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Viitoskäytävä

Viitoskäytävä on 48 kunnan muodostama 
kokonaisuus.



Viitoskäytävän väestö

• Viitoskäytävällä asuu n. 10% suomalaisista.

• Työllisten osuus hieman pienempi kuin muualla 
Suomessa.

• Eläkeläisiä osuus suurempi kuin muualla Suomessa.

• Lähes puolet Viitoskäytävän väestöstä asuu maaseudulla, 
kun muualla Suomessa osuus on vain 27 prosenttia.



Viitoskäytävän toimialat

• Työpaikkojen määrän mukaan Viitoskäytävän alueen 
suurimmat toimialat ovat julkinen ja sosiaali- ja 
terveyspalvelut, yrityspalvelut ja kauppa ja kuljetus.

• Toimialojen osuudet alueen työpaikoista eivät poikkea 
merkittävästi koko maan tilastoista.

• Vuonna 2020 Viitoskäytävän työllisistä 52 prosenttia 
työskenteli yksityisellä sektorilla, kun koko maassa 
vastaava luku oli 59 prosenttia. 

• Kunnalla työskentelevien osuus oli puolestaan suurempi 
Viitoskäytävällä (29 %) kuin koko maassa (23 %).

• Vuonna 2020 Viitoskäytävällä oli hieman enemmän 
yrittäjiä kuin muualla Suomessa, sillä Viitoskäytävällä 
yrittäjiä oli 12 prosenttia ja koko maassa 10 prosenttia.



Työmarkkinat

• Koronakriisin aikana Viitoskäytävän työllisyys ja 
työttömyys kehittyivät selvästi suotuisammin 
kuin muualla Suomessa.

• Alueen metsä- ja kaivosteollisuudella sekä 
konepajoilla on mennyt hyvin ja alan yritykset 
pystyivät palkkaamaan uusia työntekijöitä.

• Toisaalta useat työttömät työnhakijat ovat 
eläköityneet ja poistuneet työvoimasta.

• Vuoden 2022 keväällä Venäjän hyökkäyssota 
Ukrainassa lisäsi talouden epävarmuuksia, 
mikä käänsi työttömyysasteen kasvuun koko 
maassa.



Metsätalouden arvonlisäys 
keskittyy Viitoskäytävälle

• Vuonna 2019 Viitoskäytävällä tuotettujen palveluiden ja 
tavaroiden kokonaisarvo eli alueen tuotos oli noin 30 
miljardia euroa.

• Viitoskäytävän osuus eri toimialojen yhteenlasketusta 
arvonlisästä 7%.

• Vuonna 2019 Viitoskäytävän osuus toimialojen arvon 
lisäyksestä oli suurin metsätaloudessa, kaivostoiminnassa, 
puutuoteteollisuudessa ja maataloudessa.

• Maa- ja metsätalous muodostaa koko Suomen 
toimialojen arvonlisästä hiukan alle 3%.

• HUOM! Palvelut n. 70% Suomen arvonlisästä.



Viitoskäytävän arvonlisäys-metsä

Metsätalous

• Viitoskäytävän osuus sekä metsätalouden tuotoksesta että 
arvonlisästä oli noin neljännes vuonna 2019.

• Viitoskäytävän alueen metsätalouden tuotos oli noin 1,5 
miljardia euroa ja arvonlisä noin 1,1 miljardia euroa.

• Viitoskäytävän maakuntien metsätalouden tuotoksesta noin 
27 prosenttia menee maakunnan omaan 
puutuoteteollisuuteen, kaksi prosenttia omaan 
paperiteollisuuteen ja 43 prosenttia muihin maakuntiin.

• Suomen metsätalouden tuotoksesta noin 60 prosenttia 
menee välituotteiksi metsäteollisuuteen.

• Metsätalouden tuotoksesta reilu 35 prosenttia menee 
puutuoteteollisuuteen ja vajaa 25 prosenttia kartonki-, 
paperi- ja selluteollisuuteen.

• Viitoskäytävän puusta muuta maata suurempi osa menee 
puutuoteteollisuuteen.

Metsäteollisuus

• Vuonna 2019 Suomen metsäteollisuuden tuotos oli 21,6 
miljardia euroa.

• Arvonlisäys oli 4,6 miljardia euroa ja viennin arvo vajaat 12,5 
miljardia euroa.

• Tämä oli n. 5 % Suomen toimialojen arvonlissätä, 

• Viitoskäytävän suora osuus metsäteollisuuden tuotoksesta ja 
arvonlisäyksestä oli noin 9 prosenttia.



Viitoskäytävän arvonlisäys-
maatalous

• Viitoskäytävän osuus maatalouden arvonlisäyksestä 13%.

• Maatalouden tuotantosuunnista Viitoskäytävällä 
korostuvat avomaantuotanto, lypsykarjatalous sekä 
naudanlihantuotanto. 

• Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Kainuussa sijaitsee 26 
prosenttia koko maan avomaantuotantotiloista.

• Vastaava luku lypsykarjataloudessa on 22 prosenttia ja  
naudanlihantuotannossa 20 prosenttia. 

• Globaalit kriisit (pandemia, Venäjän hyökkäyssota, 
energiakriisi) ovat korostaneet maa- ja 
elintarviketalouden merkitystä huoltovarmuuskriittisenä 
toimialana. 

• Hajautettu ruokatuotanto tukee alueiden työllisyyden 
lisäksi huoltovarmuustavoitteita.



Viitoskäytävän arvonlisäys-
kaivostoiminta

• Suomen kaivostoiminnan arvonlisästä 23 prosenttia tulee 
Viitoskäytävältä.

• Toimialojen arvonlisästä kaivostoiminta ja louhinta 
muodostaa Suomessa n. 0,5%.

• Lähes 90 prosenttia Suomessa kaivetuista malmeista 
tulee Viitoskäytävän varrelta.

• Viitoskäytävän merkittävimpiä kaivoksia ovat:

• Terrafame Oy (Sotkamo), akkukemikaalien jalostus

• Boliden Kevitsa Oy (Sodankylä), kupari- ja 
nikkelikaivos

• Yara Siilinjärvi (Siilinjärvi), apatiittikaivos

• Sotkamo Silver (Sotkamo), hopeakaivos



Tulevaisuuden näkymät ja 
menestystekijät
Suomen talous on tällä hetkellä monin tavoin murroskohdassa, josta selviytyminen 
vaikuttaa myös Viitoskäytävän alueen kehitykseen tulevaisuudessa.

• Ilmastonmuutos
• Tuotannon ja liikenteen sähköistymisen seurauksena 

Viitoskäytävän alueelle on jo tehty useita merkittäviä 
investointeja esim. akkukemikaalien valmistukseen.

• Tuulivoiman lisäämisessä on suuri potentiaali 
Viitoskäytävällä.

• Turismivirrat siirtyvät potentiaalisesti viileämmille alueille, 
mikä tarjoaa mahdollisuuksia myös Viitoskäytävän 
matkailuelinkeinoille.

• Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan
• Viitoskäytävä on lähellä Venäjää, mutta turvallisesti EU-

Suomessa. 
• Venäjän markkinoille suunnattua tuotantoa sijoittuu 

Viitoskäytävän alueelle aiempaa enemmän lisäten ensiksi 
tuotannollisia investointeja ja pysyvämmin myös 
tuotannon määrää.

• Globaalit kriisit
• Huoltovarmuuden osalta Viitoskäytävän tuotanto on 

potentiaalisesti merkittävää monellakin alalla.
• Maataloustuotteiden ja monien malmien ja niiden 

rikasteiden osalta Viitoskäytävän tuotanto on 
korvaamattoman tärkeätä.

• Kasvua tukevat investoinnit
• Viitoskäytävän logistiikkaketjut tukevat alueen 

investointeja.
• Alueen oppilaitokset tuottavat osaajia alueelle.

• Työntekemisen uudet käytännöt 
• Laajentuneet etätyömahdollisuudet helpottavat 

Viitoskäytävän työvoiman saatavuutta.
• Toisaalta muualle Suomeen etätyötä tekevät voivat jäädä 

asumaan Viitoskäytävän alueelle.
• Viitoskäytävä tarjoaa vehreän seudun edullisempaan 

asumiseen.



Opiskelu Viitoskäytävällä

Alue Korkeakoulu

Etelä-Savo

Mikkeli Yliopistokeskus ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Savonlinna Itä-Suomen yliopisto ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Pieksämäki Diakonia ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Pohjois-Savo

Varkaus Savonia ammattikorkeakoulu

uopio Itä-Suomen yliopisto, Savonia ammattikorkeakoulu ja 

isalmi Savonia ammattikorkeakoulu

Kainuu

Kajaani Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus ja Kajaanin ammattikorkeakoulu

• Viitoskäytävän alueella on yhteensä 18 toisen asteen 
oppilaitosta.

• Suurimpia toisen asteen ammattikouluja ovat Savon 
ammattiopisto Kuopiossa, Kainuun ammattiopisto Kajaanissa, 
Etelä-Savon ammattiopisto Mikkelissä, Ylä-Savon ammattiopisto 
Iisalmessa ja Ammattiopisto SAMIedu Savonlinnassa.

• Vuonna 2021 käytävän alueella oli reilu 39 000 
korkeakouluopiskelijaa ja reilu 20 000 toisen asteen opiskelijaa. 



Osaavalla työvoimalla tärkeä rooli 
tulevaisuuden menestyksessä

• Tilastokeskuksen väestöennuste on oikeammin skenaario 
tulevasta olettaen, että nykyinen luonnollinen 
väestönlisäys ja muuttoliike jatkuvat tulevaisuudessakin.

• Jos edellä kuvatut mahdollisuudet alueen elinvoimassa ja 
työntekemisen tavoissa realisoituvat, toteutuva 
väestökehitys voikin poiketa merkittävästi nykyisestä 
arviosta.

• Osaavan työvoiman saatavuus on keskeinen tekijä sekä 
nykyisen että tulevan tuotannon rakenteen kannalta.

• Osaavan työvoiman määrä vaikuttaa sekä suoraan 
yksityisiin investointien että välillisesti huoltosuhteen 
kautta alueen elinvoimaan. 

• Viitoskäytävän on mahdollista päästä hyvien 
kehityskulkujen kehään hyödyntäen käsillä olevia 
talouden murroksia, kunhan osaavan työvoiman 
saatavuuteen panostetaan.
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