (tukku- 

ja vähittäiskauppa), puhelimenkäyttökustannukset (tieto- 
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liikenne), sähkön kulutus (sähkö-, kaasu- ja lärnpöhuolto) 

ja leasing-autot (kuljetusta palveleva toiminta). 

Selvitettäessä palvelutoimialojen käyttöä on lähdetty 

liikkeelle TVL:n eri toiminnanhaarojen (rakentaminen, 

kunnossapito, suunnittelu, hallinto) vuoden 1975 kustan 

nusraporteista ja pyritty erittelemään kunkin toimin 

nanhaaran kokonaiskustannukset mandollisimman tarkasti 

panos-tuotostaulukon edellyttämään muotoon. Kaikki tar-

vike- ja materiaalikustannukset on eliminoitu pois tar. 

kastelusta, koska ne oli mandollista selvittää tarkem 

min tarvikekirjanpidon kautta. Loput kustannukset ja 

kautuvat sitten eri palvelutoimialoille kohdistuneiksi 

hankinnoiksi tai työ- ja pääomakustannuksiksi, 

Kustannusten kohdistaminen rakentamiseen ja kunnossa 

pitoon 

Seuraavassa taulukossa esitetään TVL:n eri toiminnan- 

haarojen kokonaiskustannukset ja niiden prosentuaali-. 

nen osuus laitoksen kokonaiskustannuksista 	v. 1975. 

Taulukon oikeassa laidassa näkyy, miten tässä tutkimuk-. 

sessa käytettyjen tien rakentamisen ja kunnossapidon 

käsitteiden kokonaiskustannukset muodostuvat. 

Tienpidon kokonaiskustannukset ja niiden kohdistaminen 

Toiminnanhaara Kokonais_ 
kustannuk- 
set 	1975 

Rakenta- 
minen 
(Mmk) 

Kunnos- 
sapito 
(Mmk) 

Teiden rakentaminen 681 	'1ik 44 % 681 

Teiden kunnossapito 638 	" 42 % 638 

Teiden suunnittelu 69 	" 5 % 69 
Tienpidon hallinto 143 	" . 9 % 83 60 

TIENPITO 1531 	" 100 % 833 698 

I i) Lukuunottamatta maanlunastuskorvauksia, vesiteistä 

koituneita kustannuksia sekä investointihyödykkeiden 

hankintakustannuksia. 

1 
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1 
Teiden ja siltojen suunnittelutoiminnan katsotaan pal-

velevan täysin rakentamisen tarpeita ja ne hallintokus-. 

tannukset, joita ei selvästi saatu kohdistettua em. 

1 	toiminnanhaaroille, jaettiin rakentamisen ja kunnossa- 

pidon määrärahojen suhteessa. Näin menetellen hallinto-.. 

I kustannusten kokonaisjakautuma muodostui sellaiseksi, 

että hallintokustannuksjsta 58.3 % palvelee rakentamis- 

• 	ta ja 41.7 % kunnossapitoa. 

Palveluhankintojen erittely litteraraporteista 

Teiden rakentamisen ja kunnossapidon samoin kuin piiri. 

1 

	

	en suunnittelun toiminnanhaaroilta löytyi soveliaimmat 

vuosittain ajetut kustannusraportit panos-tuotostutki 

I muksen tarpeisiin. Nämä toiminnanhaarojen litterarapor-

tit kuvaavat ko. toiminnanhaaran kokonaiskustaririustes 

I 

	

	jakautumista eri litteroille (työlajeille) ja toisaat 

kuuteen eri kustannuslajiin: 

1 	 1 . 

2. Konetyö 

3. Kuljetus 

4. Materiaali 

I 5. Vieraat 	palvelut 

6. Muut 

1 Niiden kustannuslajien loppusummista oli suoraan kiyt- 

1 1) 	Loppusummista korjattiin ensin ns. 	hyvitysmenettelyn 

aiheuttama poikkeama. 	Lisäksi raporttien tietokone- 

ajoissa sattunut n. 	5 %:n virhe korjattiin jakamalia 

puuttuva osa kustannuslajeille niiden prosenttiosuuk- 

I sien mukaan. 	Tämä poikkeuksellinen v. 	1975 sattunut 

virhe ei korjaantunut merkittävästi koko ohjelmoo 

I uudelleen ajamisesta huolimatta. 	Virheiden päätettiJe 

täten olevan työmaatason raportoinnissa. 	Uudelleen-. 

ajossa todettiin kuitenkin se, 	että jokaisesta kus- 

tannuslajista oli jäänyt tietoja rekisteröimättä. 	Niin 

ollen oli perusteltua jakaa puuttuvat kustannukset 

1 kustannuslajeille niiden %-osuuksien mukaan. 	Virhei- 

1 
den voidaan niin olettaa pienentyvin. 
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1 
tökelpoinen ainoastaan kustannuslaji miestyö, johon on 

sisällytetty työpaikat kaikkine sosiaalikustannuksineen. 

Se voidaan suoraan kirjata työpanokseen panos-tuotos-

tarkastelussa. Mutta kuten jäljempänä selvitetään, mui-

ta kustannuslajeja erittelemällä saadaan lisää miestyö-

kustannuksia esiin. 

Kustannuslaji materiaali sisältää hyödyke- ja materiaa-

lihankinnat, jotka on jo aiemmin tarvikekirjanpidon 

kautta kerätty, joten ne voidaan eliminoida tarkaste-

lusta. Kuitenkin kustannuslajiin materiaali sisältyy 

varastolisä, jolla peitetään varastotoiminnan aiheutta-

mat kustannukset. Varastolisän suuruus v. 1975 oli 

19.4 mmk. Varastolisän jakautuminen palkkoihin, varas-

ton käyt.tökustannuksiin ja kuljetuskustannuksiin saa-

tiin selvitettyä varastokustannusten tilien (sisäinen 

tili) avulla. Laskemalla tie- ja vesirakennuspiireittäin 

yhteen eri tilit saatiin varastolisän jakautuma koko 

TVL:ss v. 1975. 

Kustannuslaji vieraat palvelut käsittää pääosiltaan ko-

konais- ja osaurakoista maksettuja laskuja, jotka kat-

sotaan panoshankinnaksi maa- ja vesirakennustoimialalta. 

Kustannuslaji muut on jaettu käytettävissä olevien tie-

tojen mukaan em. kustannuslajeille. Tästä kustannusla-

jista on ollut mandollista erottaa tietyiltä litteroil-

ta rakentamisen ja kunnossapidon sähkö-, vesi-, puhelin- 

ja telexmaksut. 

Kustannuslaji konetyö sisältää vuokrakoneiden vuokrat 

1 	(palvelushankinta maa- ja vesirakennustoimialalta) sekä 

kaikki omien koneiden käytöstä syntyneet kustannukset 

1 	kuljettajien palkkoja lukuunottamatta, jotka sisältyvät 

kustannuslajiin miestyö. Kustannuslajissa kuljetus on 

I 	vastaavasti vieraan kuljetuskaluston vuokrat (palvelus- 

hankinta tieliikennetoimialalta) sekä omien kuljetus- 

I 	
välineiden käytön kustannukset kuljettajien palkkoja 

lukuunottamatta. Kustannuslajiin kuljetus sisältyy myös 

osaurakoitsijoiden kuljetukset. Jotta noudatettaisiin 

puhtaasti panos-tuotosmallin periaatteita, on käsitet- 

tävä urakoitsijoiden suorittamat kuljetukset ensi vai- 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
I heessa hankinnaksi urakoitsijoilta 	(maa- ja vesiraken- 

nustoirnialalta) . 	Vasta kerrannaisvaikutusten selvitys- 

I 
vaiheessa tulee näiden tieliikenteeltä tehtyjen kuljetus- 

palvelushankintojen käydä ilmi. 	Siksi oli aluksi ero- 

teltava TVL:n osaurakoiden kuljetuskustannusten osuus 

1 kustannuslajista kuljetus. 	Tämä selvitettiin TVL:n kus- 

tannusanalyysiraporteista ja sen osuudeksi saatiin 

1 8.5 Mmk v. 	1975. 

Konetyö- ja kuljetuskustarinusten tarkempi erittely 

Edellä kuvattiin, miten rakentamisen ja kunnossapidon 

I kustannukset selvitettiin v:n 	1975 TVL:n toiminnanhaaro- 
jen litteraraporttien avulla. Raporteissa oli kokonais- 

kustannukset jaettu kuuteen kustannuslajiin; miestyö, 

konetyö, 	kuljetus, materiaali, 	vieraat palvelut ja muut. 

Tässä on tarkoitus selvittää, miten kustannuslajien 

konetyö ja kuljetus kustannukset on muokattu käyttökel- 

I poiseen muotoon. 	Litteraraporteissa on ainoastaan käet- 

tävissä v:n 1975 aikana rakentamisessa ja kunnossapidos- 
sa toteutuneet konetyö- ja kuljetuskustannukset loppu- 

1 surnmana. 	Tiedetään, 	että loppusummiin sisältyy sekä 

vieraiden koneiden ja autojen vuokrat että omien konei- 

1 den ja majoituskaluston autojen käytöstä aiheutuneet 

kustannukset 	(omat koneet ja autot ilman kuljettajan 

I palkkaa). 	Nämä on ensin eriteltävä, 	sillä jotta päästäi- 

siin puhdaspiirteiseen panos-tuotostarkasteluun, 	on 

I 
vuokrakoneiden vuokrat maarakennusalan liikkeille kir- 

jattava panoshankinnaksi maa- ja vesirakennustoimialalta 

ja kuljetusliikkeiden käyttö panoshankinnaksi tielii- 

kennetoimialalta. Sen sijaan loput konetyö- ja kuljetus- 

kustannukset, 	jotka ovat oman kaluston käytöstä aiheu- 

tuneita 	(kuten polttoaine-, 	korjaus-, 	huolto- ja pääoma- 

kustannukset), 	on eriteltävä tarkemmin ja kirjattava 

I eri komponentit panoshankinnoiksi vastaavilta toimia- 

loilta 	(maaöljyn jalostus, 	konekorjaamot, 	autokorjaa- 

1 
1 
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1 
Oman ja vieraan kaluston käyttö 

Oman kaluston käytöstä hankkeet maksavat TVL:n konepan- 

1 kille vuokran, 	jolla konepankki kattaa kaluston korjaus-, 

huolto-, 	polttoaine-, 	pääoma- ja yhteiskustannukset. 	Tä- 

1 mä hankkeiden maksama vuokra omien koneiden, autojen 

ja majoituskaluston käytöstä sisältyy juuri litterarapor- 

1 teissa kustannuslajeihin konetyö ja kuljetus. Kun kun- 

tannuslajien konetyö ja kuljetus loppusummista vähenne- 

konepankin perimät koneiden, 	autojen ja majoitus- I tään 

kaluston vuokrat 	( 	kaluston konepankille aiheuttamat 

kustannukset + konepankin laskennallinen tuotto) 	erik- 

seen rakentamisen ja kunnossapidon osalta, 	jäävät jäl- 

jelle ulkopuolisten suorittamat konetyö- ja kuljetus- 

palvelukset. 	Seuraavassa asetelmassa on esitetty tämä 

vähennyslasku ja samalla siitä nähdään missä suhteessa 

1 rakentamisessa ja kunnossa YLnna 	tän • ulkopuolista kalastaa 

1 
Kustannuslajion 	ja 	k u l jett' 	sisältö 

1 
____ ___ -- 

TdenrakentaminenJidenku;mos5aPito1 
Konetyö Kuljetus 	1 Konetyö Kuljetus 

Kokonaiskustannukset v. 	1975 	+ 91.4 112.5 1 	94.8 85.lJ 

Konekalusto 	- 7.5 - 68.1 - 
Majoituskalusto 	- 5.9 - 1.0 - 

Konepan- 
km 	kustan- Leasing-koneet 	- 0.2 - 1.9 - 
nukset Autot 	- - - - 48.4 

Leasing-autot 	- - - - 2./4 

Vieras kalusto 77.8 112.5 23.8 3'. 3 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
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Taulukossa esitetty konepankin kalustoryhmien käytön 

jakautuminen rakentamisen ja kunnossapidon osalle on 

selvitetty käyttämällä hyväksi konepankin raportteja 

sekä viiden piirin koneinsinöörien arviota, jonka mkaan 

kunnossapidon osuus konepankin laskutuksesta oli 90 % 

v. 75 (ja rakentamisen siten 10 %)1)•  Toisaalta tiede-

tään omaa kuljetuskalustoa käytettävän ainoastaan kunnas-

sapidossa ja majoituskalustoa 85 %:sesti rakentamiseen. 

Konepankin valtakunnallisesta kustannus-, tuotto- ja 

suoriteraportista oli mandollista eritellä kunkin klus-

toryhmän kokonaiskustannukset. Kun konepankin kokonais-

laskutus tunnetaan, saadaan konekaluston jakautuma ra-

kentamiseen laskettua residuaalina siten, että kone- 

pankin kokonaislaskutus jakautuu suhteessa 90 - 10 kan-

nossapitoon ja rakentaniseer 

IKorienan1aa 

Nyt kun lirterarapor tTlieri koneayö- ja kuijeto- 	trnus- 

lajeista on eroteltu ulkopuoliset palvelushankinnat, 

voidaan syventyä konepankin kustannuksiin. Tärkeimpinä 

lähteinä konepankin kustannusten selvittämisessä on käy -

tetty konepankin valtakunnallista kustannus-, tuotto-

ja suoriteraporttia sekä välillisten kustannusten ra-

porttia. Omien korjaamojen kustannusten selvittöisessä 

on käytetty korjaamon yhteenvetoraporttia. 

Kustannus-, tuotto- ja suoriteraportissa on esitetty 

konelajeittain korjaus-, huolto-, polttoaine-, poisto-, 

korko- ja yhteiskustannukset. Polttoainekustannukset 

eliminoidaan tarkastelusta, koska ne on otettu huomioon 

toisaalla selvitettäessä TVL:n hyödykehankintoja tar-

vikekirjanpidosta. Pääomakustannustiedoista poistokus-

tannukset sisällytetään pääornapanokseen, kuten luvussa 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
EI 
1 
1 
1 
1 
[ii 
1 
1 
1 	3.2.2. 

I 	
i) Vesistökaluston osuus oli ainoastaan 2. 	:rcni1lea 

ja se eliminoitiin pois tarkast.elusta 

2)Majoituskaluston vuokra on kirjattu kustannuslajiir 

1 
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on esitetty. Laskennallisia korkoja ei tässä niinkuin 

ei muussakaan TVL:n kiinteän pääoman tarkastelussa huomi-

oida, jotta tarkastelu olisi yhdenmukainen koko kansan-

talouden panos-tuotostaulujen kanssa. Yhteiskustannuk-

sista on olemassa erillinen välillisten kustannusten 

raportti, jossa yhteiskustannukset on jaettu palkkoihin, 

tarvikehankintoihin, päivärahoihin, matkakustannuksiin, 

vuokriin jne., josta ne kohdistettiin työtuloiksi sekä 

panoshankinnoiksi eri toimialoilta. Tarvikehankinnat 

eliminoidaan tässäkin päällekkäisen laskennan välttämi-

seksi. Jäljelle jäivät siis ainoastaan korjaus- ja huolto- 

kustannukset TVL:n kalustosta. Ne muodostavatkin yli puo-

let konepankin kokonaiskustannuksista. 

Konepankin kustannukset (Mmk) 

Korjaus ja huolto 69.6 

- vieraat korjaamot 12.4 

- TVL:n tukikohdat 	14.9 

- TVL:n korjaamot 	42.3 

Polttoaine 19.3 

Poisto 33.6 

Korko 5.7 

Yhteiskustannukset 4.4 

Leasingvuokrat. 3. 0 

Yhteensä 135.6 

Konepankin korjaus- ja huoltokustannuksiin sisältyy 

TVL:n omien korjaamojen kustannukset, TVL:n tukikohdis-

sa tapahtuvan korjauksen kustannukset sekä vieraiden 

korjaamojen käytön kustannukset. Omien korjaamojen kus-

tannukset saadaan korjaamon yhteenvetoraportista. Vie-

raiden korjaamojen osuus oli v. 1975 18 % konepankin 

korjaus- ja huoltokustannuksista neljän piirin arvion 

perusteella. Loput korjaus- ja huoltokustannukset ovat 

siis TVL:n tukikohdissa tapahtuvaa korjausta. Näistä 

vieraiden korjaamojen käyttö on panoshankinta konekor-

jaamoilta ja autokorjaamoilta, edelliseltä 60 % ja jäl- 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
[1 
1 
1 
1 
1 
[1 
1 
1 
1 
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kimmäiseltä 4Q 	TVL:ri tukikohdissa tapahtuvan kor- 

jauksen on laskettu olevan puoliksi rniestyötä ja puo-

liksi materiaalikustannuksia. TVL:n korjaamojen kustan-

nusten jakautuma saatiin korjaamon yhteenvetoraportis-

ta v. 1975. Siinä on selvitetty korjaamojen välit 

ja yhteiskustannukset ja jaettu ne kustannuslajeihir 

konetyö, kuljetus, materiaali, matkakustannukset, vie-

raat työt ja palkat. 

Edellä luetellut korjaamon yhteenvetoraportin kustan-

nuslajit eivät vielä ole halutussa muodossa. Ne on jalos-

tettu edelleen palkoiksi, materiaaliksi, pääomakustannuk-

siksi sekä autokorjaamojen ja konekorjaamojen paiveluk-

siksi. Yhteiskustannukset (4.4 Mmk) on muokattu samaan 

tapaan panoshankinnoiksi. 

Edellä on esitetty niitä menetelmiä, joita on jouduttu 

käyttämään TVL:n konetyö- ja kuljetuskustannusten ja 

edelleen konepankin kustannusten muokkaamisessa panos-

tuotostutkimukselle sopivaan muotoon. Myös tutkimuksen 

muissa vaiheissa on jouduttu käyttämään varsin erilaisia 

menetelmiä aineiston muokkaamiseksi. Tämä aineiston kä-

sittelyn hankaluus ilmenee kuitenkin yleisesti kaikissa 

empiirisissä panos-tuotostutkimuksissa ja se johtuu ti-

lastoinnin puutteellisuuLsta. 

Hallinto- la suunnittelukaatannusten muokkaaminen 

Tähän mennessä on saatu teiden rakentamisen, kunnuesa-

pidon ja tie- ja vesirakennuspiireissä tapahtuneen suun-

nittelun kustannukset muokatuiksi panos-tuotosmallin pe-

rusyksiköiksi ja luokitelluiksi toimialoille. Lisäksi 

on selvitettävä TVH:ssa tapahtuneen suunnittelun sekä 

TVL:n hallintokustannusten koostumus. Näiden toiminnan- 

haarojen kustannuksia ei ole eritelty litteraraporttien 

mukaisen kustannuslajijaon mukaan. TVL:ssä tuotetaaa 

1) Jakautuma perustuu piirien koneinsinöörien arviaihis 
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1 
I sekä hallinto- että suunnittelukustannusraportteja, 	joi- 

den muoto ei kuitenkaan suoraan sovellu käytettäväksi 

I 
panos-tuotostutkimusta varten. 	Näin ollen jouduttiin 

TVH:n hallintokustannusten ja 	suunnittelukustannusten 

erittelyssä käyttämään heterogeenisiä 	lähteitä. 

1 
Hallintokustannusten selvittämisessä käytettiin lähteinä. 

1 mm. 	TVL:n vuoden 	1975 tilinpäätöstietoja ja laitoksen 

eräitä määrärahatilejä, 	joiden avulla oli mandollista 

I selvittää matka-, 	vuokra-, 	sähkö-, 	kiinteistö-, 	painatus-, 

puhelin- ja telexkustannukset hallinnossa. 	Lisäksi tut- 

kimusta varten selvitettiin yksityiskohtaisesti Kymen 

I tie- ja vesirakennuspiirissä hallintokustannusten jakau- 

tuminen komponentteihin suuntaa antavaksi prosenttijakau- 

1 tumaksi. 	Eräitä erillisselvityksiä, 	kuten selvitystä 

laitoksen konsulttikustannuksista, 	käytettiin myös hy- 

1 väksi. 	Tuntien kokonaishallintokustannukset saatiin lo- 

pulta vaikein selvitettävä erä, hallinnon palkkakustan- 

nukset, 	residuaalieränä. 	Niiden osuus tienpidon hallin- 

1 	TVH:n suunnittelukustannukset (suunnittelun hankekustan- 

nukset) selvitettiin samaan tapaan kuin hallintokustan-

1 	nukset. Suurin osa TVH:n suunnittelukustannuksista oli 

konsulttikustannuksia, jotka kirjattiin panoshankinnak-

• 	si toimialalta liike-elämää palveleva toiminta. 

Perusyksiköiden luokittelu 

1 	 Laskemalla yhteen TVL:n eri toiminnanhaaroilt.a käyr.esyt 

palvelustoimialojen palvelukset toimialoittain, saadaan 

1 	tienpidon panosrakenne täydennetyksi 

jenkin osalta. Tukkukaupan palvelukset (toimiala tukku- 

I 	 ja vähittäiskauppa) selvitettiin varastokirjanpidon hyö- 

dykehankintoja koskevista tiedoista yhdessä valtion han-

I 	
kintakeskuksen asiantuntijoiden kanssa. Tällöin arvioi- 

tiin kunkin hyödykenimikkeen tukkumarginaali, jonka jo- 

ko yksityiset tukkuliikkeet tai VHK olivat perineet. 

tokustanriuksista oli 74 % v. 1975. 
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Taulukko 1. Välituotepanosten käyttö tienpidossa 
v. 1975 (1000 mk) 

Teiden Teiden Tien- 
Toirniala raken- kunnos- pito 

taxinen sapito 

1.  Maatalous ja metsästys 70 467 
2.  Metsta1ous 70 492 562 
3.  Kalatalous - - - 
4. Malmikaivokset 	 . : - - 
5.  Kivihiilen ja raakaöljyn tuotanto ja 24 178 12 880 37 058 muu kai.vannajsteollisuus 
6.  Lihatuoteteollisuus - - - 
7.  Maidonjalostusteollisuus - - 
b. Mylly- ja leipäteollisuus - - - 
9. Sokeri-, suklaa- Ja makeisteollisuus - - 

10. Muu elIntarviketeollisuus - - - 
11. Juomia valmistava teollisuus - 
12. Tupakkateollisuus - 206 - 
13. Tekstlilitoollisuus 309 515 
14. Va.tetusteollisuus 58 519 577 
15. Nahkateollisuus - - - 
16. Kenkäteollisuus - - 
17. Sahateollisuus 4 7144 3 903 8 647 
18. Kuu puuteollisuus 111 415 526 
19. Huonekaluteollisuus - - - 
20. Selluloosateollisuus 56 - - 
21. Paperi- 	a kartonktteollisuus 734 790 
22. Mu9 paperiteollisuus 151 427 578 
25. Graafinen teollistus 253 1 Oli 1 264 
24.  Kustanriusliikkeet - 455 - 24 - 

479 25.  Lanriolte- ja torjunta-aineteollisuus 
26.  Muu kemikaaliteollisuus - 21 123 21 123 
27.  Lääke-, pesuvalrnlste- ja kosmetiikkateoll. 75 677 752 
26. Muu kemiail, 	tuotteita valmistava teoli. 1 005 6 058 7 063 
29. MaaölJyn jalostus, rnaaöljy- ja kivi- 1 296 36 hiilltuoteteolllsuus 095 37 391 
30. Kumiteollisuus 12 '4 391 '4 403 
31. Kuovituoteteollisuus 1 120 1 557 2 677 
32. FolIIr.t-, savi- ja lasituoteteollisuus 18 - - 
33. Muu savi- ja kivituoteteollisuus 4)2 560 18 992 
34. Faudar. ja teräksen perusteoliisuus 6 630 740 7 370 
35. Muiden metallien perusteollisuus 

9 
- 718 6 

- 
861 18 

- 
579 36.  

37.  
Ketaliltuoteteollisuus 
Koneteolilsuus ja konekorjaainot 2 681 23 980 26 661 

38.  Heikkovirtateollisuus - - - 
39.  Muu sähköteknillinen teollisuus 1 629 1 445 3 074 
&0. Laiva- ja veneteoliisuus sekä -korjaamot 339 339 

41.  Autoteol].. ja moottoriajoneuvokrjaamot 1 262 11 895 13 157 
42.  Muu kulkuneuvoteollisuus - - - 
43.  Inotrurnentti- ym. hienomekaan1rcn teoli. 29 53 82 
'44. Kuu tehdasteoliisuus 31 203 234 
45. Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 1 401 2 074 3 475 
46. Veden puhdistus ja jakelu - 731 731 
47. Talonrakennustoiminta - - - 
'48. Taa- ja vesirakennustoiminta 291 757 132 217 423 974 
49. Tukku- ja vähittäiskauppa 1 647 2 358 '4 005 
50. Ravitsemis- ja raaJoitustoiminta 378 251 629 
51. Mautatiellikenne 257 576 
52. Tieliikenne 112 9o1 34352 147 313 
53. Veulliikenne - - - 
54. Ilmal.iikenne 61 38 99 
55. Ku1etusta palveleva toiminta 170 1 791 1 961 
5. Ttetoliikenne 1 515 2 404 3 919 
57. hahoitus- ja vakuutustoiminta - - 
58. Asuntojen omistus 2 660 2 210 5 070 
59. Muu kIlriteistplve1utoiminta - - 
£0. Liike-cltni1 paiveleva toiminta 15 669 2 902 16 771. 
(1. Puhtaanapito 	a muut yhteiskunnail. palv. - - - 

2.  Virkistys- 	a kulttuuripalvelutoimir.ta - - 
3.  Kotitalousesineiden korjaus - - - 
,)4• Muu kotitalouksia palveleva toiminta - - 

Vdlituotepar.okset yhteensä 503 475 

1 
1 
1 

:1 
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Lii 
I Näin saatiin lasketuksi tukkukaupan tarvikehankintoihin 

muodostama arvonlisä kokonaisuudessaan tienpidon osalta 

1 v. 	1975. 

• Taulukossa 	1 esitetään 	tienpidon v. 	1975 	suorittamat 

1 välituotepanosten hankinnat eri toimialoilta tuhansina 
• . 	markkoina. 	Taulukossa ilmenee, 	että useimmilta tutki- 

1 muksessa käytetyiltä toimialoilta on tehty hankintoja. 

Lähinnä elintarviketeollisuuteen 	ja kulttuuriin ja 

I kotitalouspalveluihin liittyvät toimialat 	(samoin kuin 

eräät muut) 	eivät välittömästi hyödy tienpitotoiminnas- 

i 
ta. 	Erilaisia tienpidon välittömiä kysyntävaikutuksia 

4.1, käsitellään kuitenkin luvussa 	jolloin myös perus- 

panokset otetaan mukaan tarkasteluun. 

3.2 Peruspanokset 

1 Toimialaluokituksen osalta tässä tutkimuksessa käyte- 

U tään yhdenmukaita toimialajaottelua tilastokeskuksen 

laatiman vuotta 1970 koskevan panos-tuotostutkimuksen 

I kanssa. Tämä on välttämätöntä niiden laskennallisten 

menetelmien mandollistamiseksi, 	joita on kuvailtu lu- 

1 vussa 2. 	Peruspanosten jako on tehty tässä karkeammak- 

si, 	tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaisemmaksi. Täl- 

1 löin on jouduttu yhdistämään myös tilastokeskuksen käyt- 

tämät peruspanokset vastaavalle tasolle, 	jotta matriisi- 

' operaatiot voidaan suorittaa. 	Otetaan käyttöö 	teadi- 

tionaalinen 	jako 	seuraaviin 	reruspancksi. in: 

1. Työpanos 

1 2. 

3. Välilliset verot 

1 4. Tuonti 

Tilastokeskus on tutkimuksessaan noudattanut yksityis-

kohtaisempaa jakoa peruspanoksiin. Ne oli kuitenkin mah-

dollista tyhjentävästi aggregoida tässä tutkimuksessa 

käytettävälle peruspanosten jaon tasolle, jolloin saa-

tiin muodostettua kerrannaisvaikutusten selvittämiseri 

kannalta tärkeä peruspanosten käytön kerroinrnatriisi F. 

1 
1 
1 
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2euraavissa neljässä alaluvussa esitellään lyhyesti, mi-

ten eri perupanosten käyttö tenpidossa v. 1975 on 

selvtettv 

1 
1 

3. 2. 1 

Työpanos sisältää tie- ja vesirakennuslaitokSen työnte-

kijöiden palkat kaikkine sosiaalikuluineen. Työpanoksen 

osuus on saatu selvittämällä erikseen teiden rakentami-

sen, kunnossapidon, suunnittelun ja hallinnon palkkakus-

tannukset. Ne selvisivät samassa tutkimusvaiheessa, kun 

palvelustoimialoilta saatuja välituotepanoksia selvi-

tettiin laitoksen kustanrwsraporteista 

telun palkkakustannukset saatiin suoraan toiminoanhaa-

ran litteraraporttien loppusummista "miestyö". Kuiten-

kin muihinkin litteraraporttien kustannuslajeihin, kuten 

konetyöhön, kuljetukseen ja materiaaliin, sisältyy paik-

kakustannuksia ja ne on selvitetty konetyön ja kuljetuk-

sen osalta aikaisemmin esitetyllä tavalla. Omien konei-

den ja autojen käytön kautta tuli palkkakustannuksia li-

sää (TVL:n korjaamojen palkkoja ym.) hieman yli 21+ Mmk. 

Kustannuslajiin materiaali sisältyy paitsi materiaalin 

hinta myös ns. varast.olisä, jolla katetaan varaston toi-

minnasta aiheutuneet kustannukset. Varastolisän kokonais-

määrä sekä sen jakautuminen eri kustannustyyppeihin (va-

raston palkkoihin, päivärahoihin, kuljetuksiin, käyttö-

Rustannuksiin jne.) oli mandbllista selvittää laskemal-

la yhteen piirien ja TVH:n varastokustannusten tileiltä 

maksetut menot v. 1975. Varastolisä oli v. 1975 19.1+ 

Mmk, josta paikkakustannusten osuus 13.8 Mmk. 

Kun hallinnon 	ot oIiv: 	19 

suunnittelun 53.4 Mmk, saatiin tienpidon työpanokseksi 

613.9 Mmk josta rakentamisen osuus on 305.1 Mmk ja kun-

nossapidon 308.8 Mmk. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 

. 	

.2 

' Pääomapanokseen luetaan yleensä sellaiset pääornatuio 

kiinteän 	kulu- kuin korot, 	vuokrat, 	voitot ja 	pääoman 

rriinen. 	Koska tienpitotoiminnasta ei synny voittoa eikä 

1 :3illä ole todellisia korkomenoja tai -tuloja 	(vaihtoeh- 

toiskustannuksia kylläkin esim. 	teihin sidotusta pääo- 

1 masta), 	koostuu pääomapanos tienpidon osalta kiinteän 

pääoman kulumista vastaavista poistoista. Ne koostuvat 

I kaluston, 	kiinteistöjen ja tieverkon poistoista. 	Panos- 

tuotostilinpidon luonteen mukaisesti ei tieverkon pois- 

toja voida 	käsitteellisesti pitää tienpidon panoksona. 

I hie on pääomahyödyke, 	jota muut sektorit käyttävät. 

Tienpidon poistoihin kirjataan näin ollen panos-tuotos- 

1 tarkastelussa vain teiden rakentamiseen ja kunnossapi- 

toor 	tsrvi 	 h.,ih:i do 

iintesstuj 	oLut 	 ;. 	tt 

sesta kiinteistökustannusraportista luokittelemalla 

hankkeet eri toiminnanhaaroihin (rakentaminen, kun sosa-

pito, suunnittelu, hallinto) ja laskemalla kunkin toi- 

	

mi nnanhss an Ri nt,ei.st 7 	n noi t.ot vht' 

•. 	 ... 	.. 	. 

konepankin kustannuslaskennasta 1  . Poistokustannukset 

on voitu jakaa rakentamisen ja kunnossapidon osalle sa-

massa suhteessa kun koneita, autoja ja majoituskalustoa 

on käytetty em. toiminnanhaaroilla. Kuitenkin konepankin 

laskentasysteemi kattaa vain n. 60 % koko TVL:n kalus-

tosta. Kun tälle konepankin kustannuslaskennan ulkopuo-

lelle jäävälle kalustolle (korjaamojen koneita, konttori- 

koneita jne.) lasketaan sama poistoprosentti kuin keski-

määrin konepankin kalustolla, saadaan karkea arvio myös 

muun kaluston soistoillo. 

1) TVL:n konepankin kustannuslaskenta. Valtakunnallinen 

	

kustannus-, suorite- 	tuottoranortti vuodelta 1975. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Tienpidon no istot 1 man tieverkkoa) Mmk. 

Rakenta- 

minen 

Kunnos- 

sapito 

Tien-

pito 

Kiinteistöt 0.7 7.2 7.9 
Konepankin kalusto 3.4 30.2 33.6 
Muu kalusto 4.5 17.9 22.4 

Yhteensä 8.5 55.3 63.8 

Jos halutaan tarkastella tienpidon poisooja muira :uin 

kansantaloudellisja tarkoituksia varten - esim. män-

rittämään poistojen avulla se rahoituksen määrä, jolla 

tieverkon kunto on mandollista pitää entisellään - on 

laskettava mukaan myös tieverkon poistot v. 1975. Liiken-
neministeriön johtama pääomakustannusten laskentaa lii-

kennesektorissa tutkiva työryhmä (POKLA) on vuoden 975 

aikana tehnyt laskelmat tieverkon pääomakannasta 

-kustannuksista v. 1974. Työryhmä laski tieverkon 
tokustannuksiksi 523 Mmk kysel nenä vuonna 

Tämä luku on mandoi1jnr; orniida voocdll 	ndeksl- 

korjauksen (Tienrakennuskustannusindeksi 173) avulla. 
Tällöin tieverkon poistokustannukset v. 1975 olisivat 
628.8 Mmk ja koko tienpidon poistokustannukset 692.6 1mR. 

3.2.3 Tuonti 

Joissakin panos-tuotostaolokoinsa tuonti sisälLyy väli-

tuotepanoksiin eri toimialoille, mutta yleisemmin se 

on eroteltu peruspanokseksi, koska halutaan tarkastella 

tuotantotoiminnan kotimaisia kerrannaisvaikutuksia. Sa-

malla on mandollisuus tarkastella tuotannosta johtuvia 

välittömiä ja välillisiä tuontivaikutuksia yhtenä kokoriai. 

suutena. Tuonnista on myös mandollista tehdä oma toimia-

loittainen panos-tuotostaulukko sekä edelleen jaotella 

1) Liikennesektorin pääomakustannusten laskenta. Liiken-

neministeriön asettama työryhmä. 521 31.12.1976. 

1 
1 
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1 
tuonti kilpailevaan 	rH 	 attornas. tuontiin Jat- 

kotarkasteiuia vart. 

LOntL 	iSi 	j 	 1 e - 	crusr:s! 

Tiedot tuoduista tavaroista v. 1975 on saatu TVH:n han-

kintatoimistosta ja ne on vähennetty varastokirjanpi-

don hyödykekulutustiedoista, joissa ei ole eroteltu ko-

timaisia hyödykkeitä tuoduista. Lisäksi on tuonti puh-

distettu kotimaisista kustannusosuuksista, kuten maahan-

tuojien lisistä, liikevaihtoverosta, tuonnintasausve-

rosta, huolintakuluist.a jne. Tuonnin puhdistettu arvo 

v. 1975 oli 5.7 Mmk, josta rakentamisen osuus oli 1.9 

Mmk ja kunnossapidon osuus 3.8 Mmk. Yli 60 % tuonnista 

muodostui vuorisuolasta, jota tuodaan Neuvostoliitosta. 

Se käytetään kokonaisuudessaan kunnossapitoon. Toiseksi 

eniten käytetty tuontiartikkeli oli aaltolevy (rumpu-) 

putket, joiden osuus tuonnista oli 32 %. Niitä ky 

tään vain teiden rakentamisessa. Koko T 

voidaan pitää kilnailemattomana tuontiu 

3.2.4 V3lillise 	v'rit 

Viii]iisi.;. 	 :uas 

tetty hyödykehankintatiedoista puhdistamalla liikeva i 

toveron alaisista hyödykehankinnoista 11 % pois. Poit-

toaineiden valmisteverot on eroteltu polttoaineide 

hankintatiedoista ottaen huomioon TVL:n saaman a1e:a.k-

sen eri polttoaineista. Tuonnintasausvero puhdistettiin 

tuonnin selvittämisen yhteydessä. Kaikk 

tihyödykkeet v. 1975 olivat tulliva 

1 	Välillisiä veroja on TVL 

22.9 Mmk, josta summasta 

1 	 toveroa, 21 % ( 4.8 Mmk) 

0.2 % tuonnintasaunvnt' 

1 

maksanut v. 1975 yhteeus3 

78.8 % (18.1 Mmk) on liikvih- 

1iifle1c 	 imj:' « :? 

1 
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- 	 T aLLi . 	 tier:.idcssi v 
000 

yöpanos 

Teiden 
raken- 
tammen 

Teiden 
kunnos- 
sapito 

- 1 

Tien-
pito 

____ 

305 055 308 811 613 866 

Pääomapanos 8 499 55 330 63 829 

Välilliset verot 6 	160 16 	776 22 936 

Tuonti 1 	896 3 847 5 743 

yhteensä 1 	321 	610 384 764 706 374 
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1 
4. TIENFIDON VLITTÖMT JA VL LL1SLT: VAIKUTUKSET 

SUOMEN KANSANTLOUDESSA 197 

1 	 'fi:iiJ:f 

' 	 leiden rakentamisen ja kunnossapidon kysyntävaikutus- 

ten valaisemiseksi selvitetään niiden panosrakenteet, 

I so. rakentamis- ja kunnossapitotoiminnassa käytc-t 

n 	ftUe1 	et asuude 	ota' 

1 	 uu uu 	 panosker Loimlsua, jotka 

osoittavat, kuinka paljon tienpidossa tarvitaan pe- 

1 

	

	 ruspanoksia ja eri toimialoilla valmistettuja väli- 

tuotepanoksia, jotta saadaan yksi tienpidon tuotos- 

I 

	

	 yksikkö. Panosrakenne kuvaa tienpidon tuotantotek- 

niikkaa ja osoittaa erilaisten panosten välittömän 

I 
tarpeen tienpidon tuotoksen aikaansaamiseksi. Samal-

la se valaisee erilaisten panosten osuutta tienpidon 

kokonaiskustannuksista. Taulukossa 3 on esitetty tei- 

1 

	

	 den rakentamisen, teiden kunnossapidon a köko tien- 

pdon rrcsr<Oteet 

1 
Kuten taulukosta 4 ilmenee, tienpidor i<okonaiskustan-

nukset 1  v. 1975  olivat 1530.5 Mmk. Siitä rakenta- 

1 

	

	 misen osuus oli 825.1 Mmk (54 %) ja kunnossapidon 
705.4 Mmk (46 %). Kunnossapitokustannusten osuus 

1 

	

	 tienpidon kokonaiskustannuksista on viimeisten vuo- 

sien aikana jatkuvasti noussut ja uusien tieinves- 

' 	 tojntjerj määrä vastaavasti laskenut. Tämä on luon- 

nollinen seuraus infrastruktuurivaiheen vähittäi-

sestä ohittamisesta Suomessa. Tämä kehitys tulee 

I 	 ) Kun investointeja ja maanlunastuskorvauksia ei 

ole huomioitu. 

1 



.-.piUor 	 t 5c:ni-n 
' 	 •ansanta1ouc 	 - 	 kckna1s- 

otoksesta 

Teiden Teiden Tien- 
Toimiala raken- kunnos- pito 

tammen sapito 

1. Maatalous ja metsästys 0.0 0.0 0.0 
2. Ketsatalous 0.0 0.1 0.0 
3. Kalatalous - - 

'4. 	Malmlkaivokset - - 

5. Kivihiilen ja raakaöljyn tuotanto ja 
muu kaivannaisteollisuus 2.9 1.8 2.4 

6. Lihatuoteteolilsuus - - - 

7. Maidonjalostusteolllsuus - - - 

8. Mylly- ja lelpäteollisuus - 

9. Sokeri-, sukiaa- ja makeisteolljsuus - - - 

10. Muu elintarviketeollj&uus - - 

11. Juoria valmistava teollisuus - - 

12. Tupakkateollisuus - - - 

13. Tekstiljteo1ljsuu8 0.0 0.0 0.0 
14. Vaatetusteollisuus 0.0 0.1 0.0 
15. Nahkateolljsuus - - - 

16. Kenkäteollisuus - - 

17. Sahateollisuus 0.6 0.6 0.6 
18. Muu puuteollisuus 0.0 0.1 0.0 
19. Huonekaluteollisuus - - 

20. Se].luloosateolljsuus - - 

21. Paperi- ja kartonkiteolljsuus 0.0 0.1 0.1 
22. Muu paperiteollisuus 0.0 0.1 0.0 
25. 	Graafinen teollisuus 0.0 0.1 0.1 
24. Kustannus].ljkkeet - - 

25. Lannoite- ja torjunta-aineteollisuus 0.1 0.0 0.0 
26. Muu kemikaaliteoiljsuus - 3.0 1.4 
27. La.ke-, pesuvairniste- ja kosmetllkkateoll. 0.0 0.1 0.0 
2d. 	Muu kemiail. 	tuotteita valmistava teoll. 0.1 0.9 0.5 
29. Naaölyn 	jalostus, nlaaöljy- ja kivi- 

hl±iltuoteteolljsuus 0.2 5.1 2.4 
30. Kun1teollisuus 0.0 0.6 0.3 
31. fuovltuoteteolljsuus 0.1 0.2 0.2 
32. PosilIni-, savi- ja lasituoteteollisuus - 

5). 	Muu savi- 	a kivituoteteollisuus 2.2 0.1 1.2 
34. Raudan ja teräksen perusteolllsuus 0.8 0.1 0.5 
35. Kutuen metallien perusteollisuus - - - 

36. Metallituoteteollisuus 1.2 1.3 1.2 
37. Koneteollisuus ja konekorjaamot 03 3.4 1.7 
36. 	Helkkovirtateolj.lsuus - - - 

9. 	Muu sähköteknjllinen teollisuus 0.2 0.2 0.2 
40. 	Laiva- ja veneteollisuus sekä -korjaamot - 0.0 0.0 
'1. 	Autoteoll. 	ja moottoriajoneuvokcrjaamot 0.2 1.7 0.9 
42. Muu kuikuneuvoteoliisuus - - - 

43. Instrumenttl- ym. hienomekaaninen teoli. 0.0 0.0 0.0 
44. Muu tehdasteollisuus 0.0 0.0 0.0 
'45. 	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 0.2 0.3 0.2 
40. 	Veden puhdistus ja jake].0 - 0.1 0.0 
47. 	Talonrakennustoirninta - - - 

'8. 	1aa- 	a vesirakerinustolmjnta 35.4 18.7 27.7 
49. Tukku- ja vä.hittälskauppa 0.2 0.3 0.3 
50. P.avttsemis- ja najoitustoimmnta 0.0 0.0 0.0 
51. Rautatieliikenne 0.0 0.1 0.1 
52. Tleliikenne 	 . 13.7 4.9 9.6 
). 	'/esililkenne - - - 

54. lirnaliikenne 0.0 0.0 0.0 
55. Kuljetusta palveleva toiminta 0.0 0.3 0.1 
Sb. 	Tietolilkenne 0.2 0.3 0.3 
57. Rahoitus- ja vakuutustoiminta - - - 

58. Asuntojen omistus 0.3 0.) 0.3 
j. 	Muu ktinteist6palvelutoiminta - - - 

CO. 	Liike-clinia palveleva toIminta 1.9 0.4 1.2 
ti. 	Puhtaanapito ja muut yhteiskunr4all. 	palv. - - - 

67. 	Virkistys- 	a kulttuuripaivelutoiminta - - - 

o3. 	Kotitalousesineiden korjaus - - - 

64. 	Muu kotltalouksia palvelcva toiminta - - - 

Viil1tuoteparokset yhteensä 61.0 45.5 53.8 
Työpanos 37.0 43.8 40.1 Paomapanos 1.0 7.8 4.2 Välilliset verot 0.7 2.4 1.5 Tuonti - 0.2 0.5 0.4 
Perupanokzet yhteensä 39.0 54.5 	46.2 
Y1-iTEENS 100.0 	- 100.0 	l00.0 

1 
1 
1 
Ei 

1 
1 
1 
1 

[1 
1 
[1 
1 
1 
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36 Taulukko 4. Tiep1('. vdi 	 - t -- 	 (Mmk) 

rolmiala Teiden Teiden Tien- 
rakon- kunnos pito 
tammen sapito 

1. Maatalous ja metsästys 0.4 0,1 0.5 
2. Metsatalous 	 . 0.1 0.5 0.6 
3. Kalatalous - - - 

4. Malmikaivokset - - 

5. Kivihlilen ja raakaöljyn tuotanto ja 
muu kaianrÄaisteol11suus 24.2 12.9 37.1 

6. Lihatuototeollisuus - - 	 . - 

7. Maidorijalostuuteollisuus -' - - 

8. rylly- 	a leipteollisuus - - - 

9. Sokeri-, sukiaa- ja makeisteollisuus - - - 

10. Muu elintarviketeollisuus - - - 

11. Juomia valmistava teollisuus - - 

12. Tupakkateollisuus - - - 

13. Tekstililteollisuus 0.2 0.3 0.5 
14. Vaatetusteollisuus 0.1 O.-5 0.6 
15. Nahkateollisuus - - - 

16. Kenkäteollisuus - - - 

17. Sahateollisuus 4.7 3 , 9 8.6 
18. Muu puuteolilsuus 0.1 0.4 0.5 
19. Huonekaluteollisuus - -. - - 

20. Selluloosateolljsuus - - - 

21. Paperi- 	a kartonkiteollisuus 0.1 0.7 0.8 
22. t'uu paperiteollisuus 	. 0.2 0.4 0.6 
23. Graafinen teollisuus 0.3 1.0 1.3 
24. Kustannusliikkeet - - - 

25. Lannoite- js torJunta-aineteollisuus 0.5 0.0 0.5 
26. Muu kemrikaaiiteoilisuus - 21.1 21.1 
27. Lääce-, pesuvalmiste- ja kosmetiikkateoli. 0.1 0.7 0.8 
28. Muu kemiali. 	tuotteita valmistava teofl. 1.0 6.1 7.1 
29. Maaöijyn Jalostus, maaöljy- ja kivi- 

htilltuoteteollisuus 1.3 36.1 37.4 
30. Kumiteollisuus 0.0 4.4 4.4 
31. ruov1tuoteteollisuus 1.1 1.6 2.7 
32. Poslilni, sv1- Ja lasituoteteollisuus - - - 

33. ruu mavi- ja Kivltuoteteollisuus 18.4 0.6 19.0 
34. Raudan ja teräksen perusteollisuus 6.6 0.7 7.4 
35. Muiden metallien per1steollisuus - - - 

36. Metallltuoteteollisuus 9.7 8.9 18.6 
37. Kcneteolllsus ja konekorjaarnot 2.7 24.0 26.7 
38. eikkovirtateoll1suus - - - 

39. iuu sähkötekriillinen teollisuus 1.6 1.4. 3.1 
40. Laiva- ja veneteollisuus sekä -korjaamot - 0.3 0.3 
41. Autoteoll. 	ja moottorlajoneuvokorjaamot 1.3 11.9 13.2 
42. MUU kulkuneuvoteollisuus - - - 

43. lnstrumentti- ym. hienomekaannen teoll. 0.0 0.1 0.1 
44. Muu tehdasteollisuus 0.0 0.2 0.2 
45. Sähkö-, kaasu- ja länpöhuolto 1.4 2.1 3.5 
46. Veden puidtstus ja jakelu . 	 - 0.7 0.7 
47. Talonrakennustoiminta - - - 

48. Maa- Ja vesirakennustoiminta 	. 291.8 132.2 424.0 
49. Tukku- ja vähittäiskauppa 1.6 2.4 4.0 
50. Ravitsemis- ja rnajoitustoiminta 0.4 0.3 0.6 
51. Rautatiellikenne 	 . 0.3 0;6 0.8 
52. Teliikenne 113.0 34.4 147.3 
53. Vesiliikene . - - 

54. ilmaliikerine 0.1 0.0 0.1 
55. Y.ulJetusta palveleva toiminta 0.2 1.8 2.0 
56. Tietoliikenne 1.5 2.4 ,5.9 
57. Rahoitus- ja vakuutustoiminta - - - 

58. Asuntojen omistus 2.9 2.2 5.1 
59. Muu kiinteistSpalveluto1minta - - - 

60. Llike-c1imiä palveleva tcimninta 15.9 2.9 18.8 
1. 	Puhtaanapito ja muut yhteiskunnali. 	paiv. - - 

62. Virkistys- Ja kuittuuripalvelutoiminta - - - 

63. . Kotltalouaesimwiden korjaus - - 

64. Muu kotitalouksia palveleva toiminta - - - 

Vliultuotepanokset yhteensä 	 . 503.5 	- 320.7 824.1 

Tyl5panos 	 . 	 . :305.1 306.8 61:3.9 
Pääomapanos 3.5 55.3 6:3.8 
Välilliset verot 6.2 16.8 22.9 
Tuonti 1.9 3.8 5.7 

Peruspanokset yhteensä 321.6 334.8 706.4 

YHTERNS 	 . 62s.1. Tj 
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1 
edelleen utku:naar! ku; 	luvussa 1 todettiin. 

Edellä 	:uuttuäehity 	Hrää koko 	tienpidon pa- 

I nosrakennetta vähitellen kunnossapidon panosraken- 

teen suuntaan. 	Analysoimalla edellä esitettyä tien- 

1 pidon panoskerrointaulukkoa nähdään, 	että se mer- 

kitsee käytännössä tienpidon välittömän työllistä- 

1 vän vaikutuksen kasvua, 	samoin tuonnin ja valtion 

verotulojen osuuden kasvua, mutta talouselämän eri 

I sektoreille kohdistuvien kysyntävaikutusten supis- 

tumista. 	Pyrittäessä tekemään sellaisia tiepoliit- 

I 
tisia päätöksiä, 	jotka eivät ole ristiriidassa ase- 

tettujen talouspoliittisten tavoitteiden kanssa, 	ei 

toimenpiteiden välittömiä vaikutuksia voida pitää 

1 ensisijaisina kriteereinä. 	On otettava huomioon en- 

nen muuta kunkin toimenpiteen kokonaistaloudelliset 

1 vaikutukset ja sitä kautta tarkistettava, 	että 	<c<3- 

naisvaikutukset 	ovat 	i:avuitl:eiden 	muäaisia. 

Jäljempänä selvitettäessä tienpidon kerrannaisvaiku- 

tukset Suomen kansantalouteen, voidaan tutkia, ovat- 

1 ko teiden rakentamisen ja kunnossapidon muutosten- 

denssin kokonaistaloudelliset vaikutukset samansuun- 

1 taiset kuin välittömät vaikutukset. 	Osoittautuu, 	et- 

tä kerrannaisvaikutusten huomioonottaminen johtaa OSin 

I päinvastaisen suuntaisiin tuloksiin kuin välittömien 

vaikutusten tarkastelussa todettiin. 	(ks.s. 56 

Tienpidon panoskerrointaulukkoa anail ysoimaila on 

mandollista selvittää, mihin kansantalouden sekto- 

1 reihin tienpito on lähimmin sidoksissa. 	Edellä esi- 

tetystä panosrakenteesta nähdään yksisuuntainen 

1 riippuvuus; kuinka suurta osuutta kunkin toimialan 

tienpidolle luovuttama välituotepanos edustaa tei- 

I den rakentamisen, kunnossapidon ja tienpidon koko- 

naistuotoksesta. 	Voitaisiin edelleen laskea, 	kuinka 

I 
suurta osaa tämä välituotepanos edustaa luovuttavan 

toimialan kokonaistuotoksesta. 	Kun tilastokeskuksel- 

1 
1 



la ei kuibenkaan uie enrakotietoja kaikkien eri 

toimialojen kokonaistuotoksista v. 1975, ei tätä 

voitt.i 

Seuraavissa •asetc.t 	e:itetty 

kunnossapidon ja koko tienpidon kannalta kymmenen 

tärkeimmän toimialari luovuttama välituotepanos miljoo-

nina markkoina ja prosentteina kokonaiskustannuk- 

s s t a 

Teiden 

Toimiala Mmk % 

Maa- ja vesirakennustoiminta 291.8 35.4 

Tieliikenne 113.0 13.7 

Muu kaivannaisteollisuus 24.2 2.9 

Muu savi- ja kivituoteteoli. 18.4 2.2 

Liike-elämää palveleva toim. 15.9 1.9 

MetallituoteteolliSUuS 9.7 1.2 

Raudan ja teräksen perusteoli. 6.6 0.8 

Sahateollisuus 4.7 0.6 

Asuntojen omistus 1 	2.9 0.3 

Koneteollisuus ja -korjaamot 2.7 0.3 

Yhteensä 	 489.9 59.3 

Teiden kunnossapito 

Toimiala Mmk 

Maa- ja vesirakennustoiminta 132.2 18.7 

Maaöljyn jalostus 36.1 5.1 

Tieliikenne 34.4 4.9 

Koneteollisuus ja -korjaamot 24.0 3.4 

Muu kemikaaliteollisuuS 21.1 3.0 

Muu kaivannaisteollisuus 12.9 1.8 

Autoteollisuus ja -korjaamot 11.9 1.7 

MetallituoteteollisUUS 8.9 1.3 

Muu kemiali tuott vaim teoli 6.0 0.9 

Kumiteollisuus 4.4 0.6 

Yhteensä 291.9 41»f 



_) () 

1 

I 

Tienpi 

Toimiala Mmk 

Maa- ja vesirakennustoiminta 424.0 27.7 
Tieliikenne 147.3 9.6 

1 Maaöljyn jalostus 37.4 2.4 
Muu kaivannaisteollisuus 37.1 2.4 
Koneteollisuus ja -korjaamot 26.7 1.7 
Muu kemikaaliteollisuus 21.1 1.4 

I Muu savi- ja kivituoteteoli. 19.0 1.2 

Liike-elämää palveleva toiminta 18.8 1.2 

I Metallituoteteollisuus 18.6 1.2 
Autoteollisuus ja -korjaamot 13.2 0.9 

Yhteensä 	 763.2 	49.7 

824.1 	Mmk, nähdään edellä olevasta asetelmasta 

I taulukosta 4, 	että kymmenen tärkeimmän toimi:-. 
osuus välituotepanoksista oli yli 92 % ja kok 
tienpidon tuotoksesta 50 %. Selvästi merkittävon 

1 osaa välituotepanoksista edustavat maa- ja vesira 

<ennustoiminnan palvelukset. Niitä on hankittu yh- 

1 teensä 424 Mmk:n edestä v. 	1975. 	Tähän panoshanLn- 
taan sisältyy kaikki osa- ja kokonaisurakat se 

vuokrattujen työkoneiden osuus. 	Näiden panoshankin- I tojen osuus maa- ja vesirakennustoimialan brutto- 

kansantuoteosuudesta (tienpito poislukien) 	oli 38.7 % 

I v. 	1975. 	Voidaan siis todeta, 	että TVL on varsin 
huomattava asiakas varsinkin talouden yleisen akti- 

1 v:Lteetin 

Kuten asoo :L 

• 	urakoitsijoiden markkinoista samalla kun teiden raken- 

I 	
tamisen osuus koko tienpidosta pienenee. Tämän osoit- 

taa se, että maa- ja vesirakennustoiminnan panosker-

roin on kunnossapidossa pienempi kuin rakentamisessa. 

1 

	

	 Kun perusrakennuskohteiden osuus maassamme muutenkin 

on vähenemässä, suuntaavat monet tämän alan yrittäli::- 

1 	 tä katseensa ulkomaille, mm. Lähi-Itään. Tätä keh.t, 

vaihetta on tukenut Soustavasti Suomen ja Neuvoto-

liitornyhteistyöprojektien suomat työt yrittäjille. 
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1 
I Toinen huomattavasti tienpidosta hyötyvä sektori 

on tieliikenne, 	jonka palveluksia tarvitaan eritoten 

I rakentamisessa maa- ja kiviainesmassojen kuljetta- 

käyttö miseen. 	Tienpidon kuljetuspalvelusten 	muo- 

dosti v. 	1975 8.4 % tieliikennesektorin bruttokan- 

1 santuoteosuudesta. Myös kuljetusliikkeiden osalta 

kehitys merkitsee TVL:n toimeksiantojen supistumis- 

1 ta. Maaöljyn jalostus sen sijaan tulee kasvatta- 

maan osuuttaan tienpidon kokonaistuotoksesta. Tähän 

I toimialaan liittyy poltto- ja voiteluaineiden se- 

kä bitumituotteiden hankintaa. Niiden hankinta kas- 

vattaa välillisesti tuontipanosta. Kaivannaisteol- 

I lisuuden hankintoihin sisältyy erityisesti teiden 

rakentamisessa tarvittavia maamassoja, kuten hiek- 

kaa, 	soraa, murskaustuotteita jne. 	Toimiala konete- 

ollisuus ja -korjaamot pitää sisällään koneiden 

1 osien, kuten lumiaurojen terien ym. varaosien han- 

kinnan sekä korjaamojen käyttöä. Suurimmat korjaus- 

I menot ovat tiehöylillä. Muu kemikaaliteollisuus 

käsittää tiesuoloja, muu savi- ja kivituoteteolli- 

suus puolestaan rakentamisessa käytettäviä betoni- 

sia uurreputkia, muhviputkia, 	paaluja, 	laattoja, 	le- 

ca-soraa jne. 	Liike-elämää palveleva toiminta tar- 

joaa TVL:lle ennen kaikkea teiden ja siltojen suun- 

nitteluun liittyviä konsulttipalveluja 	(17.4 Mmk), 

I mutta myös leasing-autoja (1.6 Mmk). 	Metallituote- 
teollisuudelta hankitaan pääasiassa johteita kiinni- 

tystarvikkeineen 	(3.3 Mmk). 	Autoteollisuus ja moot- I toriajoneuvokorjaamot-toimiala tarjoaa varaosia 

(6.4 Mmk) 	ja korjausta 	(6.8 Mmk). 

Teiden rakentamis- ja kunnossapitotoiminnan väli- 

1 tuotepanosjakautumat poikkeavat varsin selvästi toi- 

sistaan. Rakentamistoimintaa leimaa voimakkaasti ra- 

I kennusairieteollisuustuotteiden kysyntä samoin kuin 

urakoitsijoiden kuljetusliikkeiden ja konsulttien 

käyttö. Kunnossapitotoiminnassa käytetään myös run- I saasti urakoitsijoita ja kuljetusliikkeitä, mutta 

1 
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1 
myös öljytuotteita auto- ja koneteollisuuden ja 

-korjaamojen palveluksia sekä kumiteollisuuden tuot-

teita (renkaita). Näiden tuotteiden kysyntä kunnos-

sapidossa johtuu lähinnä siitä, että kunnossapidos-

sa käytetään lähes yksinomaan omaa kalustoa kun taas 

rakentamistoiminnassa pääosin vierasta. Kunnossapi- 

dossa tarvitaan luonteensa puolesta lisäksi kemikaali-

ja kemianteollisuuden tuotteita, mm. kalsiunkinaidia 

(21 . 1 Mmk) , vuori suo ao 	. 8 mk) 	aale a 
(5.6 Mmk)1). 

• 	 Peruspanosten käyttö v. 1975 on esi000ty taulukois- 

1 	 sa 3-ja 4. Tässä tutkimuksessa käytetyt peruspanok- 

set ovat 

1 	 1 . 

2. Pääomapanca 

I 3. Välii1Het, 
1 Tuont 

I 	 Työpanos käsittä.ä iVL:n 	rUeKijöii paikar. susi- 

aalikuluineen. Pääomapanokseen sisältyvät tienpidos-

sa ainoastaan kaluston ja kiinteistöjen poisto 

1 	 v. 1975. Välilliset verot sisältyvät TVL:n harkk.mi- 

en hyödykkeiden hintoihin, joista ne on puhdistettu. 

Tuontiin on luettu vuoden 1975 aikana ulkomailta 

hankitut hyödykkeet. Niitä ei esiinny siten välituo- 

I 

	

	 tepanoksissa. Lähemmin tienpidon peruspanoksia on 

selvitelty luvussa 3.2. 

Kaiken kaikki. aan v2. 1 1 	panos t en . .aUo 	erT 1 Oon 

kokonaistuotoksesta on 53.8 %, rakentamisessa vä- 

1 lituotepanosten osuus on peräti 61.0 % ja kunnossa-
pidossa 45.5 %. Käsitellään seuraavassa välituotepa-

noksia yhtenä ryhmänä ja otetaan lisäksi peruspanok-

set mukaan tarkasteluun, jotta voidaan paremmin tut- 

I 

	

	 kia tienpidon muita välittömiä vaikutuksia kansanta- 

louteen. 

1) Kaikki edellä suluissa mainitut hankintakustan-

nukset sisältävät liikevaihtoveron, tukkukaupan 

1 	 marginaalin ja muut mandolliset arvonlisät 

1 
1 
1 
1 
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1 
Tienpidon kustannusrakenne 1975 

Panokset Rakent.am. Kunn.pito Tienpito 

Välituotepanokset 61.0 45.5 53.8 
Työpanos 37.0 43.8 40.1 

Pääomapanos 1.0 7.8 4.2 
Tuonti 0.2 0.5 0.4 

Välilliset verot 0.7 2.4 1.5 

Yhteensä 100.0 100.0 100.0 

Kuten todettiin, teiden rakentamisessa välituote-
panokset muodostavat huomattavasti suuremman osan 
kokonaistuotoksesta kuin kunnossapidossa. Vastaa-
vasti työ- ja pääomapanos on rakentamisessa pienempi. 
Näinkin selvä ero peruspanosteri osuuksissa johtuu 
siitä, että tienrakentamistoiminnassa käytetään enem-
män urakoitsijoita ja kuljetusliikkeitä, joiden las-
kut kirjataan panoshankinnaksi maa- ja vesirakennus-
toiniinnalta tai tieliikenteeltä. Näissä töissä käy-
tetty työ-, pääoma- tai tuontipanos ei näy tässä vä-
littömiä kysyntävaikutuksia kuvaavassa panosraken-
teessa, vaan se sisältyy kyseisten toimialojen pa-
nosrakenteeseen. Luvussa 2 kuvatulla menetelmällä 

on mandollista laskea, kuinka paljon tienpitotoimin-
ta kaiken kaikkiaan aiheuttaa työpanoksen käyttöä 
kansantaloudessa, kun kaikki kerrannaisvaikutukset 
on otettu huomioon. Nämä tulokset on esitetty lu-
vussa 4.2.2. Pääomapanoksen pienuus rakentamisessa 
on suora seuraus siitä, ettei rakentamisessa juuri 
käytetä omaa kalustoa, josta koituisi pääomakustan-
nuksia. 

1 
Seuraavissa diagrammoissa on vert.ailtu tienpidon pa-

1 	nosrakenteita koko maa- ja vesirakennustoimialan ja 
koko kansantalouden keskirnääräiseen panosrakenteeseen. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 



Kotimaiset välituotepanokset ____ 

Tuonti [T1 
Välilliset verot 

Pääomapanos 

Työpanos 
[j 
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Koko kansantalous 
keskimäärin 

Maa- ja vesiraken-
nus 

Tienpito 

Teiden raken-
taminen 

Teiden kunnossa-
pito 

L 	II1JIlIII 

'iui 
: .i: 

________ 	________ 1 
50 
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1 
4.2 	Tienpidon kokonaistaloudeliiset kysyntävaikutukset 

4.2.1. 	Tuotannon kokonaiskäytt.ö 	tienpidossa 

Tienpidon tuotant.otoiminta synnyttää panosten käytön 

1 ja niiden tuottamisen kautta laajan kerrannaisvai- 

kutusten verkoston. 	Kun kaikki tällaiset kerrannais- 

I vaikutukset lasketaan yhteen, 	saadaan selville, 	pal- 

jonko eri toimialojen hyödykkeitä kaiken kaikkiaan 

on tuotettava, 	jotta tienpidon lopputuotos voitaisiin I saada aikaan. 	Näin saadaan selville eri toimialojen 

kokonaistuotannon riippuvuus tienpidon lopputuotok- 

1 sen valmistamisesta. 	Samalla nähdään, miltä toimia- 

loilta tienpidossa tarvittavat hyödykkeet ovat peräi- 

1 sin. 	Taulukossa 5 kuvataan teiden rakentamisen, 	kun- 

nossapidon ja koko tienpidon lopputuotosten tuottai- 

misen aiheuttamia kerrannaisvaikutuksia talousel.- I mässä. Kunkin toimialan tuotannon kokonaistarve 

ilmaistu prosentteina sarakkeen ilmaisernan toimin- 

1 nanhaaran 	(teiden rakentamisen, 	teiden kunnossapi- 

don tai 	tienpidon) 	lopputuotoksesta. 1  

1 
Tienpidon kerrannaisvaikutukset on selvitelty käyt- 

I täen hyväksi vuoden 1970 panos-tuotostutkimuksen 

panoskerroinmatriisia. 	On oletettu, 	että panosker- 

I toimet ovat pysyneet kiinteinä vuoteen 	1975. 	Jotta 

ker- edellä esitettyä, 	panos-tuotosmallin mukaista 

rannaisvaikutusten selvitysrnenetelmää voitaisiin 

1 käyttää hyväksi, 	olisi muodostettava sellainen koko 

kansantaloutta koskeva panos-tuotostaulukko, 	josta 

1 teiden rakentaminen ja kunnossapito olisi erotettu 

omiksi toimialoikseen. Tämä edellyttäisi vuoden 

I 1975 panos-tuotostaulukori tuntemista, 	jolloin maa- 

ja vesirakennustoimialan tuotoksista ja panoksista 

voitaisiin vähentää tienpidon vastaavat. 	Laskemal- I la sitten tämän panoskerroinmatriisin 	(66 x 66 mat- 

riisi) 	käänteismatriisi, 	saataisiin selville tuotan- 

1 non kokonaistarvetta osoittavat kertoimet myös tien- 

pidor osalta. 

1 1) 	Liitteessä 2 on esitetty tämä tienpidon kerrannais- 

vaikutusmatriisi 	T  yksityiskohtaisemmas 	muodos- 

1 saan. 
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1 
Taulukko 5. Ti»npidcr. kokonair3taloudeliiset kyzyntävaikutukset 

I 	 ucrryn kansar.taloud2ssa (prosenttia tienpidon lop- 
putuotosykslkdstä) 

Toimiala Teiden 
raken- 
taminer 

Teiden 
kunnos- 
sapito 

Tien-
pito 

1. Maatalous ja metsästys 0.1 0.1 0.1 
2. Metsätalous 0.9 0.9 0.9 
3. Kalatalous 0.0 0.0 0.0 
4. Malmikaivokset 0.5 0.4 0.5 
5. Kivihiilen ja raakaöljyn tuotanto ja 

muu kaivannaisteollisuus 3.6 2.1 2.9 
6. Lihatuoteteollisuus 0.0 0.0 0.0 
7. Naidonjalostusteollisuus 0.0 0.0 0.0 
8. Mylly- ja leipäteollisuus 0.0 0.0 0.0 
9. Sokeri-, 	sukisa- ja rna:eisteo1lisuus 0.0 0.0 0.0 
10. Muu elintarviketeollisuus 0.0 0.0 0.0 
11. Juomia valmistava teollisuus 0.0 0.0 0.0 
12. Tupakkateollisuus 0.0 0.0 0.0 
13. Tc,cstliliteollisuus 0.1 0.2 0.2 
14. Vaetetusteol!tsuus 0.0 0.1 0.0 
15. Nabateolllsuus 0.0 0.0 0.0 
16. Kenkäteollisuus 0.0 0.0 0.0 
17. SaIateollisuus 0.9 0.8 0.9 
18. Muu ouuteollisuus 0.1 0.2 0.1 
19. Huonkaluteo.11isuus 0.0 0.0 0.0 
20. Selluloosatoollisuus 0.3 0.5 0.4 
21. Paperi- ja kartonkiteollisuus 0.4 0.5 0.4 
22. Muu paperiteollisuus 0.2 0.2 0.2 
23. Graafinen teollisuus 0.6 0.5 0.6 
24. Kustannuslilkkeet 0.6 0.3 0.4 
25. Lannoite- ja torjunta-aineteollisuus 0.1 0.0 0.1 
26. Muu komlkaallteollisuus 0.4 3.7 1.9 
27. LMe-, 	pesuvairriste- ja kosmetiikkateoli. 0.0 0.1 0.1 
28. Muu kerniall. 	tuotteita valmistava teoli. 0.5 1.1 0.8 
29. Naaljyn 	alostus, maa1jy- ja kivi- 

hit.ltuoteteollisuus 1.9 6.1 3.9 
30. Kumiteollisuus 0.3 0.8 0.5 
31. Muovtuoteteollisuus 0.3 0.4 0.4 
32. Posliini-, 	savi- ja lasituoteteollisuus 0.1 0.1 0.1 
75. 	Muu savi- ja kivituoteteollisuus 4.5 1.2 3.0 
34. Raudan ja teräksen perusteollisuus 7.0 1.6 2.3 
35. Muiden metallien perusteollisuus 2.2 1.6 1.9 
36. Metallltuoteteollisuus 3.5 2.9 3.2 
37. Koneteollisuus ja konekorjaamot 1.8 4.6 3.1 
$8. 	Heikkovirtateolllsuus 0.4 0.2 0.3 
39. Muu sähkötekniilinen teollisuus 2.0 1.3 1.6 
40. Laiva- ja veneteollisuus sekä -korjaanot 0.1 0.1 0.1 
41. Autoteoll. 	ja moottoriajoneuvokorjaamot 0.4 1.9 1.1 
42. Muu kuLkunouvoteolllsuus 0.2 0.1 0.1 
43. Instrurrentti- ym. 	hienonekaaninen teoll. 0.0 0.0 0.0 
t4. 	Muu tehdaoteolilsuus 0.0 0.0 0.0 
45. 	Sähkt-, kaasu- ja lämpöhuolto 1.4 1.6 1.5 
4. 	Veden puhdistus ja jakelu 0.0 0.1 0.1 
47. Talonrakernustoiminta 0.2 0.2 0.2 
48. :aa- ja venirakennustoiminta 35.5 18.9 27.8 
L9. 	Tukku- ja vhittäiskauppa 3.3 1.9 2.7 
50. Ravitsemis- 	a rrajoitustoiminta 0.2 0.1 0.2 
51. Rautatieliikenne 0.4 0.3 0.4 
52. Tielilkenne 18.6 7.5 13.5 
53. VesiliikerLne 0.1 0.1 ('.1 
54. Ilmaliikenr.e 0.1 0.1 0.1 
55. Kuljetusta palveleva toiminta 0.0 0.3 0.1 
56. TetoJtikenne 0.6 0.6 0.6 
57. Haholtus- ja vakuutustomir.ta 0.5 0.) 0.4 
58. Asuntojen omistus 0.3 0.3 0.3 
57. 	Muu kiinteistipalve1utoim1nta 0.4 0.2 0.) 
uO. 	Liikc1irii paiveleva 	toimtnta 3.2 1.2 2.3 
61. Puhtaanapito ja muut yhtelskunuall. 	palv. 0.2 0.1 0.2 
62. VirkiStys- ja kulttuuripaivelutolminta 0.2 0.1 0.1 
63. Koti ta1ouoeririden koroua 2.3 1.0 1.7 
64. Muu kotita1oocin ralveleva toIminta 0.0 0.0 0.0 

Yhteensä 97.6 69.7 84.8 
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1 
I 	Taulukko 6. Tienpidon kokonaistaloudelliset kysyritävalkutukset 

Suomen kansantaloudessa 1975 (Mmk) 

Toimiala Teiden 
raken- 
tarr.inen 

Teiden 
kunnos- 
sapito 

Tien-
pito 

1. Maatalous ja metsästys 1.2 0.5 1.7 
2. Metsätalous 7.2 6.2 13.3 
3. Kalatalous 0.0 0.0 0.0 
4. Malmkaivokset 4.2 3.1 7.7 
5. Kivhiilcn ja raakaöljyn tuotanto ja 424.8 muu kaivannaisteolllsuus 29.7 

0.2 
15.0 
0.1 0.24 6. Lihatuoteteollisuus 

0.3 0.1 0.4 7. Naidonjalostusteollisuus 
8. Mylly- ja leipäteollisuus 0.1 .l 0.2 
9. Sokeri-, sukiaa- ja makeisteollisuus 0.0 0.0 0.1 

10. Muu eltntarviketeollisuus 0.) 0.2 0.5 
11. Juomia valmIstava teollisuus 0.2 0.1 0.) 
12. TupakkateollisuuS 0.0 0.0 0.0 
13. Tekstliliteollisuus 1.0 1.3 2.3 
14. Vaatetusteollisuus 0.1 0.6 0.7 
15. Nahkateollisuus 0.0 0.1 0.1 
16. Kenkäteollisuus 0.0 0.0 0.0 
17. Sahateollisuus 7.6 5.7 13.3 
18. Muu puuteollisuus 0.9 1.1 2.0 
19. Huonekaluteollisuus 0.2 

2.1 
0.1 0.) 

5.8 20. Selluloosateollisuus 3.7 
6.2 21. Paperi- ja kartonkiteollisUUS 3.0 7.2 

22. Muu paperiteollisuuS 1.4 1.5 2.9 
8.24 23. Graafinen teollisuus 5.0 

24.8 
3.5 
1.9 6.7 24. Kustannusliikkeet 

25. Lannoite- ja torjunta-aineteollisuus 0.9 0.2 1.2 
26. Muu kemikaaliteollisuUs 3.0 26.4 29.4 
27. Lääke-, pesuvalmiste- jakosmetlikkateoll. 0.3 0.8 1.1 
28. Muu kerniail. tuotteita valmistava teoli. 4.2 7.8 12.0 
29. Maaöljyn jalostus, maaöljy- ja kivi- 

hiilituoteteollisuus 15.9 43.7 59,2 
30. KurniteollisuuS 2.4 5.6 8.0 
31. MuovituoteteolliSuuS 2.9 2.6 5.5 
32. Posliini-, savi- ja lasituoteteollisuus 0.6 0.5 1.0 
33. Muu savi- ja klvituoteteollisuus 37.0 8.2 45.3 
34. Fiaudan ja teräksen peruoteollisuus 224.24 11.1 35.5 

5. 	Muiden metallIen perusteollisuuS 18.0 11.) 29.3 
36. Metallituoteteollisuus 29.0 20.) 249.3 
37. Koneteollisuus ja konekorjaamot 124.6 32.3 46.9 
38. !eikkovIrtateolliSUUS 3.4 1.6 5.1 
39. Muu sähköteknillinen teollisuus 16.1 8.9 25.0 
40. Laiva- ja veneteollisuus sekä -korjaamot 1.1 1.0 2.1 
41. Autoteoll. 	ja moottoriajoneuvokorjaamOt 2.9 13.5 16.4 
42. Muu kulkuneuvoteollisuus 1.3 0.9 2.2 
43. Instruznentti- ym. hienomekaaninen teoli. 0.2 0.2 0.24 
44. Muu tehdasteollisuus 0.) 0.) 0.6 
145. Sähkö-, kaasu- ja lämpl5huolto 11.5 11.2 22.7 
146. Veden puhdistus ja jakelu 0.1 0.8 1.0 
47. 	Talonrakennustoiminta 	. 1.6 1.1 2.8 
Lt3. 	Maa- ja vesIrakennustoiniiflta 292.7 133.1 425.8 
49. Tukku- ja vähittäiskauppa 27.0 13.7 40.7 
50. Ravitsernis- ja majoitustoiminta 1.24 0.9 2.3 
51. Rautatieliikenne 3.3 2.4 5.7 
52. Teli1kenne 153.3 53.0 206.) 
53. Vesililkenne 0.7 0.6 1.3 
54. Ilmaliikenne 0.7 0.6 1.3 
55. Kuljetusta palveleva toiminta 0.3 1.9 2.2 
56. Tietoliikenne 5.3 4.5 9.9 
57. Mahoitus- 	vakuutustolminta 3.9 1.9 5.8 
58. Asuntojen omistus 2.9 1.2 5.1 
59. Muu kiinteistöpalvelutolminta 3.1 1.6 4.7 
bO. 	Liikc-eliinää palveleva toiminta 2b.7 8.6 75.3 
bi. 	Puhtaanapito ja muut :Jhteiskunnall. palv. 1.6 1.0 2.6 
62. 	VirkItyo- ja kulttuuripalvelutoiminta 1.7 0.6 2.2 
L3. 	Kotitalousesinetdcn korjaus 19.3 7.1 26.4 
64. 	Muu kotitaloukaI 	ralveleva toiminta 0.0 0.0 0.1 

Yhteensä 805.24 491.8 1297.1 
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1 
I Tuntien vuoden 	1970 panoskertoimet 	ja olettaen nii- 

den pysyvän kiinteinä 	oli mandollista hieman yksin- 

' kertaisemmalla menettelytavalla selvittää tienpidori 

kerrannaisvaikutukset. 	Käytettiin hyväksi käänteis- 

matriisia 	(1 	- A) 1 , 	jonka elementit ovat 	tuotannon 

1 kokonaistarpeen kertoimia. 	Tienpidori 

ta 	(taulukko 	3) 	nähdään, 	että tienpito käyttää esim. 

1 tieliikettä 9.6 % tuotannostaan. Matriisista 	(1 - 
nähdään taas, kuinka paljon maatalouden, metsätalou- 

den jne. 	tuotantoa kaiken kaikkiaan tarvitaan tuotta- 

1 iaan yksi tieliikenteen lopputuotos, 	N1n edeten saa- 

daan lopulta tie 	 TTansa n ta_ 

1 loudellinen 

Kaikki kerrannaisvaikutukset saatiin siten seuraaval- 

1 la 

9) 	(1 	- 	A) 	XT 	, 	jossa 

1 
Tienpidon kerrannaisvaikutusmatriisi, 

1 jonka elementit osoittavat eri toimi- 

alojen tuotannon kokonaistarpeen tien- 

I pidon lopputuotosyksikön tuottarniseksi 

(64 	x 	3-matriisi) 

fl 	- 	Vuoden 	1970 tuotannon kokonaistarvetta 

1 kuvaava matriisi 	(64 x 64-matriisi) 

Tienpidon panosrakenne v. 	1975 ilman 

1 peruspanoksia 	(64 x 

1 	 Tämä menettely 011 mandollinen sen tienpidon erityis- 

ominaisuuden takia, että tienpito ei tuota lainkaan 

I 	välituotteita muille toimialoille, vaan ainoastaan 

yhtä lopputuotetta. 

Taulukossa 5 esitetyt tienpidon aiheuttamat kokonais-

taloudelliset kysyntävaikutukset voidaan selvittää 

1 

	

	 myös absoluuttisesti, kun tunnetaan tienpidon koko- 

naistuotoksen arvo. Vuoden 1975 tienpidon kokonais- 

1 

	

	 kysyntävaikutukset eri toimialoille on laskettu tau- 

lukkoon 6miljoonina markkoina. Liitteissä 3- 8 

on laskettu tarkastelumandollisuuksien helpottami- 
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1 
1 seksi taulukot siihen muotoon, 	että nähdään, 	mikä 

on välittömän ja välillisen kysynnän osuus kokonais- 

I kysynnän muodostumisessa. 	Jos oletetaan, 	että tienpi- 

don tuotanto kasvaisi 	100 Mmk:lla, 	kasvaisi esimer- 

kiRsi graafisen teollisuuden tuotteiden välitön ky- 

I syntä 	1.3 Mmk:lla. 	Tienpitotoiminnan kasvun aiheut- 
tamat kerrannaiset kysyntävaikutukset huomioonotta- 

1 en nähdään liitteestä 3, 	että todellinen kysynnän 

kasvu graafisessa teollisuudessa olisi 8.4 Mmk. 	Vas- 

1 taavalla tavalla voidaan 	iaskea myös mnuutoksc-t nuiden 

sektorien kysynnässä. 

Matriisin 	(1 	- 	sarakkeiden kertoimien 	ssnat 

osoittavat, 	kuinka moninkertaiseksi kokonaistuotanto 

1 lopputuotteiden tuotantoon nähden kaikkiaan kohoaa, 

kun tuotantotoiminnassa syntyvät kerrannaisvaikutuk- 

1 set otetaan huomioon. 	Keskimäärin kansaritaloudesso 

tuotantoa tarvitaan 	1.74 kertaa lopputuotteiden val. 

1 mistus. 	Tienpidossa tämä kerroin on 	1.85. 	Tämä mer- 

kitsee, 	että tienpidon välittömät ja välilliset vai- 

I kutukset tuotantotoimintaan ja näin ollen myös riip-

talouselämässä 	hieman puvuussuhteet 	ovat 	suuremmat 

kuin tuotantotoiminnassa yleensä. 

Liitteistä 3 	ja 4 	voidaan havaita, 	että tuotantotoi- 

1 minnan kerrannaisvaikutukset synnyttävät 

tuotantotoiminnassa sellaisten tuotteiden tarpeen, 

1 jota pelkkä panosrakenteiden tarkastelu ei osoita. 

Esimerkkinä sellaisesta välillisestä kysynnästä, 	jo- 

ta ei lainkaan välittömästi tienpidossa esiintynyt, I voidaan mainita v. 	1975 mm. 	malmikaivokset 7.3 Mmk, 

selluloosateollisuus 5.8 Mmk, 	kustannusliikkeet 

l 6.7 Mmk, 	muiden metallien perust.eollisuus 29.3 	imS, 

heikkovirtateollisuus 5.1 	Mmk, 	kotitalousesineiden 

1 korjaus 26.4 Mmk. 

1 
1 
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Kun tarkastellaan lähemmin taulukon 5 arvoja, huo-

mataan, että toimialojen tärkeysjärjestys tienpidon 

kannalta on muuttunut verrattuna välittömiin kysyntä- 

vaikutuksiin. Tienpidon välittömät kysyntävaikutuk-

set eivät siis antaneetkaan kokonaiskuvaa tienpidon 

yhteyksistä eri kansantalouden sektoreihin. Havai-

tim, että mukaan tuli sellaisiakin toimialoja, 

ta ei tienpidossa välittömästi tarvittu lainkaan. 

Sivulla 39 esitettiin tienpidon välittömästi eniter! 
käyttämät välituotetoimialat. Seuraavassa asetelmas-

sa esitetään 10 tärkeintä toimialaa, jchin tienpi-

don kysyntä kerrannaisvaikutuksineen kohdistuu ja 

otetaan vertailun vuoksi mukaan niiden tärkeysjärjes-

tys välittömien kysyntävaikutusten kannalta. 

Tienpito 

Toimiala 

Kokonaiskysyntä- 

vaikutukset 

Välittömät k y s yntä-1 

vaikutukset 

% mmk sija % 	rnnk sija 

Maa- ja vesirakennustoiminta 27.8 425.8 1. 27.7 	42.0 1. 

Tieliikenne 13.5 206.3 2. 9.6 	47.3 2. 

Maaöljyn jalostus 3.9 59.2 3. 2.4 	37.4 3. 

Metallituoteteollisuus 3.2 49.3 4. 1.2 	18.6 9. 

reteollisuus ja -korjaamot 3.1 46.9 5. 1.7 	26.7 5. 

Savi- ja kivituoteteollisuus 3.0 45.3 6. 1.2 	19.0 7. 

Kaivannaisteollisuus 2.9 44.8 7. 2.4 	37.1 4. 

Tukku- ja vähittäiskauppa 2.7 40.7 8. 0.3 	4.0 16. 

Haudan ja teräksen perusteoli. 2.3 35.5 9. 0.5 	7.4 12. 

Liike-elämää palveleva toiminta 2.3 35.3 10. 1.2 	18.8 8. 

Teiden rakentaminen 

Toimiala 

Kokonaiskysyntä- 

vaikutukset 

Välittöniät kysyntä- 

vaikutukset 

% Mmk sija % 	Mmk 	sija 

Maa- ja vesirakennustoiminta 35.5 292.7 1. ,35.4 291.8 1. 

Tieliikenne 18.6 153.3 2. 13.7 113.0 2. 

Savi- ja kivituoteteollisuus 4.5 37.0 3. 2.2 13.4 4. 

Kaivannaisteollisuus 3.6 29.7 4. 2.9 24.2 3. 
Metallituoteteollisuus 3.5 29.0 5. 1.2 9.7 6. 

Tukku- ja vähittäiskauppa 3.3 27.0 6. 0.2 1.6 11. 

Liike-eiiä palveleva toiminta 3.2 26.7 7. 1.9 15.9 5. 
Raudan ja teräksen perusteoli. 3.0 26.4 8. 0.8 6.6 7. 
Kotitalousesineiden korjaus 2.3 19.3 9. - - - 
Muiden metallien perusteoli. 2.2 18.0 10. - - - 
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Teiden kunnossapito 

roimiala 

Kokonaiskysynt5-

vaikutukset vaikutukset 

% Mmk sija % Mnk 	sija 

Maa- ja vesirakennustoiminta 18.9 133.1 1. 18.7 132.2 1. 

Tieliikenne 7.5 53.0 2. 4.9 34.4 3. 

Maaöljyn jalostus 6.1 43.3 3. 5.1 36.1 2. 

Koneteollisuus ja -korjaamot 4.6 32.3 4. 3.4 24.0 4. 

Muu kemikaaliteollisuus 3.7 26.4 5. 3.0 21.1 5. 

Metallituoteteollisuus 2.9 20.3 6. 1.3 8.9 8. 

Muu kaivannaisteollisuus 2.1 15.0 7. 1.8 12.9 6. 

Tukku- ja vähittäiskauppa 1.9 13.7 8. 0.3 2.4 13. 

Autoteollisuus ja -korjaamot 1.9 13.5 y. i.7 11.9 7. 

Muiden metallien perusteoli. 1.6 11.3 10. - - - 

Kun taulukkojen perusteella tehdään vertailuja eri 

toimialojen välittömästä ja kokonaistarpeesta tien-

pidossa havaitaan, että maa- ja vesirakennustoimin-

nan (urakoitsijoiden) kysyntä ei juuri kasva kerran-

naisvaikutusten johdosta. Sen sijaan tienpidon yhteyo 

metallituotet.eollisuuden ja tukku- ja vähittäiskau-

pan sekt.oriin tulee välillisten vaikutusten 	uioon 

ottamisen jälkeen korostetummin esille. 

Nyt voidaan tehdä realistisempia tarkasteluja siitä, 

miten eri toimialojen tuotteiden kysyntä kehittyy, kuri 

tienpidon tuotannossa tai tuotantorakenteesSa tapahkuu 

muutoksia. 

Luvussa 4.1 selvitettiin teiden rakentamistoiminnan 

suhteellisen supistumisen välittömiä vaikutuksia. Kuri 

nyt kerrannaisvaikutusten selvittämisen jälkeen tutki-

taan sen kokonaisseurauksia, nähdään, että maaraken-

nusalan urakoitsijoiden kysyntä todellakin vähenee 

voimakkaasti, kuten aiemmin todettiin. Tieliikenne-

toimialan palvelusten kysyntä supistuu voimakkaammin 

kuin tienpidon välittömän kysynnän supisturnisesta voi-

si päätellä. Sen sijaan esimerkiksi metalliteollis-

delle tienpidon painopisteen siirtyminen kunnossai-

toon merkitsee kysynnän supistumista, vaikkakin tien- 
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pidon välitön metallituotteiden kysyntä kasvaa. Tä-. 

mä esimerkki osoittaa tuotantotoiminnan sisäisten 

kerrannaisvaikutusten laajuuden. Ilman tuotantotoi-

minnan kerrannaisvaikutusten tuntemista ja niiden 

huomioonottamista on siten mandollista, että taloos-

poliittiset toimenpiteet johtavat ristiriitaisiin 

tuloksiin aiottujen päämäärien kanssa. Esimerkiksi 

vientiin tarkoitetun tuotannon panokset ja niiden 

valmistamisessa tarvittavat panokset voivat olla 

varsin tuontivaltaisia ja näin positiivinen vaihto-

tasevaikutus saattaa jäädä miltei olemattomaksi, 

jopa negatiivineksi. 

Edellä esitetyistä asetelmista nähdään, että maa- 

ja vesirakennustoimintaa tarvitaan kerrannaisvaiku-

tusten huomioonottamisen jälkeen edelleen eniten 

tienpidossa ja tieliikenteen palveluja seuraavak.i 

eniten. Taulukon kokonaistarvetta kuvaavasta sarak--

keesta voidaan lukea, että maa- ja vesirakennustoi- 

minnari kokonaistarve oli 27.8 %, tieliikenteen 1.5 % 

ja maaöljyn jalostuksen 3.9 % tienpidon lopputuo-

toksesta v. 1975. Kyseisenä vuonna lopputuotoksen 

arvo tienpidossa oli 1530.5 Mmk. Maaöljyn jalostuksen 

jälkeen seuraavaksi (neljänneksi) tärkein toimiala 

tienpidossa oli muu kaivannaisteollisuus, kun tarkas-

teltiin välittömiä kysyntävaikutuksia. Kun kerran-

naisvaikutuksetkin otetaan huomioon, on muu kaivan-

naisteollisuus vasta seitsemänneksi tärkein toimiala, 

jonka kokonaiskysyntä yhden tienpidon lopputuotos-

yksikön valmistamiseksi oli 2.9 % tieripidon loppu-

tuotosyksikön arvosta. Sen edelle olivat menneet me-

tallituoteteollisuus (3.2 %), koneteollisuus ja 

-korjaamot (3.1 %) ja savi- ja kivituoteteollisuus 

(3.0 %). Kaivannaisteollisuuden jälkeen seuraavat 

tukku- ja vähittäiskauppa (2.7 %), raudan ja teräz-

sen perusteollisuus (2.3 %) ja kymmenentenä liike- 

elämää palveleva toiminta (2.3 %). 
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Vastaavaa tarkastelua on mandollisuus tehdä yksi-

tyiskohtaisemmalla tasolla teiden rakentamista ja 

teiden kunnossapitoa koskevien taulukkojen avulla. 

Tällöin paljastuu näiden toimialojen erilaisuus vi-

lituotepanosten käytössä. Varsinaisen tuotannon ja 

korjaustoiminnan yhdistäminen samaan toirriialaan vai-

kuttaa osaltaan siihen, että nykyisin käytössä oleva 

toimialaluokitus ei kokonaisuudessaan vastaa panos-

tuotosmallin edellyttämän luokituksen vaatimuksia. 

Panoskertoimien kiinteänä säilymisen kannalta tämän 

kaltainen yhdistely ei ole kovin haitailista, sillä 

molempien toimintojen kysynnän voidaan yleensä olet-

taa kehittyvän samalla t ava ii a l ) , ja siten panosra-

kenne - joka on näiden tuotantomenetelmien tuotos-

osuuksilla painotettu keskiarvo - pysyy samana. Sen 

sijaan informaatio toimialan panosrakenteesta kärsii, 

kun erilaisia tuotantomenetelmiä yhdistetään yhdek-

si toimialaksi. Edellinen kriteeri on esillä olevaa 

tutkimuksen kannalta tärkeämpi. Panoskertoimien toi-. 

votaan pysyvän mandollisimman kiinteinä, jotta saavu-

tettaisiin tarkempia tuloksia ennakoinnissa. Kuiten-

kin on tienpitotoi.minta jaettu kahteen toimialaan: 

rakentamiseen ja kunnossapitoon, joiden panosra-

kenteet on selvitetty. Tämä mandollistaa tuotanto- 

toimintojen välisten yhteyksien tarkemman selvittä-

misen. 

4.2.2. Peruspanosteri kokonaiskäyttö tienpidossa 

Tienpitotoiminnassa käytetään luonnollisesti myös 

peruspanoksia. Kun tässä tutkimuksessa peruspanok-

set käsitetään ainoiksi tuotantojärjestelmän ulko-

puolelta saataviksi hyödykkeiksi, ne ovat myös ainoat 

1) Tienpito on tässä poikkeus, sillä rakentamisen ja 

kunnossapidon määrärahat muuttuvat vastakkaisiin 

suuntiin. 
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1 
1 kustannuksia aiheuttavat tekijät tässä järjestelmäsuö. 

Niinpä lopputuotteiden voidaan osoittaa koostuvan 

pelkistö. 	peruspanoksista. 

Luvussa 4.1 	esitettiin peruspanosten välitön käyttö 

I teiden rakentamisessa, 	teiden kunnossapidossa ja tien- 

pidossa. 	Kun kotimaiset välituotepanokset otettiin mu- 

1 kaan tarkasteluun yhtenä ryhmänä, 	oli tienpidon kus- 

tannusrakenne sellainen, 	että välituotepanokset muo- 

1 dostivat 	53.8 %, 	työpanos 	40.1 	%, 	pääornapanos 	4.2 %, 

välilliset verot 	1.5 % ja tuonti 0.4 	tienpidon 

I tuotoksesta. 	Välituotepanokset muodostava: 	jlleeo 

erään perus- ja välituotepanosten yhdistelmän ja kun 

näin edetään kerrannaisvaikutusten laskelmissa, 	saa- 

1 daan tulokseksi tienpidon lopputuotoksen jakautumi- 

nen pelkästään peruspanoksiin. 

1 Tienpidossa käytettyjen välituotepanosten jakautumi- 

nen peruspanoksiin on laskettu soveltamalla kaavan 

(7) mukaista menettelyä tienpidon kokonaistarpeen 

1 
(10) 	DT 	F 

1 
1 	 jossa 	DT 	Peruspanosten välillinen käyttö 

tienpidon lopputuoteyksikköä kohti 

I 	 (4 x 3-matriisi) 

Peruspanosten käytön kerroinmat- 

riisi koko kansantaloudesta 

1 	 (4 x 

I 	 Tienpidon eri toimialojen kokonais- 

tarvetta kuvaava matriisi 

(64 x 3-pystymatriisi) 

Tällä matriisikertolaskulla saatiin selvitettyä 

1 	 tienpidossa käytettyjen välituotepanosten 

minen erilaisista peruspanoksista. Kertolaskun tu-

I 	loksena saatiin seuraavassa asetelmassa esitetty 

4 x 3-matniisi. 

1 

kertoimien matriisiin eli 



Viilillinen perusnanosten H1tt tie iciosca 

(% tienpidon lopputuotoksesta) 

Peruspanos 
	Teiden ra- Teiden kun- TJjitu 

kentaminen nossapito 

Työpanos 28.1 18.4 23.6 

Pääomapanos 19.1 13.5 16.5 

Välilliset verot 4.3 2.2 3.:3 

Tuonti 9.6 11.5 10.5 

Yhteensä 61.1 '5.5 53.5 

Kun lasketaan edelliseen välillisiä peruspanosvaiku- 

tuksia osoittamaan asetelmaan lisäksi tienpidossa 

välittömästi käytetyt peruspanokset yhteen taulu- 

kosta 3, 	saadaan tienpidon koko lopputuotoksen ja- 

kautuminen peruspanoksiksi. 	Siis loppujen lopuksi 

koko tienpidon tuotos koostuu vain peruspanckuisa 

seuraavan asetelman esittämällä tavalla. 

Tienpidon lopputuotoksen peruspanossisältö (70)  H 

I 
I Työpanos 

Peruspanos Teiden ra- 

kentaminen 

Teiden kun- 

nossapito 

Tienpito 

65.0 62.2 63.7 

Pääomapanos 20. 1 21 . 3 20. 7 

I Välilliset verot 

Tuonti 

5.1 4.6 4.8 

9.9 12.0 10.9 

1 Yhteensä 100.0 100.0 100.0 

1 
I i) Yhteensä-rivin arvoihin saatiin todellisuudessa 

100.090 %, 100.055 % ja 100.072 %. Asian selvy-n 

' 	 vuoksi virheet (alle promillen luokkaa) pyöris:et- 

tim alaspäin, koska peruspanosten kokonaiskäyttö 

ei voi ylittää lopputuotetuotannon arvoa. Kaikki 

1 	 muut luvut on pyöristetty normaalisti laskennassa 

saaduista arvoista. 

1 
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Ii 
1 	 Tau]wkossa 7 on yhteenvetona 	itetty, miten tuotari- 

non kerrannaisvaikutukset teiden rakentamisessa, 

I 	 kunnossapidossa ja koko tienpidossa lisäävät penua- 

panosten käyttöä. Lähtökohtana on tällöin tienpi-

I 	 don oma välitön peruspanosten käyttö. Seuraavaksi 

on laskettu tienpidon tuotantotoiminnassa synnyttä- 

mien kerrannaisvaikutusten aiheuttama peruspanost en 

1 	 käytön lisäys. Nämä yhdessä muodostavat koko tien- 

pidon tuotokseen sisältyvän peruspanosten käytön. 

Taulukko 7.  Peruspanosten välitön, välillinen ja 

kokonaiskäyttö tienpidon lopputuotok-

nosta prosentteina 

Toteiainan- TEIDEN RANTAN4 TEIDEN XUNNOSSAPITO TIENPITO 

V11- 	11_ 	Koko- V411- 	Vkljj. 	Koko- V11- 	i111- 	Koko- 

Peruspanos 
tdn 	]1ner 	fla 13-  
kkyttö 	kkytt 	Ikaytö 

tön 	unen 	na1- 
kytt 	kaytt 	kytt 

tn 	i1r'i 	ra1- 
Kytti 	ytt 	• kkytt 

Tpanos 37.0 28.1 65.0 83.8 18.' 62.2 40.1 23.6 63.7 

?ÄoapanOa 1.0 19.1 20.1 7.8 13.5 21.) 4.2 16.5 20.7 

Valtlllset verot 0.7 4.) 5.1 2.4 2.2 4.6 1.5 3.) 4.8 

Tuonti 0.2 9.6 9.9 0.5 11.5 12.0 0.4 10.5 10.9 

Yhteensä 	39.0 	61.1 	100.0 [ 5.+.5 	45.5 	100.0 1 86.2 	53.9 [ 100.0 

1 	 Taulukosta voidaan esimerkiksi laskea, kuinka pal- 

jon välillisiä veroja palautuu valtiolle suoraan 

1 

	

	 tienpidon välituotehankintojen kautta ja kuinka 

paljon välillisesti tuotannon kerrannaisvaikutus ten 

I 

	

	 kautta, jos toteutetaan 10 milj.markan uudelleen- 

päällystysprojekti. Välittömästi palautuu valtiolle 

.02'+ x 10 Mmk 	240 000 mk ja välillisesti .022 x 

1 	 10 Mmk 	220 000 mk, siis kokonaisuudessaan 

460 000 mk. 

Kun tarkastellaan lähemmin teiden rakentamisen a 

l 

	

	

kunnossapidon peruspanossisältöä, nähdään, että 

niiden peruspanosten rakenne on kerrannaisvaikutus- 

I 

	

	 ten huomioonottamisen jälkeen tullut yhdenmukaisen- 

maksi. Erot työ- tai pääomavaltaisuudessa eivät enkä 
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1 
ole niin suuret kuin taulukon 3  esittämästä perus-

panosrakenteesta saattoi päätellä. Kansantaloudel-

listen kerrannaisvaikutusten huomioonottaminen o-

soittaa kuitenkin sen, että nyt tulokset ovat eri- 

suuntaisia kuin tienpidon välittömistä vaikutuk-

sista oli nähtävissä. Kokonaistaloudellisten vaiku-

tusten tarkastelusta ilmenee, että teiden kunnos-

sapito on pääoma- ja tuontivaltaisempaa kuin teiden 

rakentaminen. Toisaalta teiden rakentaminen on työ-

valtaisempaa sekä tuottaa enemmän välillisiä vero-

ja valtiolle kuin teiden kunnossapito. Välit tnsL 

panosten käytössä kunnossapito oli selvästi työval-

taisempi ala, jolta palautui myös enemmän rahaa 

valtiolle völillisten verojen muodossa. 

Välillisten vaikutusten huomioonottamisen jölkeeni 

on mandollisuus tehdä uusi realistisempi arvio sii-

tä, mitä talouspoliittisia seurauksia on tienpidon 

sisäisen rakenteen muuttumisella siten, että raken- 

tamisen osuus supistuu kunnossapidon kustannuksella. 

Muutosten suunta on se, että työllisyys pienenee 1 , 

tuonti kasvaa, investointihyödykkeiden kysyntä kas-

vaa ja välillisten verojen virta valtiolle pienenee. 

Luvussa 5.2 on esitetty numeroesimerkki vaikutusten 

laajuudesta odotettavissa olevan tienpidon rakenne-

muutoksen valossa. Jäljempänä on myös esitetty eräi-

den muiden talouspoliittisten toimenpiteiden vai-

kutuksia tienpitoon saatujen tulosten avulla. 

I 	
Jotta saataisiin parempi kuva tienpidon vaikutuksis- 

ta kansantalouteen, olisi tienpidon peruspanossi-

sältöä verrattava muiden sektorien ja koko kansan- 

1 

	

	 talouden keskimääräiseen peruspanossisältöön. Eri 

toimialojen peruspanosten välitön ja välillinen tar- 

1 

	

	 ve toimialan lopputuoteyksikköä kohden voidaan las- 

kea kaavan (7) avulla tilastokeskuksen 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 1) Työllisyys pienenee koko kansantaloudessa, tien-

pidossa se sen sijaan kasvaa (olettaen, että 

tiemäärärahojen reaali-arvo pysyy muuttumattoma-

na) 
1 



1 
1 	 vuoden 1970 panos-tuotontutkimuksen tiedoitv rio- 

nen muokkaustyön jälkeen. 	Tilastokeskuksen vuodon 

1 1970 panosrakenteen yksityiskohtaisempi peruspanos- 

ton luokittelu voitiin tyhjentävästi yhdistää tässk 

I tutkimuksessa käytetyiksi neljäksi peruspanokneksi. 

kOin 	saatiin 	kaavassa 	(7) 	esitetty matriisi F. 

1 
Kaavan 	(7) 	mukaisen matriisikertolaskun tulokset 

1 on esitetty taulukossa 8. 	Kun peruspanosten koko- 

naiskäyttöä tienpidossa verrataan taulukon •8 eri 

1 toimialoihin ja lasketaan toimialojen tuotososuuk- 

sula painotettu koko kansantalouden ja teollisuus- 

I toimialojen keskimääräinen peruspanosten kokonais- 

käyttö, 	nähdään tienpidon ominaispiirteet. 	Tien- 

nito, 	kuten muukin maa- ja vesirakennustoiminta, 

I on eräs työvaltaisimpia sektoreita. 	63.7 % tien- 

pidon lopputuot.annosta muodostuu välittömästi ja 

1 välillisesti työpanoksesta. 	Tienpitoa enemmän työ- 

panosta sisältävät vain rautatieliikenne, 	kuljetus- 

1 ta palveleva toiminta, 	rahoitus- •ja vakuutustoimin- 

ta ja tietoliikenne. 	Tämän vuoksi tienrakennustöi- 

I tä on vaikeina työttörnyyskausina käytetty työlli- 

vy.yspoliittisena keinona. 

kienpidon 	lopputuotoksen arvosta L+.8 % 	(siis v. 	1975 1 n. 	73.5 Mmk) 	palautuu valtiolle välillisinä veroina. 

Teollisuustoimialoille tämä osuus on keskimäärin vain 

1 0.4 %, 	kun sen sijaan useilta palvelustoimialoilta 

palautuu suurempi osuus valtiolle. 	Erityisesti ravit- 

I semus- ja majoitustoiminnan 	(23.4 %), 	virkistys- 

ja kulttuuripalvelutoiminnan 	(23.2 %) 	sekä tieliikee- 

I teen (11.4 %)palvelusten arvosta palautuu melkoinen 

osa valtiolle. 	Talonrakennustoiminnasta palautuu 

1 
myöskin 8.2 % välillisinä veroina, 	kun sen sijaan 

%, rautatieliikenteelle vastaava 	luku on -21.4 	jol- 

loin 21.4 % rautatieliikennepalveluista koostuu sub- 

1 
[1] 
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Taulukko 8. Perupivstsn kckoa0ytt ert toi:iialojn iop 
puuoj.lk:4. kcbt 1970 

Pälioma- Työ- Välii- Tuonti 
Tolmiala panos panos liset 

verot 

1. r.iaataiouo 	Ja rnutistys 72.1 17.3 1.2 11.4 
2. r'.otita1ous 64.2 32.1 0.9 2.8 
3. Kalatalous 89.8 5.7 1.2 3.4 
4. Malnt 1,aivokset 68.4 25.4 1.1 5.0 
5. Mivhiilcr Ja raakaöljyn tuotanto ja 

uu 	aivannaiateolliiuus 54.4 35.4 2.8 7.4 
6. Lihatuoteteollisuus 67.2 28.8 -8.8 12.) 
7. Maicicnja1ototeo1lisuus 72.0 25.3 -9.2 11.7 
5. 	Mylly- .ja leiptcollisuus 53.4 39.1 -7.8 15.1 
9. Sokeri-, sukiaa- Ja makeisteollisuus 32.7 26.3 12.1 28.9 
10. Muu elintarviketeollisuus 33.3 16.9 0.8 49.1 
11. Juorria valr.istav 	teollisuus 44.5 33.) 4.0 18.2 
12. Tupar1ateoJlirruu.s 22.1 33.6 3.1 41.2 
13. Ter<stJtllteol)isuus 25.2 37.5 1.2 36.1 
14. Vaato'usteolllsuus 22.9 43.0 2.1 32.1 
15. Nahsteo111suus 24.7 34.8 0.2 40.4 
16. Kor0iteo11isuus 23.7 49.6 0.8 26.0 
17. Sahatoollisuus 52.9 39.8 1.4 6.1 
18. Muu puteol1isuus 40.3 48.8 1.2 9.7 
19. Muonekaluteollisuus 29.8 48.5 .1.3 20.5 
20. Selluloosateollisuus 56.6 31.6 1.1 10.8 
21. Paperi- ja kartor1teollisuus 51.3 33.8 1.2 17.8 
22. Mr..0 paDriteollisuus 44.7 37.9 0.8 16.4 
23. Graafinen teollisuus 25.4 62.9 1.3 10.5 
24. Y.uot.rnusllikkeet 45.7 47.) 1.0 6.1 
25. Lannoite- ja torjunta-aineteollisuus 34.0 27.9 1.6 36.6 
26. Muu kemtkaal.tteoilisuus 39.2 30.8 2.0 28.1 
27. Läliko-, 	pesuval.rniste- Ja kosmetlikkateoli. 41.6 27.7 0.9 29.9 
28. Muu keatall. 	tuotteita valmistava teoli. 27.9 36.5 1.3 34.3 
29. MaaölJyn J. 	ostus, naaöljy- ja kivi- 

h1ilituoteeollisuus 24.7 7.8 0.7 66.8 
30. Xurriteoi].lsuus 30.3 35.0 1.1 33.7 
31. Muovitusteteollisuus 24.9 29.5 0.9 44.7 

2. 	PooliinI-, 	aavi- ja lasituoteteollisuus 22.6 56.5 1.8 19.2 
33. Muu arvi- ,a kivituoteteolli.suus 35.5 46.5 2.7 15.5 
34. Raudan ja r;erkos 	perusteollisuus 31.5 27.5 0.) 40.9 
35. Mudor. aetall1e 	perusteollisuus 51.4 34.4 0.9 13.4 
6. 	Meta!ilcuoteteoil.tsuus 	. 22.8 8.Q 1.3 36.0 

37. 	Msne;eoiiisuus Ja konekorjaanrot 22.7 47.3 1.4 28.8 
36. 	Meikkovirtateollisuus 15.9 39.1 1.5 43.5 
39. 	Muu si0köteknili1ren teollisuus 26.9 43.9 1.1 28.1 
0. 	Laiva- ja ver.eteollisuus sekä -korjaarnot 20.0 46.8 1.6 31.6 
41. Autoteoli. 	ja mootto'iajoneuvokcrjaanot 12.7 38.2 1.7 47.4 
42. kulkuneuvoteoliisuus 7.4 55.2 2.0 75.5 
43. lnstruoenttl- ym. 	henomekaanirien teoli. 25.0 46.8 1.4 24.9 
44. Muu tohdasteollisuus 31.4 42.5 1.1 24.9 145. 	Sähk2-, kaasu- Ja lämpöhuolto 52.4 28.6 2.9 1.2 
46. 	Veden puhdistus ja Jakelu 67.4 26.9 1.4 4.3 
07. 	Talonrakennustoiminta 23.6 52.8 8.2 15.3 
48. Man- 	ja voatrakennustoimmnta 25.2 50.6 6.8 17.6 
49. Tukku- ja vhittä1rrkauppa 39.2 52.9 . 	3.9 5.) 
50. Ravttsemnis- 	Ja rnaJettustoiminta 28.4 39.7 23.4 8.8 
51. 1autatieiiiker.ne 27.9 81.9 -2L1 13.0 
52. Tieli1kenn 39.6 39.2 1l.4 10.0 
53. Vesiliikenne 28.3 39.3 -0.4 32.8 
54. Iinaliikenne 25.5 35.5 1.6 )8.4 
55. Kujetusta pa1vleva toiminta 22.7 70.4 3.0 3.9 
5t. 	Ttetoliikenne 26.6 65.9 2.4 5.7 
57. 	tahoitus- ja vakuutustoimmnta 22.9 68.2 3.5 6.0 
5tL 	Asuntojen orrIstus 80.8 10.3 2.3 6.7 
5i. 	Muu kirtteistpalve1utorninta 76.7 9.7 3.2 
6o. 	-cl.L:hS palveleva toimInta 36.7 51.8 6.2 5.6 
(1. 	Prihtaanapito 	ja nuut yhteiskunnail. 	palv. 50.4 43.2 1.9 5.2 
€2. 	Vii.cistys- 	ja kulttuuripalvelutolrrmnta 35.5 35.9 23.2 6.7 
6). 	Koti talo' 	esineIden korjaus 20.1 43.9 7.0 29.2 
64. 	Muu kotttaioukola palveleva toiminta 41.7 145.9 6.0 6.1 

Koko kansar.talous ker' ¶:ämn 41.1 35.9 0.4 22.6 

Teollisuustoinialat kesVinOl.ärj.n 42.3 38.7 3.0 16.0 

1 

1 

L] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Li 
1 
1 
1 
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Tienpito on selvästi keskimääräistä vähemmän tuonti- 

valtainen toimiala sisältäen tuontia 10.9 %. Teol-

lisuustoimialoista ainoastaan saha- ja puuteollisuu-

den sekä kustannusliikkeiden tuotanto sisältää vähem-

män tuontia. Tienpidon pääomapanos on myös selvästi 

muita toimialoja pienempi (20.7 %). Ainoastaan neljä 

toimjalaa osoittautui vähemmän pääomapanosta käyttä-

viksi, kun kaikki tuotannon kerrannaisvaikutukset 

oli laskettu. Nämä olivat muu kulkuneuvoteollisuus 

(7.4 %), autoteollisuus ja moottoriajoneuvokorjaamot 

(12.7 %), heikkovirtateollisuus (15.9 %) ja kotita-

lousesineiden korjaus (20.1 %). 

Seuraavissa ciiagrammoissa on esitetty tienpidon lop-

putuotoksen peruspanossisältö ja vertailun vuoksi 

koko kansantalouden ja teollisuustoimialojen keskimää-

räinen peruspanossisältö. Erillisinä toimialoina on 

lisäksi otettu vertailuun talonrakennustoi:a sekä 

muu tehdasteollisuus. 

Työpanos 

Pääomapanos 

Välilljset verot 

Tuonti 	 1 	1 
Koko kansantalous 
keskimäärin 

Teollisuus 
keskimäärin 

Tienpito 

Talon rakennus - 
toiminta 

Muu tehdas-
teo 1 11 suu s 

- 

1 	J1L- 

_____________ 	TTII 

iii .iI. 

H 



1 
1 
1 	FT1LäT'J 

1 	5. 1 Tienpidon 

1 	Arvioitaessa tienpidon työllisyysvaikutuksia saatocn 

tulosten perusteella huomataan, että 1+0.1 % tienpidoii 

I 

	

	tuotoksesta on välitöntä työpanosta. Kun tienpidon käyt- 

tTmät välituotepanokset jalostettiin edelleen peruspa- 

I 	uuksiksi, nähtiin, että loppujen lopuksi tienpidon tuctuk- 

vosta 63.7 	on työpanosta. Tätä lukua verrattiin v- 

taaviin, muista toimialoistalaskettuihin lukuihin 

1 

	

	todettiin tienpidon olevan erään työvaltaisi is:a 

lointa kaa:taloudo:oame 

Esitetysul muodossaan tyäparokoet olivat rna:rdi-

siä lukuja, joihin sisältyivät palkat sosiaalikustan-

nuksineen. Tämä ei anna havainnollista kuvaa työllis--. 

tävyyden asteesta, koska keskipalkat eri sektoreilla 

ovat erilaisia. Tutkittaessa ainoastaan eri sektorei-

den lopputuotoksen kustannusrakennetta, on käytetty 

narkkamääräinen työpanoksen määrittely kuitenkin pai-

kallaan. 

Useimmiten ollaan kuitenkin kiinnostuneita siitä, kuin- 

I 	ka suuria työllisyysvaikutuksia on eri toimialoille koh- 

distuneista kysynnän muutoksista. Tällöin halutaan mie-

luummin tarkastella työllisyyttä esim. miestyövuosina 

kuin yritysten työvoimakustannuksina. Vuoden 1970 panos-

tuotostutkimuksessa on laadittu työllisyyskertoimien 

1 

	

	64 x 64-matriisi, jonka avulla selviää eri sektorien 
lopputuotoksen aiheuttama työllisyys sekä kyseisellä 

I 

	

	sektorilla että muilla 63 sektorilla miestyövuosina. 

Tämä matriisi on muodostettu siten, että on ensin 

I 	laskettu kullekin toimialalle työpanoskertoimet. Työ- 

panoskerroin 	Toimialan työllisyys miestyövuosina/Toi- 

mialan kokoriaistuotos (Mmk). Kun työpanoskertoimien 

1 



1 
1 	pystyvektorin diagonaalimatriisilla kerrotaan kääntei- 

aatriisi (1 - A) 1 , saadaan puheena oleva työllisyys- 

i 	 natriisi, jonka elementit ovat laatua Miestyövuotta / 

• 	Mmk. Kun toimialan j tuotannon arvolla kerrotaan 

varakkeen j kertoimet, nähdään j:n eri sektoreita (myöu 

itseään) työllistävä vaikutus miestyövuosina. 

1  kun Lalutaun 	tarkastell 	tuotannon 	ia 	inaaliav 	inyk- 
siä ja niiden työllisyysvaikutuksia, 	eivät edellä maini- 

I tut, koko toimialan tuotantoa koskevat keskimääräi'set 

kertoimet anna aina realistista kuvaa. 	Tuotannon muuton. 

iheuttaa useimmiten pienemmän työpanoksen muutoksen I kuin keskimääräiset kertoimet osoittavat. 	Työn tuotta- 
vuus nimittäin kasvaa usein tuotannon kasvaessa 	(kun- 

1  ouus, 	koneiden kaynt 	vaJaakaDasl- 

Marginaalisten 	työllisyysvaikt.tusten 	arvioininenn.1 

Osmo Forssel ja Ilpo Seppä estimoineet marginaaliset I työllisyyskertoimet tutkimustansaU 	varten. 	Ne on lan- 

I 
kettu vuosien 	1959 - 	1973 kansantulotilastojen mukaan 

tuotannon volyymi-indeksejä ja työllisyystietoja käyt- 

täen. 2 	Kun työpanoskertoimet kerrotaan näillä margi- 

naalikertoimilla, 	saadaan marginaaliset työpanoskertoi- 

net, 	jotka kuvaavat tuotannon m u u t o s t e n 	työl- 

1  lisyysvaikutuksia. 	Näillä kertoimilla kerrotaan kään- 

teismatriisi samaan tapaan kuin keskimääräisilläkin 

kertoimilla. 	Tällöin 	saadaan 	työllisyvamatniisi, 	jolla 

1 
1) Forssel - Seppä: 	Suomalaisten 	tuotteiden 	tulo- 	ja 

työllisyysvaikutukset. 	Suomen Työn Liitto., 	HKI 7. 
2) Malli 	on seuraava: 

1  
100 ln 	a 0  + b 	00 ln ( ̂  )j 

jossa y 	työllisyyden indeksi 

I x tuotannon volyymi-indeksi. 

Mallin parametri b osoittaa, 	mikä osa tuotannon suh- 

teellisesta muutoksesta toteutuu työllisyyden rnuutok- 

1  sena. 	b-kertoimet ovat siis puheena olevia marginaa- 
lisia työllisyyskertoimia. 



U Tau1u'0 9. 	P°fl marginaali3tefl työlli3yySvaikutusten kertoimet 
(vektori ) 

• 	 Marginaalisten ty31lisyyskertoimien vektori 

I 	 Työnanoskerroinvektori 	 '. 
c - Tienpldon kerranaisvaikutusvektori 	 Tc,,c,...,c j- J  

d - a1 bc 	 Merk. Ld - d 

U Kertoimet 	ovat laatua miestyövuotta/Mmk 

Toimiala a a 

1. Maatalous ja metsästys .29 59.34 .00111 .0191 
2. !etsätalous .29 29.93 .00872 .0757 
3. Kalatalous .29 85.17 .00001 .0002 
4. Mainikaivokset .08 11.20 .00478 .00 
5. Xiviltleri ja raakaöljyn tuotanto ja 

muu katvrriaisteoll1suus .08 21.56 ('2025 .0505 
6. Lihauototeo1lisuus .63 06.38 .00025 .0010 
7. MaldonJalostusteollisuus .63 04.27 .00026 
0. 	Mylly- Ja leipäteollisuus .67 19.86 .00013 .0016 
9. 	Sokeri-, sukiaa- Ja makeisteollisuus .63 11.55 .000C4 .0003 

10. 	Muu ellntarviketer,llisuus .63 05.04 .00033 .0010 
11. 	Juomia valmIstava teollisuus .29 12.34 .00021 .0008 
12. 	Tupakkateollisuus .46 11.47 .00003 .0002 
13. 	Tekstitiiteolilsuus .46 22.35 .00151 .0154 
14. 	Vaatetuuteollisuus .68 35.34 .00044 .0106 
15. 	Nahkateollisuus .30 28.82 .00007 .0006 
16. 	Keiteolli.suus .68 32.68 .00001 .0002 
17. 	Sahateollisuus .78 16.07 .00866 .1085 
18. 	Muu puuteollisuus .78 27.63 .00171 .0282 
19. 	Huonekaluteollisuus .42 30.23 .00020 .0025 
20. 	Selluloosateollisuus .38 06.03 .00)80 .0087 
21. 	Paperi- ja kartonkiteollisuus .38 08.13 .00407 .0126 
22. 	Muu paperiteollisuus .38 13.09 .00192 .0096 
23. 	Graafinen teollisuus .08 31.87 .00550 .0140 
24. 	Kustannuslilkkeet .08 14.36 .00439 .0050 
25. 	Lannotte- ja torjunta-aineteo1lisuu .72 04.83 .00075 .0012 
26. 	Muu kemikaaliteollisuus .32 10.06 .01920 .0618 
2'(. 	Lääke-, 	peuvalmiste- ja kosmetiikkateoll. .32 13.08 .00075 .0032 
28. 	Muu keniiall. 	tuotteita valmistava teoll. .32 18.21 .00782 .0456 
25. 	Maailyn jalostus, rr.aaöljy- ja kivi- 

h1Il.tuoteteollisuus .07 02.59 .03867 .0070 
30. 	Kuinteolllouus .29 24.35 . 00526  .0371 
i. 	Muovituoteteollisuus .25 19.57 .00357 .017 

32. Poslltnl-, 	savi- ja lasltuoteteollisuus .34 33.64 .00068 .0O7 
33. Muu novi- ja kivltuoteteollisuus .34 20.22 .02958 .2034 
34. Raudar. ja teräksen pesteollisuus .38 08.78 .02322 .0775 
35. Muiden mtalllen perusteollisuus .38 03.11 .01912 .0226 
36. Ieta.1lituoteteo1lisuus .54 21.38 .03223 .3721 
3!. 	Koneteollisuus Ja kor.ekorjaamot .60 23.78 .0)063 .4370 
4. 	Heikkovrtateoilisuus .64 23.91 .00331 .0507 

19• 	uu 	: - hteknillir.en teollisuus .64 19.84 .01632 .2072 
40. 	Laiva- ja veneteollisuus sekä -korjaamot .43 20.84 .001)4 .0120 
iij• 	Autoteoll. 	ja moottorlaJoneuvokerjaamot .43 20.19 .01074 .0932 
42. Muu kulkuneuvoteoiljzuus .4) 25.41 .00142 .0155 
43. Instx'unentti- ym. 	hienomekaaniren teoll. .25 26.23 .00023 .0015 

4. 	Muu tchdazteollisuus .25 30.89 .00039 .0030 
45. 	Sähkö-, kaasu- ja l&npöhuolto .13 08.95 .01480 .0172 
'6. 	Veden puhdtstus ja jakelu .13 11.78 .00063 .0010 
47 	Talonrakennustoimninta .78 21.6) .00180 .030 4  
'48. 	Maa- ja vosirakennustoiminta 1.00 25.75 .27819 7.1634 
49. 	Tukku- Ja vähittäiskauppa .28 41.87 .02661 .3120 
50. 	Tmavltsemis- 	ja mnaJoltustoiminta •97 30.87 .00152 .0455 
51. 	Rautatieliikenne .00 37.75 .00369 .0000 
52. 	Tieliikenne .41 32.05 .13479 1.7712 
53. 	Vesiiiikenrie '57 16.30 .00088 .0082 
5°. 	Ilmnaltikenmie .73 09.27 .00084 .0026 
55. 	Kuljetusta palvelva toiminta 37.92 .001 146 .0183 
6. 	Tietoliikenne .00 50.22 .00645 .0000 

57. Rahoitus- ja vauutustoiniinta .27 32.11 .00381 .0330 
58. At'untoen omistus .48 03.67 .00)31 0058 

. 	Muu kiintelstipalvelutoimlnta .48 02.54 .00305 .0037 
60. 	1l1k-clhuiä palvuleva toiminta .42 21.14 

35.18 
.02305 .2047 

(1. 	Puhtaanapito ja r.nut yhteinkurinail. 	palv. .42 .00169 .0250 
62. 	Virkistys- 	ja 	uittuuripnlve1utomninta 
€3. 

.13 19.02 
29.24 .00145 .00)6 

.2519 Koti talOUu 	LntUu 	korJaua 
('4. 	Muu kotltaloukeia palveleva toiminta 

.50 

.05 73.29 
.0172) 
.00004 .0015 

d 	11.9472 
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1 
eri toimialojen tuotannon muutosten tydllisyysvoikutuk-
st voidaan selvittää. 

Vastaavalla menettelytavalla voidaan tienpidon tuoanncn 
muutosten välittömät ja välilliset työllisyysvaikutuk-
set selvittää. Se tapahtuu kandessa vaiheessa. Selvite-
tään ensin välittömät työllisyysvaikutukset ja sitten 
välilliset. Muodostetaan tienpidolle työpanoskerroin 
jakamalla vuoden 1975 keskimääräinen työllisyys kokonais-
tuotoksella (Mmk): 	18 602/1530,5 	12.152. Maa- ja 
vesirakennustoirnialari marginaaliseksi työpanoskertoi-
meksi oli estimoitu 1.00. Tämä pätee likipitäen myös 
tienpidolle, joka lukeutuu maa- ja vesirakennustoirnin-
taan. Voidaan siis todeta, että maa- ja vesirakennustoi-
mialalla (ja siis tienpidossa) työn tuottavuus säilyy 
muuttumattomana tuotannon vaihdellessa. Tienpidon margi-
naaliseksi työllisyyskertoimeksi saadaan näinollen 1.00 x 
12.152 = 12.152. Työllisyyden välitön muutos tienpidossa 
miestyövuosina saadaan nyt, kun tuotannon muutos (Mmk) 
kerrotaan kertoimella 12.152. 

Välilliset työllisyysvaikutukset ovat seurausta väli-
tuotehankintoj en lisäyksen aiheuttamista kerrannaisvai-
kutuksista. Ne ratkaistaan analogisella menetelmällä 
edellisen kanssa. Eri toimialojen työpanoskertoimet 
kerrotaan vastaavilla marginaalisilla työllisyyskertoi-
milla, jotta saadaan marginaaliset työpanoskertoimet. 
Nyt tunnetaan eri toimialojen kysynnän lisäys tienpidon 
lopputuotosyksikköä kohden (Liite 2). Nämä tienpidon 
eri toimialojen kokonaistarvetta kuvaavat kertoimet ker-
rotaan marginaalisilla työpanoskertoimilla. Lähtövek-
torit ja laskutoimitus on esitetty taulukossa 9. Lasku- 
toimitus voidaan esittää seuraavasti: 

(11) 	d. 	a.b.c. 

	

1 	111 

kun d 	{d 1  .....,d .....d64 	Tienpidon marginaalisten 
työllisyysvaikutusten 
vektori; 
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1 
• a. 	. aE, 	karinaalisten työll- 

yyskertoimien vektoni; 

b 	-L b 1  .....b. ..... b 61 )- 	Työpanoskerrointen vek- 

tori (työpanoskerroin 

toimialan työllisyys 

mi e s ty dv u 0tt a / toimi a 1 a n 

kokonaistuotos Mmk) 

.f c 1  .....c .....c64} 	Tienpidon kerrannaisvaiku- 

tusvektori (so. eri toimi- 

alojen koL'nistarve tien- 

pidon lopputuoteyksikkö 

kohden) 

Kun tienpidon kokonaistuotoksen lisäys tai väheneminen) 

kerrotaan 	vektorin kertoimilla, nähdään, kuinka monta 

miestä saa (menettää) vuodeksi työtä eri sektoreilla tä-

män seurauksena. Oletetaan, että tienpitotoiminta kasvaa 

10 milj. markalla. Kun tämä luku kerrotaan kertoimella 

d52 	1,7712, saadaan tieliikennetoimialan työllisyyden ii 

säys miestyövuosina, mikä on 18. Jos ollaan kiinnostunei-

ta vain siitä, kuinka suuria välillisiä työllisyysvaiku-

tuksia tienpidon tuotannon muutoksilla kaiken kaikki- 

aan on, kerrotaan tuotannon muutos (Mmk) 
64 

vektonin d elemerttien summalla d 	d. 
/----- 	1 

i1 -------- 

Muodostetaan nyt helposti käsiteltävissä oleva malli, 

jolla voidaan selvittää työllisyyden muutos (L) koko 

kansaritaloudessa (välittömät + välilliset vaikutukset) 

jos tienpidon tuotantoa lisätään (vähennetään) q Mmk. 

(12) 12.152q + dq 

(13) 12.152a + 

1 
1 
1 
1 
1 
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1 
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1 
1 	(.14) 	24.099A0 

• 	Kaavan (13) ensimmäinen termi antaa työllisyyden muutok- 

sen tienpidossa ja toinen termi muussa kansantaloudessa. 

I 	Kaiken kaikkiaan voidaan työllisyysvaikutukset arvioida 

kertomalla tuotannon muutos kertoimella 24.1. 

1 	 ------.- 
24.1q 

1 

	

jossa L 	työllisyyden muutos kansan-. 

1 	 taloudessa miestyövuotta 

tienpidon tuotoksen muutos Mmk 

1 
I 	Esimerkki: Tieripidon reaalista tuotantoa lisätään 

100 Mmk:lla. Kaavasta (13) nähdään, että 1215 henkilöä 

työllistyy tienpidossa (vuodeksi) ja tuotannon kerran-. 

1 	naisvaikutusten kautta työllistyy 1195 henkeä. Yhteensä 

työllistyy 2410 henkeä, kuten voidaan todeta Pertonalia 

1 	100 Mmk kertoimella 24.1 (henkilöä/1mk) 

I 	Teollisuustoimialojen keskimääräinen 10 milj.markan 

suuruisen tuotannonlisäyksen aikaansaama työllisyyden 

I 	lisäys on välittömästi 69 henkeä ja tuotannon kerran- 

naisvaikutuksineen 159 henkeä. Kun tienpidossa vastaavat 

luvut ovat 122 ja 241 voidaan todeta, että tienpito on 

1 	varsin työllistävä ala. Välillisen työllistävyyden aste 

on pienempi teollisuuden keskimääräistä, mutta työllis-

1 	tävä vaikutus kokonaisuudessaan on suurempi. 

1 
1 	___________ 

I i) Tämä koskee tuotannon marginaalisten lisäysten työl-

lisyysvaikutuksia. Toimialojen työvaltaisuutta on 

vertailtu luvussa 4.2.2. 

1 
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1 
1 5.2 	Tienpidon määrärahakehityksen 

vaikutukset. 

Otetaan 	tarkasteltavaksi 	ajanjakso 	1975 - 	1980. 	käärä- 

rahojen kehitys tällä ajanjaksona tunnetaan luonnolli- 

1 sesti alkupuolen osalta ja kolmen viimeisen vuoden mää- 

rärahat osataan myös kohtuullisella tarkkuudella enna- 

1 koida. 	TVH:n arvioiden perusteella voidaan laskea, 	että 

teiden rakentamisen reaaliset määrärahat laskevat 36.5 % 

I ja teiden kunnossapidon vain 	1.3 %. 	Tutkitaan nyt näiden 

muutosten kansantaloudelliset vaikutukset panos-tuotos- 

I kehikossa, 	kun panoskertoimet oletetaan kiinteiksi. 

lokset 	vuoden ilmoitetaan 	1975 kustannustasossa. 

1 Vuoden 	1975 	rahasso edellä kuvattu 	kehitys merkitsee 	tei- 

den rakentamisen tuotoksen supistumista 301.2 milj.mar- 

1 kalla ja kunnossapidon 9.2 milj.markalla. 	Tuonnin ja 	vä- 

lillisten verojen pieneneminen saadaan laskettua ker- 

I tomalla edelliset luvut tienpidon peruspanosten kokoriais- 

tarpeen kertoimilla 	(taulukko 7). 	Tuontitarve vähenee 

I 
31.0 milj.mk ja välillisten verojen virta valtiolle su- 

15.9 	Työllisyysvaikutukset tälle koko pistuu 	milj.mk. 

tienpidori 310.4 milj.markan suuruiselle pienenemiselle 

1 voidaan arvioida kaavan 	(13) 	avulla. 	Tulokseksi saadaan, 

että tienpidon työllisyys supistuu 3772 miestyövuodelia 

1 ja muiden sektorien työllisyys 	(etupäässä maa- ja vesi- 

rakennus- ja tieliikennealan) 	vähenee välillisten vaiku- 

I tusten kautta 3708 miestyövuodella. 	Yhteensä siis tien- 

pidon tuotannon väheneminen lisää 	työttömyyttä 7430 

hengellä ajanjaksona 	1975 	- 	80. 

Huomattakoon, että tässä on selvitetty ainoastaan yhden 

1 

	

	toimenpiteen seuraukset kerrannaisvaikutuksineen. Mi- 

ten työllisyys, tuonti jne. kansantalouden muilla seä- 

1 

	

	toreilla autonomisesti kehittyy tai miten tienpidosta 

säästetyillä rahoilla esim. työllisyyttä edistetään, 

I 	ei ole mandollista selvittää. Vertailevaa tutkimusta 

konkreettisista vaihtoehdoista voidaan panos-tuotostut-

kirriuksen tulosten avulla tehdä. Seuraavassa luvussa on 

laadittu esimerkki, jossa vertaillaan 100 milj.markan 

suuruista tuotannon lisäystä metallituoteteollisuudessa 

1 
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1 
1 	ja teiden rakentamisessa. 

5.3 	Vaihtoehtoisten nrojektien keesantaloudeliinen vertailu 

Kun on kysymyksessä jonkin toimialan tuotannon laajenta- 

miseen tai supistamiseen liittyvä kansantaloudellinen on- 

gelma esim. 	julkisen vallan projekti tai rahoitus, 	tun- 

netaan monessa tapauksessa, mitkä ovat sen välittömät 

1 seuraukset. 	Tiedetään, 	kuinka monta henkeä välittömästi 

työllistetään, voidaan laskea kuinka paljon julkiselle 

I vallalle keskimäärin koituu tuloja välittöminii ja välil- 

lisinä veroina. 	Voidaan myös arvioida, 	kuinka paljon vä- 

littömästi tarvitaan tuontia ja kuinka paljon mandolli- 

I sesti voidaan lisätä vientiä. 

1 Panos-tuotosmaliin erikoisominaisuen on 	se, 	että 

selvittää tuotannon kerrannaisvaikutuksetkin kansan- 

talouteen. 	Tässä käytetään hyväksi talouselämän panouru- 1 kenteen käänteismatriisia 	(1 	- A), 	jonka elementit 

ovat tuotannon kokonaistarpeen kertoimia. I Kaavan 	(7) 	avulla voidaan selvittää peruspanosten koko- 

naiskäyttö eri toimialojen 	lopputuoteyksikköä kohti. 

1 Tuloksena saadaan taulukko 8. 	Siitä nähdään kunkin toi- 

mialan osalta ne kokonaismäärät peruspanoksia, 	jotka 

1 tarvitaan kansantaloudessa tuottamaan yksi lopputuote- 

yksikkö kyseisillä toimialoilla. 	On huomattava, 	että 

I näiden peruspanosten kokonaismäärät kullakin toimialalla 

ovat yhtä suuria kuin lopnutuoteyksikön arvo. 

Otetaan esimerkki perojektien vertailusta: 

1 
totaseessa ja julkisen sektorin saamissa tuloissa, jos 

1 
1 	 a) 

b) metallituoteteollisuudessa: 

1 
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1 
1 Panos-tuotostaulukosta 	(1970) 	nähdään, 	että metallituo- 

teteollisuuden kokonaistuotoksen arvosta 35.9 % on lop- 

putuotteita. 	Kertomalla taulukon 8 rivin 36 kertoimil]a I 35.9 Mmk, 	saadaan peruspanosten kokonaiskäyttö kan.an- 

taloudessa 100 milj.mk:n tuotannon aikaansaamiseksi me- 

1 tallituoteteollisuudessa. 	Panostuotostaulukosta nähdään 

myös, 	että 	18.8 % metallituoteteollisuuden kokonaistuo- 

1 toksesta on vientiä. 	Menköön vientiin siten 	18.8 milj. 

markan edestä metallituotteit.a. 	Kun tienpidon peruspanos-. 

I ten kokonaiskäyttö tunnetaan, voidaan vaihtotase- ja 

veroeffektejä vertailla. 	Työllisyysvaikutuksia vertail- 

laan luvun 	5.1 	tulosten perusteella. 

1 a. 	tieprojekti 	b. 	metallituotteiden 

1 
Vienti 	 . 	- 	 18.8 Mmk 

Tuonti 	 9.9 Mmk 	13.6 

Vaihtotasevaikutukset yht. 	-9.9 Mmk 	+ 5.2 Mmk 

Välilliset 	verot 	valtiolle 	5.1 	1mk 	0.5 	Mrk 

1 Työllisyys miestyövuosia 	2410 henkeä 	1430 henkeä 

1 
Vertailussa ei ole otettu lukuun julkiselle vallalle koi- 

tuvia välittömiä veroja. 	Ne on mandollista likimäärin 

arvioida asetelman perusteella. 	Nandaan, 	etta vaihtoeh- 

I to b on vaihtotasevaikutuksiltaan suotuisampi. 	Tiepro- 

jekti on sen sijaan työllistävämpi sekä tuo enemmän yö- 

I 
lillisiä ja välittömiä veroja julkiselle vallalle. 	Ve- 

rotulojen arvioimiseksi on määrättävä jokin keskimää- 

räinen tuloverokertymä vuodessa miestä kohti sekä vero 

1 yrityksen voitosta. 	Lopulta jää arvostusongelmaksi työl- 

lisyys- ja vaihtotasevaikutuksen vertailu. 	Lisäksi voi- 

1 daan luonnollisestikin ottaa huomioon lukuisia osittain 

laadullisia tekijöitä, 	kuten aluepoliittiset tekijät, 

I vaikutusten pysyvyys, yrityksen kasvumandollisuudet, 	tie- 

projektin tuotto-odotukset 	jne., 	joita tässä ei käsitellä. 

1 
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1 
5.4 Talouspoliittisten toimenpiteiden vaikutus tienpitoon 

Eräs toimialan panosrakenteen tuntemisen hyödyistä on 

1 

	

	se, että tiedetään eri kustannustekijöiden paino koko- 

naiskustannuksissa. Näin ollen voidaan selvittää suhteel- 

1 

	

	lisen tarkasti erilaisten kustannuspaineiden aiheuttama 

tienpidon rahoitustarpeen muutos saman tuotannon aikaan- 

1 	saamiseksi. 

Tarkasteluja eri toimialojen hintojen nousun vaikutuk- 1 

	

	sista voidaan tehdä taulukoiden 3 ja 5  (tai vastaavasti 

liitteiden 3, 5, 7) avulla. Palkkakustannusten ja välil- 

1 

	

	listen verojen nousun osalta voidaan vaikutuksia tutkia 

taulukon 7 avulla. Jos kuorma-autoliikenteen tariffit 

1 

	

	esim. nousevat yleisesti keskimäärin 10 %, nähdään liit- 

teestä 7 riviltä 52, että teiden kunnossapidossa koko- 

I 	naiskustannukset nousevat välittömästi 0.49 % ja kerran- 

naisvaikutukset (urakoitsijoiden kuljetuskustannusten 

nousu jne.) huomioonottaen 0.75 %. Vastaavasti voidaan 

1 

	

	taulukosta 7 tutkia peruspanoksiin liittyvien muutos- 

ten välittömiä ja kokonaisvaikutuksia. 

5.4.1 Palkkakustannusten nousu 

Oletetaan, että palkat nousevat koko kansantaloudessa 

10 %. Tällöin nousevat kokonaiskustannukset 

teiden rakentamisessa 	6.5 % 

teiden kunnossapidossa 	6.2 % 

koko tienpidossa 	6.4 % 

Tienpidon rahoitustarve kasvaa siis 6.4 % palkkojen ylei-

sen 10 %:n nousun myötä. Vastaavasti 5 %:n palkkojen 

nousu kasvattaa kustannuksia 3.2 % entisenlaisen tuotan-

non aikaansaamiseksi. Tällaista kustannuspaineanalyysiä 

voidaan soveltaa erityisesti kunnossapitoon, jonka määrä-

rahojen edellytetään pysyvän vuodesta toiseen likipitäen 

kiinteänäsilloin, kun tieinvestointien taso on pysynyt 

suhteellisen vakaana ja liikennemäärät teillä entisel-

lään. Mikäli vain TVL:n palkat nousisivat 10 %, kasvai-

sivat kokonaiskustannukset 
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1 
teiden rakentamisessa 3•7 0/ I teiden kunnossapidossa 4.4 % 
koko tienpidossa 4.0 % 

Analyysia on mandollisuus tehdä myös silloin, 	kun eri 

1 toimialojen palkat ovat nousseet eri tavoin ja korotus- 

ten määrä tunnetaan. 

1 
5.14.2 Liikevaihtoveron korotus 

Tutkitaan, minkälainen vaikutus liikevaihtoveron 3 % 1 	nousulla on tienpidon kokonaiskustannuksiin. Vuoden 

1975 kustannustasossa ja tilanteessa se merkitsisi koko- 

1 	naiskustannusten kasvua välittömästi 

I teiden rakentamisessa 	0.2 milj.mk 

teiden kunnossapidossa 	0.5 milj.mk 

koko tienpidossa 	0.7 milj.mk 

Kun otetaan huomioon veron nousun aiheuttama yleinen hin- 

1 tojen nousu 	(joka kompensoi kustannusten nousun) 	saadaan 

kokonaiskustannusten nousuksi 

1 
teiden rakentamisessa 	1.3 milj.mk 

I teiden kurinossapidossa 	1.0 milj.mk 

koko tienpidossa 	2.2 milj.mk 

1 
5.4.3 	Maaöljyjalosteiden hinnan nousu 

1 
Selvitetään, mitä seurauksia tienpidossa on öljytuot- 

1 teiden 	10 %:n hinnannousulla. 	Taulukko 6 kuvaa t.ienpidon 

aiheuttamia kokonaiskysyntävaikutuksia eri toimialoille. 

I Maadijyn jalosteiden kokonaiskysyntä oli teiden raken- 

tamisessa 	15.9 milj.mk, 	teiden kunnossapidossa 43.3 milj. 

I 
mk ja koko tienpidossa 59.2 milj.mk. 	Kuten liitteistä 3 

4 ja 	voidaan nähdä maaöljytuotteita(poltto- ja voitelu- 

aineita) käytetään runsaasti itse tienpitotoiminnassa 

1 ja kerrannaisvaikutusten kautta vielä huomattavasti ii- 
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sää. Tämä johtuu tieliikenteen ja urakoitsijoiden suu-

resta osuudesta tienpidon panoksissa. 

Oletetaan, että öljyjalosteiden hinnanriousu siirtyy 

kaikkiin hintoihin omalla painollaan. Tällöin voidaan 

laskea korotuksen vaikutus tienpidon kokonaiskustannuk-

sun, kun öljytuotteiden kokonaistarve tiedetään. Koko-

naistarvetta osoittavat luvut ovat tuotannontekijähin-

toja ja siksi lasketaan tienpidon kustannusten nousuun 

mukaan myös osassa öljytuotteita kasvanut liikevaihto-

vero sekä tukkumarginaali. Nämä erät. on selvitetty hyö-

dykekohtaisesti perusaineiston käsittelyvaiheessa ja ne 

on mandollisuus eritellä. Niillä ei ole kuitenkaan suu-

rempaa merkitystä kokonaiskustannusten nousuun. 

i'1aaöljyjalosteiden 10 %:n hinnannousun vaikutus kokonais-

kustannusten nousuun on 

teiden rakentamisessa 	0.2 % 

teiden kunnossapidossa 	0.7 % 

tienpidossa 	0.4 % 

Esimerkiksi kunnossapidon osalta korotus merkitsisi 

v. 1975  tilanteessa 4.9 milj.markan lisärahoitustarvet-

ta, jotta kunnossapidon taso voitaisiin säilyttää ennal-

laan. 



Liite 1. Tienpidon panosrakenr.e v. 1975 (= panoskerroinrnatrlisl XT) 

1 
Teiden Teiden Tien- 

Tolmiala raken- kunnos- pito 
tammen sapito 

1. Maatalous ja metsästys .00048 .00008 .00031 
2. t4etata1ous .00008 .00070 .00037 
3. Kalatalous - - - 

4. Malmikalvokset - - - 

5. Kivihiilen ja raakaöljyn tuotanto ja 
muu kaivanr.a 1 steol1isuus .02930 .01826 .02421 

6. Lihatuoteteolllsuus - - - 

7. Maidonalostusteollisuus - - - 

8. Mylly- ja lelpäteollisuus - - - 

9. Sokeri-, sukiaa- ja makeisteolli3uus - - - 

10. Muu elintarviketeollisuus - - - 

11. Juortle valmistava teollisuus - - - 

12. Tupakkateollisuus - - - 

13. Tecstiil1teo1lisuus .00025 .00044 .00034 
14. Vaatetusteollisuus .00007 .00074 .00038 
15. Nacateolilsuus - - - 

16. Kenkäteollisuus - - - 

17. Sahatec.flisuus .00575 .00553 .00565 
1.8. 	Muu puuteollisuus .0001) .00059 .000)4 
19. Huonekalutellisuus - - - 

20. Selluloosateollisuus - - - 

21. Paperi- 	a kartonkitoo].lisuus .00007 .00104 .00052 
22. Muu paperiteollisuus .00018 .0006i .00038 
2). 	Graafinen teol]isuus .000)1 .00143 .00083 
24. Kustannusliikkeet - 

25. Lannoite- ja torjunta-aineteollisuus .00055 .00003 .000)1 
26. Kuu kemikaaliteollisuus .00000 .02994 .01380 
27. Lääke-, pesuvalmniste- ja kosmetiikkateoli. .00009 .00096 .00049 
28. Kuu kemiali. 	tuotteita valmistava teoli. .00122 .00863 .00461 
29. Maaöljyn Jalostus, maaöljy- Ja kivi- 

hltiltueteteallisuus .00157 .05117 .0244) 
30. Kumlteollisuus .00001 .00622 .00288 
31. Kuovltuoeteoliisuus .001)6 .00221 .00175 
32. Fos1ini-, savi- ja lasituoteteolllsuus - - - 

33. Muu savi- ja kivituoteteollisuus .022)4 .00079 .01241 
34. Raudan ja 	eräkser. perusteollisuus .00804 .00105 .00482 
35. Muiden metallien perusteollisuus - - 

36. Metallituoteteollisuus .01178 .01256 .01214 
37. Koneteolitsuus ja konekorjaanot .00)25 .03)99 .01742 
38. Meikkovirtateollisuus - - - 

39. Muu sähköteknillinen teollisuus .00197 .00205 .00201 
40. Laiva- ja veneteollisuus sekä -korjaaniot .00000 .00048 .00022 
41. Autotecll. 	ja inoottoriajoneuvokorjaamot .0015) .01686 .00860 
42. Muu kulkuneuvoteolllsuus - - - 

43. Ir.strimontti- ym. 	hienornekaanneri teoli. .00004 .00008 .00005 
4. 	fuu tehdasteollisuus .00004 .00029 .00015 

115. 	Suhkö-, kaasu- Ja lnipöhuolto .00170 .00294 .00227 
46. 	Vden pthd1stus ja jakelu .00000 .00104 .00048 
7. 	Talonra:ennustoiuiinta 	. - - - 

48. Maa- ja vesfrakermustoiminta .35361 .18743 .27701  
49. Tukku- ja vttaiskauppa .00200 .003)4 .00262 
50. }avitsems- ja majoltustoiminta .00046 .00036 . 	.00041. 
51. flautatiiUkeine .00031 .00082 .00054 
52. Tie11kenne .13691 .04870 .09625 
5). 	Vs1li.Lkenne - - 

4. 	llmalliker.ne .00007 .00005 .00006 
55. Ku1etusta palveleva toiminta .00021 .00254 .00128 
56. 'Netoltikenne .00164 .00341 .00256 
37. 	Rahoitus- ja '!akuutustoimita - - 

58. AruntoJen omiatus .00347 00)13 .003)1 
59. Muu ktntcist3palvelutolminta - - - 

60. L1ke-c1hmä nalveleva toiminta .01923 .00411 .01226 
(1. 	Puhtaanapito ja muut yhteiskunnali. 	palv. - - - 

t. 	Virkistys- ja 2ulttuurlpaivelutolirinta - - - 

3. Koti tai 	sesireiden korjaus - - - 

4. Muu kotitalou<sia palveleva tui;rminta - - - 

Välituctepanoksel; yhteensä .61021 .45457 .53847 

Typanos .6973 .43776 .40108 
Fiornapanos . .01030 .07843 .041.70 
Viililliset verot .00747 .02378 .01459 
Tuonti .00230 .00545 .00375 

Peruspanokset yhtcers .36979 .54543 .46153 

YHTEENSÄ 1.00000 1.00000 1.00000 

1 
1 
1 
1 
L 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

Ii 
1 



Liite 2. Tteripldon kerrarinaisvaikutusmatriisi 

(1 - 	XT 

Toimia].a Teiden 
raken- 
tammen 

Teiden 
kunnos- 
sapito 

Tien-
pito 

1. Maatalous ja metsästys .00141 .00073 .00111 
2. Metsätalous .00868 .00876 . .00872 
3. Kalatalous .00001 .00001 .00001 
4. Mairnikaivokset .00515 .00 1434 .00478 
5. Kivihiilen ja raakaöljyn tuotanto ja 

muu kalvannaisteolilsuus .03603 .02132 .02925 
6. Lihatuoteteolljsuus .00028 .00021 .00025 
7. Maidonjalostusteollisuus .000)1 .00019 .00026 
8. Mylly- ja le1pteo1lisuus .00015 .00011 .00013 
9. Sokeri-, sukiaa- ja makeisteollisuus .00004 .00004 .00004 
10. Muu elintarviketeollisuus .00035 .00030 .00033 
11. Juomia valmistava teollisuus .00021 .00020 .00021 
12. Tupakketecllisuus .00004 .00002 .00003 
13. Tekstillitecllisuus .00120 .00187 .00151 
14. Vaatetusteollisuus .00013 .00080 .00044 
15. Nahkateollisuus .00005 .00009 .00007 
16. Kenkäteollisuus .00001 .00001 .00001 
17. Sahateollisuus .00920 .00803 .00866 
18. Muu puuteollisuus .00114 .00152 .00131 
19. HuorLekaluteollj.suus .00022 .00016 .00020 
20. Selluloosateolljsuus .00258 .00523 .00380 
21. Paperi- ja kartor.kiteolljsuus .00367 .00452 .00407 
22. Muu paperiteollisuus .00175 .00210 .00192 
23. Graafinen teollisuus .00001 .00490 .00550 
24. Kustarr.usllikkeet .00580 .00274 .00439 
25. Lannoite- ja torjunta-aineteollisuus .00110 .00035 .00075 
26. Muu kemikaaliteolllsuus .00358 .03747 .01920 
27. Läe-, pesuvalmiste- ja kosmetiikkateoli. .00037 .00119 .00075 
28. Muu k€mial1. 	tuotteIta valmistava teoll. .00511 .01104 .00782 
29. Maal3yr 	3alostus, maaöljy- ja kivi- 

hiilituoteteollisuus .01927 .06137 .03867 
30. Kumiteollisuus .00296 .00794 .00526 
31. Muovituoteteollisuus .00346 .00372 .00357 32. Posliin.t-, savi- ja lasituoteteollisuus .00070 .00065 .00068 
33. Muu savt- ja klvituoteteollisuus .04488 .01168 .02598 
34. Raudan ja teriksen perusteollisuus .02961 .01575 .02322 
35. 1uiden metallIen perusteollisuus .02179 .01600 .01912 
36. Netali.ttuoteteoiliuuus .03516 .02880 .03223 37. Korieteollisuus ja konekorjaamot .01767 .04579 .03063 
38. Helkko'lrtateolljsuus .00418 .00228 .00331 
39. Muu sähkötekrililinen teollisuus .01952 .01258 .01632 
14Q• 	Laiva- ja veneteollisuus sekä -korjaamot .00129 .00140 .00134 
41. Autoteoli. 	ja moottoriajoneuvokurjaaniot .00357 .01911 .01074 
42. Muu culkuneuvoteolljsuus .00160 .00122 .00142 4). 	Inztrumitti- ym. 	hienomekaannen teoll. .00023 .00025 .00023 4. 	Muu tehdasteollisuus 	. .00031 .000)49 .00039 
45. Sähkl-, kaasu• ja lömpöhuolto .01)92 .01584 .01480 
46. Veden puhdistus 	a jakelu .00017 .O0117 .00063 
47. Talonrakenrust.oiminta .00198 .00159 .00180 
48. Maa- ja veslrakennustoimlrita .35478 .18862 .27819 
49. Tukku.- 	a vähittäiskauppa .03274 .01943 .02661 
50. Ravitserris- ja maoitustoimmnta .00173 .00128 .00152 
51. Rautatieliikenne .00399 . 003)5 . 00369 52. Ttellikenne .18578 .07516 .13479 
53. Vesiliikenne .00090 .00084 .00088 
54. Ilmaliikenne .00068 .0007Q .00084 
55. Kuljetusta palveleva toiminta .00042 .00268 .00146 
6. 	Tietoliikenne .00647 .00644 .00645 
57. RahoItus- ja vakuutustolmjnta .00471 .00276 .00)81 
58. Asuntojen omistus .00347 .00313 .00331 59. Muu kiinteistöpalvelutoin1lnta .00370 .00223 .00305 
60. Liike-el.iui1i palveleva toiminta .03233 .01220 .02305 Ci. 	ritaaapito 	a muut yhtei - kunnali. 	palv. .00189 .00146 .00169 €2. 	VkIsty- ja kulttuuripalvelutoimjnta .00203 .00076 .00145 6'. 	Kotitajoucsjrcjdn kor jaus .02336 .01006 .0172) 64. 	Muu kotitalouksa palveleva toiminta .00005 .00003 .0000 14 

Yhteensä .97610 .697 1 5 .814750 
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	Liite 3. Tienplcion väl1ttömjt ja välilliset kysyntävaikutukset 
eri sektoreille (prosenttia lopputuotoksesta) 

Toimiala 
Väli tt- 
mät vai- 
kutukset 

Välilli- 
set vai- 
kutukset 

Koko- 
riaisvaj-
kutukset 

1. Maatalous ja metsästys 0.0 0.1 0.1 
2. Metstitalous 0.0 0.9 0.9 
3. Kalatalous - 0.0 0.0 
14. 	Malrnikaivokset - 0.5 0.5 
5. KivihUlem ja raakaöljyn tuotanto ja 

muu kaivannasteol1jsuus 2.4 0.5 2.9 
6. Lihatuoteteolljsuus - 0.0 0.0 
7. Maldonjalostusteo].11suus - 0.0 0.0 
8. Mylly- ja leipäteollisuus - 0.0 0.0 
9. Sokeri-, sukiaa- ja makeisteolilsuus - 0.0 0.0 
10. Muu elintarviketeollisuus - 0.0 0.0 
11. Juomia valmistava teollisuus - 0.0 0.0 
12. Tupakkateollisuus - 0.0 0.0 
13. Tekstiiliteollisuus 0.0 0.2 0.2 
14. Vaatetusteollisuus 0.0 0.0 0.0 
1»5. 	Nahkateollisuus - 0.0 0.0 
16. Kenkäteollisuus - 0.0 0.0 
17. Sahateollisuus 0.6 0.3 0.9 
18. Muu puuteollisuus 0.0 0.1 0.1 
19. Muor.ekaluteollisuus - 0.0 0.0 
20. Sellu.00sateollisuus - 0.4 0.4 
21. Paperi- ja kartonkiteollisuus 0.1 0.3 0.4 
22. Muu paperiteollisuus 0.0 0.2 0.2 
23. Graafiner. teollisuus 0.1 0.5 0.6 
24. Kustarinualjikkeet - 0.4 0.4 
25. Lannoite- ja torjunta-aj.neteollisuus 0.0 0.1 0.1 
26. Muu kemikaaliteollisuus 1.4 0.5 1.9 
27. Lääke-, pesuvalmiste- ja kosmetiikkateoli. 0.0 0.1 0.1 
28. Muu kerniali. 	tuotteita valmistava teoll. 0.5 0.3 0.8 
29. Maaöljyn jalostus, maaöljy- ja kivi- 

hiilituoteteollisuus 2.14 1.5 3.9 
30. Xuxniteollisuus 0.3 0.2 0.5 
31. Nuovituoteteollisuus 0.2 0.2 0.4 
32. Poslini-, savi- ja lasituoteteolilsuus - 0.1 0.1 
33. Muu savi- ja kivituoteteollisuus 1.2 1.8 3.0 
34. Raudan ja teräksen perustooliisuus 0.5 1.8 2.3 
35. Muiden metallien perusteollisuus 

- 1.9 1.9 
36. Metallituoteteollisuus 1.2 2.0 3.2 
37. Koneteollisuus ja kotiekorjaamot 1.7 1.14 7.1 
38. Meikkovlrtateollisuus 0.3 0.3 
39. Muu sähköteknillinen teollisuus 0.2 1.14 1.6 
40. Laiva- 	a ver.eteollisuus sekä -korjaamot 0.0 0.1 0.1 
41. Autoteoll. 	ja moottoriajoneuvokorjaarnot 0.9 0.2 1.1 
42. Muu kulkuneuvoteollisuus 

- 0.1 0.]. 143. 	lnstrumcntti- ym. hieriomekaaninen teoli. 0.0 0.0 0.0 
44. 	Muu tehdasteollisuus 0.0 0.0 0.0 
145. 	Sähkö-, kaasu- ja lömpöhuölto 0.2 1.3 1.5 66. 	Veden puhcltstus ja jakelu 0.0 0.1 0.1 
47. Talonrakcnnustoimir.ta . 0.2 0.2 
48. Maa- ja vedirakennustoiminta 27.7 0.1 27.8 49. Tukku- 	a vähittäiskauppa 0.3 2.14 2.7 50. Ravitsernis- ja majoltustoiminta 0.0 0.2 0.2 
51. Rautatieliikenne 0.1 0.7 0.4 
52. Tiellikenne 9.6 3.9 13.5 5). 	Vesiliikenrte 

- 0.1 0.1 
54. Ilmalilkenne 0.0 0.1 0.1 
55. Kuljetusta palveleva toiminta 0.1 o.o 0.1 
56. Tietoliikenrie 0.) 0.7 0.6 
57. Rahoitus- 	a vakuutustoiminta 0.4 0.4 
58. Aruntojen omistus 0.3 0.0 0.3 5j. 	Muu klinteistöpalvelutoiminta 	. 

- 0.) 0.) £0. 	Liike-cldmaä palveleva toiminta 1.2 1.2 2.4 £1. 	Puhtaanapto • a muut. yhteiskunnail. palv. 
- 0.2 0.2 

62. Virkistys- ja kulttuuripalvelutolminta 
- 0.1 0.1 

63. Kotitalouesjueiden korjaus 
- 1.7 1.7 (:14. 	Muu kotltaLouksia palveleva toiminta 
- 0.0 o.o 

1 
Ei 
1 
H 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Liite 4. Tieripidon välittömät ja  välilliset kysyntävaikutukset 
eri sektoreille (Mmk) 

Toimiala 
Välittö- 
isät vai- 
kutukset 

VU1111I- 
set vai- 
kutukset 

Koko- 
naisval-
kutukset 

1. i'iaataious ja metsästys 0.5 1.2 1.7 
2. Metsätalous 0.6 12.7 13.3 
3. Kalatalous 0.0 0.0 
4.. 	Malrnikalvokset - 7.3 7.3 
5. Kivihiilen ja raakaöljyn tuotanto ja 44. muu 1atvar.naisteoll1suus 37.1 7.7 
6. Lihatioteteollisuus - 0.44 0.4 
7. Majdona1ostusteolljsuus - o.k 0.4 
8. Mylly- ja leipäteollisuus - 0.2 0.2 
9. Sokeri-, suklaa- ja makeisteollisuus - 0.1 0.1 
10. Muu elintarviketeollisuus - 0.5 0.5 
11. Juomia valmistava teollisuus - 0.3 0.) 
12. Tupakkateollisuus 0.0 0.0 
13. Tekstiiliteollisuus 0.5 1.8 2.3 
14. Vatetusteol11suus 0.6 0.1 0.7 
15. Nahkateollisuus - 0.1 0.1 
16. Kenkäteollisuus - 0.0 0.0 
17. Sahateollisuus 8.6 4.7 13.3 
18. Muu puuteollisuus 0.5 1.5 2.0 
19. Ruonekaluteolilsuus - 0. 0. 
20. Selluloosateollisuus - 5• 5. 
21. Paperi- ja kartorikiteollisuus 0.8 5.4 6.2 
22. Muu paperiteollisuus 0.6 2.3 2.9 
23. Graafinen teollisuus 1.3 7.1 8.44 
24. Kustannusllikkeet o.7 6.7 
25. I..annolte- ja torjunta-.aineteollisuus 0.5 0.7 1.2 
26. Muu kemikaaliteollisuus 21.1 8.3 29. 4  
27. Lääke-, pesuvalrniste- ja kosinetiikkateol].. 0.8 0.) 1.1 
28. Muu keiall. 	tuotteita valmistava teoli. 7.1 44.9 12.0 
29. Maaljyn jalostus, maaöljy- ja kivi- 

hilituoteteollisuus 37.4 21.8 59.2 
30. Kumlteollisuus 4.4 3.6 8.0 
31. Muovituoteteollisuus 2.7 2.8 5.5 
32. Pos].ilni-, savi- ja lasituoteteollisuus - 1.0 1.0 
33. Muu savi- ja kivituoteteollisuus 19.0 26.3 45.) 
344. 	Raudan ja teräksen perusteolliuus 7.4 27.9 35.3 
35. Muiden metallien perusteollisuus - 29.3 29.3 
36. Metaliituoteteolltsuus i8.6 30.7 49.3 
37. Konetaollisuus ja konekorjaamot 26.7 20.2 446.9 
36. 	Hikkov1rtateollisuus - 5.1 5.1 
39. 	Muu sähkdteknillinen teollisuus 3.1 21.9 25.0 
440. 	Laiva- ja veneteoliisuus sekä -korjaamot 0.3 1.8 2.1 
41. Autoteoli. 	ja moottoriajoneuvokrjaamot 13.2 3.2 16.4 
42. Muu kulkuneu?oteollisuus - 2.2 2.2 
443. Instrumc'nttl- ym. 	hienomekaanir.en teol. 0.1 0.) 0.44 
444.Muu tehdasteollisuus 0.2 0.4 0.6 
145. 	Sähko-, kaasu- ja lämpöhuolto 3.5 19.2 22.7 
446. 	Veden puhdlstus ja jakelu 0.7 0.3 1..0 
47. Talonrakennustolminta • 	.. 2.8 2.8 
48. Maa- ja vesirakennustoiminta 424.0 i.8 425.8 
49. Tukku- la vähittäiskauppa 4.0 36.7 40.7 
50. Ravitsemis- ja majoitustoiminta 0.6 1.7 2.3 
51. Rautatielilkenne 0.8 4.9 5.7 
52. Tielilkenne 147.3 59.0 206.3 
53. Vesiliikenne - 1.3 1.3 544. 	Ilmaliikenne 0.1 1.2 1.3 
55. 	Kuljetusta palveleva toiminta 2.0 0.2 2.2 
6. 	Tietoliikenne 3.9 6.0 9.9 
57. Rahoitus- ja vakuutustoiminta - 5.8 5.8 
58. Auntoen om.stus 5.1 0.0 5.1 
59. Muu ki5nte.tsUipalveiutoiminta - 4.7 44.7 
0. 	L1ike-cl.tr.ää palveleva to1mnta'. 18.8 16.5 35.) 

ti. 	Puhtaarapito 	a muut yhteiskunnali. palv. - 2.6 2.6 
2. 	Virkistys- 	a kulttuuri?alvelutoiminta - 2.2 2.2 

63. 	Kottalouseuineiden korjaus - 26.4 26.4 
644. 	Muu kotitalouksia paiveleva toiminta - 0.1 0.1 



1 
I 	

Liite 5. Te1dn rakentarnin välittömät ja välilliset kysyntä- 
vaikutukset eri sektoreille () 

Toimiala Välittö- 
mät vai- 
kutukset 

Välillt- 
set vai- 
kutukset 

Koko- 
naisval-
kutukset 

1. Maatalous ja metsästys 0.0 0.1 0.1 
2. Metsatalous 0.0 0.9 0.9 
3. Kalatalous - 0.0 0.0 
4. Malmikaivokset - 0.5 0.5 
5. Kivihiilen ja raakaöljyn tuotanto ja 

muu kaivannaisteollisuus 2.9 0.7 3. 
6. Lihatuoteteollisuus - 0.0 0.0 
7. Maidonjalostusteolilsuus - 0.0 0.0 
8. Mylly- ja leipäteollisuus - 0.0 0.0 
9. Sokeri-, sukiaa- ja makeisteollisuus - 0.0 0.0 
i. 	Muu elintarviketeollisuus - 0.0 0.0 
11. Juomia valmistava teollisuus - 0.0 0.0 
12. Tupakkateollisuus - 0.0 0.0 
13. Tekstiiliteollisuus 0.0 0.1 0.1 
14. Vatetusteo1lisuus 0.0 0.0 0.0 
15. Nahkateollisuus - 0.0 0.0 
16. Kenkäteollisuus - 0.0 0.0 
17. Sahateollisuus 0.6 0.3 0.9 
18. Muu puuteollisuus 0.0 0.1 0.1 
19. Huonekaluteollisuus - 0.0 0.0 
20. SelluJ.00sateolljsuus - 0.3 0.3 
21. Paperi- ja kartonkiteollisuus 0.0 0.4 0.4 
22. Muu paperiteollisuus 0.0 0.2 0.2 
23. Graafinen teollisuus 0.0 0.6 0.6 
24. Kustannusliikkeet - 0.6 0.6 
25. Lannoite- ja torjunta-aineteollisuus 0.1 0.0 0.1 
26. Muu kernikaaliteollisuus - 0.4 0.4 
27. Lääke-, pesuvalmiste- ja kosrnetiikkateoll. 0.0 0.0 0.0 
28. Muu kemiail. 	tuotteita valmistava teoll. 0.1 0.4 0.5 
29. MaaölJyn Jalostus, maaöljy- ja kivi- 

hiilituoteteollisuus 0.2 1.7 1.9 
30. Kun,iteolllauus 0.0 0.3 0.3 
51. 	Muovituoteteollisuus 0.1 0.2 0.3 
32. Posliini-, savi- ja lasituoteteollisuus - 0.1 0.1 
33. Muu savi- ja kivituoteteollisuus 2.2 2.3 4.5 3• 	Raudan ja teräksen perusteollisuus 0.8 2.2 3.0 
35. Muiden metallien perusteollisuus - 2.2 2.2 
36. Metallituoteteollisuus 1.2 2.3 3. 
37. Koneceollisuus ja koriekorjaaxnot 0.3 1.5 1. 
8. 	Heikkovirtateollisuus - 0.4 0.4 
39. Muu zhkteknillinen teollisuus 0.2 i.8 2.0 
40. Laiva- Ja veneteollisuus sekä -korjaamot - 0.1 0.1 
41. Autoteoll. 	ja moottoriajoneuvokorjaamot 0.2 0.2 0.4 
42. Muu kulkuneuvoteollisuus - 0.2 0.2 
43. Instrutnentti- ym. hienornekaaninen teall. 0.0 0.0 0.0 
4. 	Muu tehclasteolljsuus 0.0 0.0 0.0 
45. Sähkö-, kaasu- ja löxnpöhuolto 0.2 1.2 1.4 
46. Veden pundistus ja jakelu 

- 0.0 0.0 
47. Talonrakernustoiminta 	. 

- 0.2 0.2 
48. Maa- ja vesirakennustoiminta 35.4 0.1 35.5 49. Tukku- ja vähittäiskauppa 0.2 3.1 3.3 50. Ravitsernis- ja majoitustoiminta 0.0 0.2 0.2 
51. Raiutatieliikenne 0.0 0.4 0.4 
52. Tieliikenne 13.7 4.9 i8.6 
53. Vesiliikeririe 

- 0.1 0.1 
54. Ilrnaliikenne 0.0 0.1 0.1 
55. Kuljetusta palveleva toiminta 0.0 0.0 0.0 6. 	Tietoliikenne 0.2 0.4 0.6 
57. Rahoitus- ja vakuutustolminta 

- 0.5 0.5 
58. Asuntojen omistus 0.3 0.0 0.) 
yj. 	Muu klinteistöpalvelutoirninta 

- 0.4 0.4 
60. Liike-clmäi palve].eva toiminta 1.9 1.3 3.2 61. Puhtaanapito 	a muut yhtelskunnall. 	palv. 

- 0.2 0.2 
2. 	Virkistys- ja kulttuur1pa1ve1utoininta 

- 0.2 0.2 
63. Kotitalousesiniden korjaus 

- 2.3 2.3 64. Muu kotita.louksia palvelova toiminta 
- 0.0 0.0 
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Liite 6. Teiden rakentamisen välittö mät ja välilliset kysyntä- 
vaikutukset eri ektoreille (Mmk) 

Toimiala Välittci- 
mät vai- 
kutukset 

Väliflj- 
set vai- 
kutukset 

Koko-
naisvaj-
kutukset 

1. Maatalous ja metsästys 0.4 0.8 1.2 
2. Metsätalous 0.1 7.1 7.2 
3. Kalatalous 0.0 0.0 
4. Malmikaivokset - 4.2 4.2 
5. Kivihiilen ja raaka1jyn tuotanto ja 

muu kalvannaisteolllsixus 24.2 5.5 29.7. 
6. Llhatuoteteol.lisuus - 0.2 0.2 
7. Maidonjalostusteollisuus - 0.) 0.3 
8. Mylly- ja leipäteollisuus - 0.1 0.1 
9. Sokeri-, sukiaa- ja makeisteollisuus - 0.0 	. 0.0 
10. Muu elintarviketeollisuus - 0.3 0.3 
11. Juomia valmistava teollisuus - 0.2 0.2 
12. Tupakkateollisuus - 0.0 0.0 
13. Tekstiiliteollisuus 0.2 0.8 1.0 
14. Vaatetusteollisuus 0.1 0.0 0.1 
15. Nahkateollisuus - 0.0 0.0 
16. Kenkäteollisuus - 0.0 0.0 
17. Sahateollisuus 4.7 2. 7.6 
18. Muu puuteollisuus 0.1 0. 0.9 
19. Ruonekaluteollisuus - 0.2 0.2 
20. Selluloosateollisuus - 2.1 2.1 
21. Paperi- ja kartonkiteollisuus 0.1 2.9 3.0 
22. Muu paperiteollisuus 0.2 1.2 1.4 
23. Graafinen teollisuus 0.3 4.7 5.0 
24. Kustanriusliikkeet - 4.8 4.8 
25. Lannoite- ja torjunta-aineteollisuus 0.5 0.4 0.9 
26. Muu komikaallteollisuus - 3.0 3.0 
27. Lääke-, pesuvalmiste- jakosmetiikkateoli. 0.1 0.2 0.3 
28. Muu kerniail. 	tuotteita valmistava teoll. 1.0 4.1 4.2 
29. Maaöljyn jalostus, maaöljy. 	a kivi- 

hiilituoteteollisuus 	. 1.3 14.6 15.9. 
30. Kurniteollisuus 0.0 2.4 2.4 
31. Muovituoteteollisuus 1.1 1.8 2.9 32. Posliini-, savi- ja lasituoteteollisuus - 0.6 0.6 
3). 	Muu savi- ja kivituoteteollisuus 18.4 18.6 37.0 
34. audan ja teräksen perusteollisuus 6.6 17.8 24.4 
35. Muiden metallien perusteolllsuus - 18.0 18.0 
36. Metallituoteteolljsuus 9.7 19.3 29.0 
37. Koneteollisuus ja konekorjaamot 2.7 11.9 i4.6 
38. Heikkovirtateollisuus 

- 3.4 3.4 
39. Muu sähiditeknillinen teollisuus 1.6 14.5 16.1 
40. Laiva- ja veneteollisuus sekä -korjaamot 

- 1.1 1.1 41. Autoteoli. 	a moottoriajor.euvokorjaarnot 1.) 1.6 2.9 42. Muu kulkuneuvoteolljsuus 
- 1.) 1.3 43. Instr'umentti- ym. hienomekaannen teoli. 0.0 0.2 0.2 

44. Muu tehdasteollisuus 0.0 0.7 0.) 
45. Shk-, kaasu- ja länipöhuolto 1.4 10.1 11.5 
46. Veden puhdistus ja jakelu 

- 0.1 0.1 
47. Talorirakennustoiminta 

- 1.6 1.6 
48. Maa- ja vesirakennustoiminta 291.8 0.9 292.7 49. Tukku- ja vähittäiskauppa 1.6 25.4 27.0 
50. Ravitsemis- ja majoitustoiminta 0.4 1.0 1.4 
51. flautatieliikenne 0.3 3.0 3.3 52. Tiellikenne 113.0 40.3 153.3 
53. '/€siliikenne 

- 0.7 0.7 
54. Ilmallikenne 0.1 0.6 0.7 
55. Ku1jetusta palveleva toiminta 0.2 0.1 0.) 
56. Tetoliikenne 1.5 3.8 5.) 
57. Rahoitus- ja vakuutustoiminta 

- 3.9 3.9 58. Asuntojen omistus 2.9 0.0 2.9 59. Muu klinteist5palvelutoiminta 
- 3.1 3.1 0. 	Liike-clärää palveleva toiminta 15.9 10.8 26.? Ci. 	Puhtaanapito ja muut yhteiskunnall. palv. 
- 1.6 1.6 62. V1rktsty- ja kuU.tuurlpalvelutoirninta 
- 1.7 1.7 63. Kotitalousezineden korjaus 
- 19.3 19.) 64. Muu kotitalouksta päiveleva toiminta 
- 0.0 0.0 
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Liite 7. Teiden kunnossapidon välittömät ja välilliset kysyntb-
vaikutukset eri sektoreille (%) 

Toimia].a Välittö- 
mät vai- 
kutukset 

Välilli- 
set vai- 
kutukset 

Koko-
naisval-
kutukset 

1. Maatalous ja metsästys 0.0 0.1 0.1 
2. Metsitalous 0.1 0.8 0.9 
3. Kalatalous - 0.0 0.0 
4. Malmlkaivokset - 0.4 0.4 
5. Kivihiilen ja raakaöljyn tuotanto ja 

muu kaivannaisteollisu.us 1.8 0.3 2.1 
6. Lihatuoteteollisuus - 0.0 0.0 
7. Maidonjalostusteollisuus - 0.0 0.0 

8 	
Mylly- ja leipäteollisuus - 0.0 0.0 

9. Sokeri-, suklaa- ja makeisteol].isuus - 0.0 0.0 
10. !uu elintarviketeollisuus - 0.0 0.0 
11. Juomia valmistava teollisuus 0.0 0.0 
12. Tupakkateollisuus - 0.0 0.0 
13. Tekstiiliteollisuus 0.0 0.2 0.2 
14. Vaatetusteollisuus 0.1 0.0 0.1 
15. Nahkateollisuus - 0.0 0.0 
16. Kenkäteollisuus - 0.0 0.0 
17. Sahateollisuus 0.6 0.2 0.8 
18. Muu puuteollisuus 0.1 0.1 0.2 
19. Huonekaluteollisuus - 0.0 0.0 
20. Selluioosateollisuus - 0.5 0.5 
21. Paperi- ja kartonkiteollisuus 0.1 0.4 0.5 
22. Muu paperit.eollisuus 0.] 0.1 0.2 
2). 	Graafinen teollisuus 0.1 0.4 0.5 
24. Kustarinusliikkeet - 0.3 0.3 
25. Lar.noite- ja torjunta-aineteol].isuus 0.0 0.0 0.0 
26. Muu kernikaaliteollisuus 3.0 0.7 3.7 
27. Lääke-, pesuvalmiste- ja.kosmetiikkateoll. 0.1 0.0 0.1 
2. 	Muu kemiail. tuotteita valmistava teoll. 0.9 0.2 1.1 
29. Maaöljyn jalostus, maaljy- ja kivi- 

hlllituoteteollisuus 	 . 5.1 .1.0 6.1 
30. Kuniteollisuus 0.6 0.2 0.8 
31. Muovituoteteollisuus 0.2 0.2 0. 
32. Posl1ni-, savi- ja lasituoteteollisuus - 0.1 0.1 
33. Muu savi- ja kivituoteteollisuus 0.1 1.1 1.2 
34. Raudan ja teräksen perusteollisuus 0.1 1.5 1.6 

5. 	MuIden metallien perusteollisuus - 1.6 1.6 
36. Ketallituoteteollisuus 1.3 1.6 2.9 
37. Koneteollisuus ja konekorjaamot 3.4 0.2 3.6 
38. Heikkovirtateollisuus - 0.2 0.2 
39. Muu sähköteknillinen teollisuus 0.2 1.1 1.3 
40. Laiva- ja veneteollisuus sekä -korjaarnot 0.0 0.1 0.1 
41. Autoteoli. 	ja moottoriajoneuvokorjaarnot 1.7 0.2 1.9 
42. Muu kulkuneuvoteollisuus - 0.1 0.1 
4). 	Instrumentti- ym. hienomekaaninen teoli. 0.0 0.0 0.0 
44. Muu tehdasteollisuus 0.0 0.0 0.0 
45. Sähk-, kaasu- ja lörnpöhuolto 0.3 1.3 1.6 
46. Veden puhdistus ja jakelu 0.1 0.0 0.1 
47. Talonrakennustoiminta 	. - - 0.2 0.2 
48. Maa- ja vesirakennustoiminta 18.7 0.2 18.9 
49. Tukku- ja vähittäiskauppa 0.3 1.6 1.9 
50. Ilavitsernis- Ja majoitustoiminta 0.0 0.1 0.1 
51. Rautatleliikenne 0.1 0.2 0.) 
52. Tieliikenne 4.9 2.6 7.5 
53. Vesiliikenne - 0.1 0.1 
54. Ilmaliikenne 0.0 0.1 0.1 
55. Kuljetusta palveleva toiminta 0.3 0.0 0.3 56. Tietollikenne 0.3 0.3 0.6 
57. Rahoitus- ja vakuutustoiminta - 0.) 0.3 58. Asuntojen omistus o. 0.0 0.3 
59. Muu kiinteistöpalveiutoiminta 

- 0.2 0.2 
60. Liike-cläznää palveleva toimInta 0.4 0.8 1.2 
61. Fuhtaariapito Ja muut yhteiskur1nal].. 	palv. 

- 0.1 0.1 
62. VirkIstys- Ja kulttuuripalvelutoiminta 

- 0.1 0.1 
,). 	Kotitalousesineiden korjaus 

- 1.0 1.0 t4. 	Muu kotltalouks.ta palveleva toiminta 
- 0.0 0.0 
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1 
I 	Liite 8. Teiden kunnossapidon välittömät a välilliset kysyntä- 

vaikutukset eri sektoreille (Mmk) 

Toimiala V1itt5- 
mat vai- 
kutukset 

Välilli- 
Set vai- 
kutukset 

Koko-
naisval-
kutukset 

1. Maatalous ja metsästys 0.1 0.4 0.5 
2. Metsätalous 0.5 5.7 6.2 
3. Kalatalous - 0.0 0.0 
4. Malmikaivokset 

- 3.1 3.1 
5. Kivihillen ja raakaöljyn tuotanto ja 

muu kaivannaisteolljsuus 12.9 2.1 15.0 
6. 'Lihatuoteteollisuus - 0.1 0.1 
7. Maldonjalostusteolljsuus - 0.1 0.1 
8. Mylly- ja leipäteollisuus - 0.1 0.1 
9. Sokeri-, suklaa- ja makeisteoj].jsuus - 0.0 0.0 
10. Muu elintarviketeollisuus 0.2 

- 

0.2 
11. Juomia valmistava teollisuus - 0.1 0.1 
12. Tupakkateollisuus - 0.0 0.0 
13. Tekstiiliteollisuus 0.3 1.0 1.3 
14. Vatetusteolljsuus 0.5 0.1 0.6 
15. Nahkateollisuus - 0.1 0.1 
16. Kenkäteollisuus - 0.0 0.0 
17. Sahateollisuus 3.9 1.8 5.7 
18. Muu puuteollisuus 0.4 0.7 1.1 
19. Huonekaluteolljsuus - 0.1 0.1 
20. Selluloosateollisuus 

- 3.7 3.7 
21. Paperi- ja kartonkiteolilsuus 0.7 2.5 3.2 
22. Muu paperiteolljsuus 0.4 1.1 1.5 
23. Graafinen teollisuus i.o 2.5 3.5 
24. Kustannuslilkkeet 

- 1.9 1.9 
25. Lannolte- ja torjunta-ajneteolljsuus 0.0 0.2 0.2 
26. Muu kemikaaliteollisuus 21.1 5.3 26.4 
27. LäJce-, 	pesuvalrsjste- ja kosmetiikkateol].. 0.7 'O.l 0.8 
28. Muu kemiail, 	tuotteita valmistava teoli. 6.1 1.7 7.8 
29. Maaölyn Jalostus, maaöljy- ja kivi- 

hjjlituoteteolljsuus 36.1 7.2 43.3 
30. Kurniteolljsuus 	. 4.4 1.2 5.6 
31. Muovituoteteollisuus 1.6 1.0 2.6 
32. Posllini-, savi- ja lasituoteteolljsuua - 0.5 0.5 33. Muu savi- ja kivituoteteollisuus 0.6 7.6 8.2 '4. 	Raudan ja teriiksen perusteollisuus 0.7 10.4 11.1 
35. Muiden metallien persteolljsuus 

- 11.3 11.3 36. Metallituoteteollj.suus 8.9 11.4 20.3 
37. Koneteollisuus ja konekorjaanot 24.0 8. 32.3 38. Heikkovirtateollisuus 

- • i.6 1.6 
39. Muu sähköteknillinen teollisuus 1.4 7.5 8.9 40. Laiva- ja veneteollisuus sekä -korjaamot 0.3 0.7 1.0 41. Autoteoll. 	ja moottoriajoneuvokorjaa.n,ot 11.9 1.6 13.5 42. Muu kulkuneuvoteollisuus 

- 0.9 0.9 43. Instrumentti- ym. hienomekaaninen teoll. 0.1 0.1 0.2 144 	Muu tehdasteollisuus 0.2 0.1 0.3 45. Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 2.1 9.1 11;2 46. Veden puhdistus ja jakelu 0.7 0.1 0.8 47. Talonrakennustoiminta 1.1 1.1 48. Maa- ja vesirakennustoiminta 132.2 0.9 133.1 49. Tukku- ja vähittäiskauppa 2.4 11.3 13.7 50. Ravitsemis- ja majoitustoiminta 0.3 0.6 0.9 51. Rautatieliikenne 0.6 1.8 2.4 52. Tieliikenne 34.4 i8.6 53.0 53. Vesjliikenj-ie 
- 0.6 0.6 54. Ilrnaliikenne 0.0 0.6 0.6 

55. Kuljetusta palveleva toiminta i.8 0.1 1.9 56. Tletolljkenne 2.4 2.1 4.5 57. Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
- 1.9 1.9 58. Asuntojen omistus 2.2 0.0 2.2 59. Muu kiinteistöpalvelutoiminta 
- 1.6 1.6 60. Liike-clsuää palveleva toiminta 2.9 5.7 8.6 61. Puhtaar-ispito ja muut yhteiskunrrall. 	palv. 
- 1.0 1.0 62. Virkistys- ja kulttuuripalvelutolmjnta 
- 0.6 0.6 63. Kotitalouseslneiden korjaus 
- 7.1 7.1 64. Muu kotitalouksia. palveleva toiminta 
- 0.0 0.0 
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