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Alkutuotanto pitää sisällään maa- ja metsätaloutta, kaivosteollisuutta ja
muuta maan tai raaka-aineiden kanssa tehtäviä töitä ja aloja.

Toimialat (TOL 2008):
TOL 1 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät
palvelut
TOL 2 Metsätalous ja puunkorjuu
TOL 7 Metallimalmien louhinta
TOL 8 Muu kaivostoiminta ja louhinta
TOL 0892 Turpeen nosto
TOL 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito

Sopimusalat: Puutarha-ala, Viher- ja ympäristörakentamisala,
Maaseutuelinkeinot, Turkistuotantoala, Metsäkoneala, Metsäala,
Taimitarha-ala, Malmikaivokset, Bioteollisuus, Turvetuotantoala
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5.1. Maatalousalat (Timo Eklund)

• Tuottajahinnat vuosimuutos: +18 % (Q1/21 Q1/22)
• Maatalouden kannattavuus on heikko. Kustannukset nousseet tuottajahintoja enemmän.
• Tuottajahinnat ovat lähteneet jo nousuun ja syksyn sadosta oletetaan saavan hyvä hinta.
• Monet tilat ovat jo lopettaneet ja monet myös harkitsevat lopettamista. Toiminta ei yksinkertaisesti

kannata.
• Eläintiloilla heikommat näkymät kuin viljatiloilla.
• Maatalous sai kattavan kansallisen tukipaketin, joka on arvoltaan 300 miljoonaa euroa. Myös komission

maatalouspaketista odotetaan rahaa Suomeen.
• Ukrainassa käytävä sota vähentää tiloille tulevien kausityöntekijöiden määrää. Maa- ja

metsätalousministeriön mukaan tänä vuonna saapuu noin 10 000 työntekijää. Tarvetta olisi ainakin 16
000 työntekijälle. (YLE 14.5.)

• Työvoimapula on saanut tilat investoimaan automaatioon. Yhtenä automatisaation rahoituslähteenä
koronatuet.
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5.2. Metsätalous ja puunkorjuu (Timo Eklund)

• Alan näkymät erittäin hyvät, sillä suomalaisen puun kysyntä lisääntynyt
• Suomalaiset sahat voittavat markkinoita, kun venäläisiä tuotteita ei enää tuoda EU:iin.
• Metsäteollisuuden tuotteiden kysyntä hyvää.
• Metsäteollisuus tarvitsee lisää puuta Suomesta, kun puun tuonti Venäjältä on loppunut.
• Kotimaisen raaka-aineen käyttöä lisätään energian tuotannossa, kun haketta ei voi tuoda Venäjältä ja

muutenkin pyritään eroon venäläisestä energiasta.
• UPM:n lakko laski puun kysyntää. Nyt lakko on loppunut.

• Metsäteollisuudella on tällä hetkellä omistuksessaan paljon valmiiksi ostettua, mutta hakkaamatonta
metsää.
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5.3. Metallimalmien louhinta (Timo Eklund)

• Tuotannon vuosimuutos: -2 % (Q1/21 Q1/22)
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +32 % (Q1/21 Q1/22)
• Vuodesta tulossa erittäin hyvä Suomessa sijaitseville metallimalmikaivoksille. Etenkin kannattavuuden

voi olettaa paranevan. Tuotantomäärät eivät nouse paljoa.
• Metallien hinnat ovat yhä korkeat. Viime viikkoina hinnat ovat kuitenkin laskeneet terävimmältä huipulta.
• Kaivosvero ja uudesta kaivoslaista koituvat kustannukset saattavat heikentää kaivostoiminnan

houkuttelevuutta lähivuosina.
• EU:n pyrkimys strategisten raaka-aineiden huoltovarmuuden parantamiseen saattaa lisätä

kaivostuotantoa Suomessa pidemmällä aikavälillä. Mitään konkreettista apua EU:lta ei ole tullut
projektien edistämiseksi.
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5.4. Turvetuotanto (Timo Eklund)

• Turvetuotannon tulevaisuus näyttää vähemmän synkältä kuin vielä vuoden vaihteessa:
• Öljy- ja maakaasu kallistuneet. Turve jopa halvin fossiilinen polttoaine.
• Puuhakkeen vienti Venäjältä kielletty. Lisää turpeen käyttöä.
• Poliittisesti pyritään korkeampaan huoltovarmuuteen ja energiariippuvuuden vähentämiseen Venäjästä.
• Neova Oy perui päätöksensä energiaturpeen tuotannon lopettamisesta.
• Varsinkin Itä-Suomessa nostetaan tänä vuonna ennakoitua enemmän turvetta.
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