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Tutkimuksessa eritellään rakenne- ja koheesiopolitiikan menojen (EAKR 
ja koheesiorahasto) taloudellista hyötyä EU:n talousarvion 
nettomaksajille ("lahjoittajajäsenvaltioille"). Erittely osoittaa, että 
vastaanottajamaiden taloudelliset vaikutukset ovat myönteisiä sekä 
täytäntöönpanovaiheessa että pitkällä aikavälillä. Lahjoittajajäsenvaltiot 
hyötyvät kaupan laajenemisesta, mutta se ei kaikissa tapauksissa täysin 
korvaa niitä kielteisiä taloudellisia vaikutuksia, joita syntyy 
vastaanottajavaltioiden koheesio-ohjelmien rahoittamisesta, kun 
lahjoittajavaltiot joutuvat korottamaan veroja. Mahdolliset kielteiset 
vaikutukset ovat kuitenkin pieniä. 
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YHTEENVETO 
 
Tausta 
Tässä raportissa eritellään, miten budjettiohjelmakaudella 2000–2006 
toteutetut EU:n koheesiotoimet ovat todennäköisesti vaikuttaneet 
lahjoittajajäsenvaltioihin. Tässä tarkoitamme "lahjoittajajäsenvaltioilla" niitä 
yhtätoista jäsenvaltiota, jotka ovat EU:n talousarvion nettomaksajia (nettomaksajia 
siten, että niiden yhteisen maatalouspolitiikan mukaisia tuloja mukautetaan). Euroina 
mitattujen nettomaksuosuuksien koon mukaan kyseiset jäsenvaltiot ovat alenevassa 
järjestyksessä seuraavat: Saksa, Ranska, Alankomaat, Italia, Yhdistynyt 
kuningaskunta, Ruotsi, Belgia, Itävalta, Tanska, Luxemburg ja Suomi. 
 
"Vastaanottajavaltioilla" tarkoitetaan tässä sitä maaryhmää, joka on nimetty 
ohjelmakaudella 2000–2006 tavoitteeseen 1. Ryhmään kuuluu yhteensä 14 valtiota: 
Kypros, Tšekki, Viro, Kreikka, Espanja, Unkari, Irlanti, Liettua, Latvia, Malta, Puola, 
Portugali, Slovenia ja Slovakia. 
 
Koheesiomenojen vaikutusta lahjoittajavaltioihin oli määrä analysoida 
kuuden tärkeän teeman (tai kysymyksen) kautta. Ne ovat seuraavat: 
 
Teema 1: Kuinka suuri osa lahjoittajavaltioiden talouden kasvusta voidaan osoittaa 
johtuvan koheesiotoimenpiteistä vastaanottajavaltioissa?  
 
Teema 2: Kuinka koheesiotoimenpiteet vaikuttavat vastaanottajatalouksien 
kokonaistilanteeseen ja rakenteeseen? Erityisesti mikä osa koheesioavustuksista 
muuntuu kysynnäksi ja tuotannoksi?  
 
Teema 3: Kuinka suuri osa koheesiotoimenpiteistä vuotaa taloudellisesti 
vauraammille alueille, kun tuontikysyntä näiltä alueilta kasvaa? Kuinka tuonti 
lahjoittajavaltioista todennäköisesti kehittyy verrattuna tilanteeseen, jossa 
rakennerahoitusta ei ole?  
 
Teema 4: Mikä on lahjoittajajäsenvaltioista tulevien toimeksisaajien prosentuaalinen 
osuus osittain koheesiomenoista rahoitetuista suurista julkisista 
hankintasopimuksista?  
 
Teema 5: Kuinka moni työpaikka lahjoittajajäsenvaltioissa on riippuvainen 
koheesiomenojen rahoitussiirroista?  
 
Teema 6: Mitkä ovat koheesiomenosiirtojen vaikutukset kassavirtoihin?  
 
Raportissa ei käsitellä teemoja edellä mainitussa järjestyksessä, koska tutkimus on 
sekvensoitava siten, että se heijastaa tapaa, jolla perustana olevat taloudelliset 
prosessit tosiasiassa toimivat. Analyysin ensimmäinen vaihe on siten tutkia, mitkä 
ovat lahjoittajavaltioiden budjettimaksuosuuksia koskevat todelliset tiedot ja miten 
osa EU:n kokonaisbudjetista osoitetaan tukemaan investointeja ja muuta taloudellista 
toimintaa vastaanottajavaltioissa koheesiomenojen välityksellä. Nämä tiedot ovat 
Euroopan parlamentin jäsenten tiedossa, mutta niistä esitetään tässä yhteenveto, 
koska tiedot toimivat sitä seuraavan analyysin kvantitatiivisena tietopohjana. 
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Seuraavassa vaiheessa on tutkittava, miten koheesio-ohjelmat toteutetaan 
vastaanottajavaltioissa ja miten ne todennäköisesti vaikuttavat kyseisten valtioiden 
taloudelliseen suoritukseen. Erityisesti on tunnistettava heijastusvaikutukset, jotka 
tuottavat mahdollisesti hyödyllisiä vaikutuksia lahjoittajavaltioiden talouksiin. Tämän 
vaiheen tutkimuksessa käsitellään edellä mainittuja teemoja 2 ja 3 eli 
vastaanottajavaltioihin kohdistuvia vaikutuksia. 
 
Vasta, kun olemme tutkineet välittömät vastaanottajavaltioihin kohdistuvat 
vaikutukset, voimme edetä tutkimaan lahjoittajavaltioita ja jäljittää 
heijastusvaikutukset vastaanottajilta lahjoittajiin. Aivan prosessin alussa 
lahjoittajavaltioilla on rasite maksaa netto-osuus EU:n talousarvioon. Mahdolliset 
jatkossa koheesio-ohjelmien täytäntöönpanosta seuraavat heijastusvaikutukset voivat 
tasoittaa joitakin talousarvion rahoittamisesta lahjoittajille koituvia negatiivisia 
kustannuksia. Lahjoittajiin kohdistuva kokonaisnettovaikutus voi mahdollisesti olla 
joko kielteinen tai myönteinen. Tämän vaiheen tutkimuksessa käsitellään edellä 
mainittuja teemoja 1, 5 ja 6 eli lahjoittajavaltioihin kohdistuvia vaikutuksia. 
 
Viimeiseksi jää teema 4, joka on luonteeltaan erilainen kuin muut viisi makroteemaa. 
Tutkimuksessa käytetään kahta erillistä analyysimenetelmän tasoa. Makrotalouden 
tasolla analyysi liittyy vastaanottaja- ja lahjoittajavaltioiden saamiin 
kokonaistaloudellisiin etuihin, joita mitataan makrotaloudellisiin muuttujiin kuten 
bruttokansantuotteeseen (BKT), työllisyyteen jne. kohdistuvien vaikutusten 
perusteella. Tämä koskee teemoja 1–3 sekä teemoja 5 ja 6. Mikrotalouden tasolla 
analyysi liittyy lahjoittajavaltioissa toimivien yksittäisten yritysten saamiin etuihin, 
jotka johtuvat valittujen toimenpide- ja hankelajien toteuttamisesta koheesio-
ohjelmissa. Tämä edellyttää, että on yksilöitävä ne lahjoittajavaltioista olevat yritykset 
ja konsortiot, jotka ovat saaneet merkittäviä osittain koheesio-ohjelmista rahoitettuja 
julkisia hankintasopimuksia.  
 
Vielä yksi täsmennys ennen kuin esitämme yhteenvedon tärkeimmistä havainnoista. 
Se koskee mallintamismenetelmää, jota olemme käyttäneet viiden makroteeman 
käsittelyssä. Analyysissa tarvitaan malleja, koska on mahdotonta selittää 
koheesiopolitiikan vaikutuksia pelkästään havainnoimalla tuloksia BKT:n kasvun, 
työllisten määrän jne. perusteella. BKT:n taso ja kasvu kaikissa vastaanottaja- ja 
lahjoittajavaltioissa vuosina 2000–2008 on tosin tiedossamme.1 Mutta emme voi 
mitenkään tietää, mikä osa kasvusta johtuu koheesio-ohjelmista. Myös monet muut 
ulkoiset ja sisäiset tekijät muuttuivat ajanjaksolla 2000–2008, ja ne muuttuvat 
edelleen tulevaisuudessa, emmekä voi tunnistaa koheesiomenojen erityisasemaa 
pelkästään katsomalla käsittelemättömiä tietoja. Tätä varten on käytettävä 
vastaanottajavaltioiden ja lahjoittajavaltioiden talouksien muodollisia malleja. 
Käyttämämme kehysmalli on HERMIN, jota on käytetty koheesioanalyysien alalla 
1980-luvun lopulta lähtien.2 Mallinnusmenetelmä selitetään yksityiskohtaisesti raportin 
luvussa 3, liitteessä 1 on lyhyt yhteenveto, ja kirjallisuusluettelossa annetaan 
asiaankuuluvat viittaukset akateemisiin ja muihin julkaisuihin.  
                                                 
1  Kansallisista ja Eurostat-lähteistä on saatavana vuoteen 2007 saakka viralliset kansalliset 

tilinpäätöstiedot kaikista valtioista. Myös hyviä arvioita monista taloudellisen suorituksen indikaattoreista 
vuoden 2008 aikana on saatavissa.  

2  Katso HERMIN-mallinnuksen aiempaa käyttöä koheesiomenojen vaikutusanalyyseissa koskeva katsaus, 
Bradley, 2006. Vastaanottajavaltioita koskevien mallien HERMIN-järjestelmään liittyvä täydellinen 
käyttäjäopas, ks. Bradley ja Untiedt, 2008 (User Manual of the HERMIN system of models of the 
recipient states). Lahjoittajavaltioita koskevat mallit ovat uusia, ja niitä koskevia yksityiskohtaisia tietoja 
saa pyynnöstä (Bradley ja Untiedt, 2009). 
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Rahoitustuki 

Lahjoittajavaltioiden nettomaksuosuudet talousarvioon vaihtelevat kooltaan. Sen 
sijaan, että tutkitaan absoluuttisia euromääräisiä lukuja, on hyödyllisempää tutkia 
lahjoittajien maksuosuuksia prosenttiosuutena lahjoittajan BKT:stä. Myös koheesio-
ohjelmista saatavia tuloja on hyödyllistä tutkia suhteessa niiden kokoon 
prosenttiosuutena vastaanottajavaltioiden BKT:stä. Nettolahjoittajavaltioiden ja 
nettovastaanottajavaltioiden välinen vertailu tuo esiin asymmetriaa, kun (saadut tai 
maksetut) osuudet ilmaistaan prosenttiosuutena kansallisesta BKT:stä. 
Nettolahjoittajavaltioiden osuudet ovat yleensä vaatimattomia. Ne 
vaihtelevat Luxemburgin 0,7 prosentista BKT:stä vuonna 2002 Tanskan 
vähäiseen alle 0,1 prosenttiin BKT:stä vuonna 2002. Keskimäärin ne ovat 
yleensä paljon alle 0,5 prosenttia BKT:stä vuotta kohden. Lahjoittajavaltiot Tanska, 
Suomi, Italia ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat valittuina vuosina 
ohjelmakauden alkupuolella tosiasiassa vastaanottajavaltioita.  

Nettovastaanottajavaltioiden osuudet ovat lahjoittajavaltioita 
merkittävämpiä, kun niiden kokoa verrataan BKT:hen. Ne voivat nousta 
neljään prosenttiin vuotta kohden. Tärkeimmät vastaanottajavaltiot EU:n 
talousarviosta koheesio-ohjelmakaudella 2000–2006 olivat Espanja, Kreikka, Portugali 
ja Irlanti. Vuosina 2004 ja 2007 tapahtuneiden EU:n laajentumisten jälkeen myös 
kaikki uudet jäsenvaltiot ovat nettovastaanottajia. Niiden osuus koheesiomenoista on 
kuitenkin heti liittymisen jälkeen yleensä verrattain pieni, mutta se kasvaa nopeasti, 
kun ohjelmat ja menettelyt saadaan käyntiin. Absoluuttisina lukuina ilmaistuna 
EU-15:n koheesiomenot ohjelmakaudella 2000–2006 olivat noin 
231 miljardia euroa. EU:n talousarvion nettovastaanottajamaat saivat tästä 
kokonaissummasta vain vähän yli 50 prosenttia, ja loput osoitettiin EU-15:n 
nettolahjoittajavaltioille. Vuonna 2004 liittyneet kymmenen uutta jäsenvaltiota 
saivat ohjelmakaudella 2004–2006 21,3 miljardia euroa. 

Jokainen koheesio-ohjelma on monimutkainen kokonaisuus. Se koostuu sadoista 
yksittäisistä hankkeista ja toimenpiteistä, jotka on ryhmitelty pieneen määrään 
toimenpideohjelmia, mutta malleja käytettäessä ne on analyysia varten luokiteltava 
uudelleen kolmeen taloudellisten investointien pääluokkaan: julkiset infrastruktuurit, 
henkilöstöresurssit ja tuki yksityisille yrityksille. Ohjelmakaudella 2000–2006 kullekin 
taloudelliselle luokalle osoitettu keskimääräinen osuus kaikissa vastaanottajamaissa 
jakautui seuraavasti: 48,5 prosenttia kokonaismäärästä julkisiin infrastruktuureihin, 
35,9 prosenttia henkilöstöresursseihin ja 15,6 prosenttia yksityisille yrityksille. 

Ohjelmakaudella 2007–2013 koheesiomenobudjetti on nostettu 
341,1 miljardiin euroon, mistä määrästä noin kolme neljännestä osoitetaan 
nettovastaanottajamaille (joihin nyt lisätään Bulgaria ja Romania). 
 
 
Vaikutukset vastaanottajavaltioissa 

Analyysin toisessa vaiheessa on käytettävä koheesiomenoja koskevia tietoja, jotta 
voidaan määrittää koheesio-ohjelmien määrällinen vaikutus vastaanottajavaltioissa 
ajanjaksolla 2000–2006 ja yksilöidä tuotantoa lisäävät vaikutukset (BKT) ja tuonnin 
kysyntää lisäävät vaikutukset. Vaikutukset on tunnettava, ennen kuin voimme tutkia 
niistä johtuvia heijastusvaikutuksia lahjoittajavaltioihin. Analyysissa erotetaan 
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selkeästi toisistaan koheesiomenojen vaikutukset kysyntäpuoleen ohjelman 
toteuttamisen aikana ja pitkäkestoiset vaikutukset tarjontapuoleen. Viimeksi 
mainitut jatkuvat sen jälkeen, kun ohjelmat ovat päättyneet. Erityisesti 
laajamittaiset rakennussuunnitelmat lisäävät tuotantoa ja työllisyyttä 
ohjelmien toteuttamisen aikana. Ne muodostavat suuren osan 
kokonaiskoheesiomenoista useimmissa vastaanottajavaltioissa. 

Mallianalyysin perusteella suuret täytäntöönpanovaikutukset johtuvat menojen 
keynesiläisestä kerrannaisvaikutuksesta.1 Nämä kysyntäpuolen vaikutukset nollautuvat 
nopeasti sen jälkeen, kun ohjelmat ovat päättyneet (eli ohjelmakauden 2000–2006 
osalta vuoden 2008 jälkeen). Kun fyysiset infrastruktuurit, henkilöstöresurssit ja T&K 
vähitellen kehittyvät, tarjontapuolen edut alkavat näkyä alakohtaisen tuotannon ja 
tuottavuuden vähitellen kasvaessa. 

Luku 4 käsittelee koheesiomenojen vaikutuksia jokaiseen 14 vastaanottajavaltioon. 
HERMIN-simuloinnit osoittavat teeman 2 suhteen (eli kuinka vaikutukset jakautuvat 
tarjonta- ja kysyntäpuolelle?), että kestäviä vaikutuksia ohjelmien päättymisen 
jälkeen ovat entistä korkeampi tuotto valmistuksessa ja markkinapalveluissa sekä 
korkeampi tuottavuus. Infrastruktuuri-investointiohjelmat toteuttaa rakennusala, 
mutta jatkuva toiminnan lisäys tällä alalla katoaa nopeasti ohjelmien päätyttyä. 
Maatalousala ja julkinen sektori pysyvät laajalti entisellään, lukuun ottamatta 
valtiojohtoisia koulutusohjelmia ja ohjelmien ESR-osaan liittyviä laitoksia. 

Vaikutukset kaikkiin vastaanottajavaltioihin esitetään luvun 4 kuviossa 7. Se 
käsittää kutakin maata kohden neljä maakohtaista kaaviota eli 14 sarjaa, ja 
siinä esitetään seuraavat tulokset: 
 
• EY:n rahoittamat koheesiomenot (ilmaistu prosentteina BKT:stä) 
 
• koheesiomenojen vaikutukset BKT:hen (ilmaistu prosentuaalisena kasvuna 

suhteessa peruslinjaan ilman koheesiomenoja) 
 
• koheesiomenojen vaikutukset työllisyyteen (ilmaistu prosentuaalisena kasvuna 

suhteessa lähtötasoon ilman koheesiomenoja) 
 
• koheesiomenojen vaikutukset nettokauppataseeseen (ilmaistu prosentuaalisena 

kasvuna suhteessa lähtötasoon ilman koheesiomenoja). 
 
Jos käytetään havainnollistavana esimerkkinä Viroa, kuvassa 7 oleva taulu a osoittaa, 
että EY:n koheesiomenoja tuli aloitusvuonna 2004 Viron talouteen 0,57 prosenttia 
BKT:stä, ja viimeisiin vuosiin mennessä määrä nousi vähitellen 1,11 prosenttiin 
BKT:stä. Taulussa b esitetään koheesiomenojen vaikutus BKT:hen HERMIN-
mallisimuloinnin perusteella. Aloitusvuonna vaikutus oli vain 0,6 prosenttia, eli BKT:n 
taso nousi 0,65 prosenttia yli lähtötason (ei koheesiopolitiikkaa). Kun ohjelma 
vähitellen toteutettiin, vaikutus BKT:hen nousi, ja sen huippu, 2,58 prosenttia, 
saavutettiin viimeisenä vuonna 2008. Tässä vaiheessa kaikkien koheesiomenojen 
oletetaan lakkaavan, koska analyysin kohteena on vuosien 2000–2006 ohjelma 

                                                 
1  Koheesiomenojen täytäntöönpanovaiheen vaikutukset kysyntäpuoleen muistuttavat tavoitteita, joita 

äskettäin on asetettu elvytysponnisteluille tarkoituksena edistää talouksia, jotka ovat joutuneet 
maailmanlaajuisen taantuman kouriin. Koheesio-ohjelmien pitkän aikavälin vaikutukset tarjontapuoleen 
ovat kuitenkin EU:n toiminnan keskipisteessä.  
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erillään muista. Rahoituksen loppuessa BKT:n tasoon kohdistuva kasvulisäys päättyy 
äkillisesti. Tarjontapuolen heijastusvaikutusten takia BKT:hen kohdistuu kuitenkin 
kestäviä hyötyjä, vaikka ne ovatkin kooltaan pienempiä. Vuoteen 2015 mennessä, 
toisin sanoen seitsemän vuotta 2000–2006 ohjelmamenojen päättymisen jälkeen, 
BKT:n tasoon kohdistuva kasvulisäys on edelleen noin 0,77 prosenttia. Taulussa c 
esitetään vaikutukset kokonaistyöllisyyteen, ja niiden nähdään noudattavan samaa 
profiilia kuin BKT:hen kohdistuvat vaikutukset, mutta suuruudeltaan ne ovat noin 
puolet pienempiä. 
 
Paras yhteenveto siitä, kuinka koheesio-ohjelmat vaikuttavat 
vastaanottajavaltioiden tuotantoon, saadaan käyttämällä niin sanottua 
kumulatiivista kerrointa. Se lasketaan tiettyä vuotta kohden laskemalla 
yhteen kaikki edelliset BKT:n lisäykset, joiden voidaan osoittaa johtuvan 
koheesiomenoista, ja jakamalla ne yhteenlaskettujen koheesiomenojen 
määrällä (ilmaistuna osuutena BKT:stä). Ohjelman toteuttamisvuosina BKT:n 
lisäys johtuu koheesiomenojen maksatuksesta. Mutta sen jälkeen, kun ohjelma 
päättyy 31. joulukuuta 2008, tarjontapuolen edut jatkuvat BKT:n lisäyksen muodossa, 
vaikka varoja ei enää tule talouteen. 
 
Kuviossa 1 esitetään yhteenveto kumulatiivisista kertoimista kaikkien 
14 vastaanottajavaltion osalta vuonna 2020.1 Tulokset voidaan jakaa kolmeen 
ryhmään kumulatiivisten kerrointen koon perusteella: 
 
Korkeat arvot (yli 3,0): IE (4,0), ES (3,3), CZ (3,3) ja MT (3,1) 
 
Keskisuuret arvot (2,5–3,0): SK (2,8), EL (2,8), EE (2,8), PT (2,6), PL (2,5) 
 
Matalat arvot (alle 2,5): LT (2,4), HU (2,4), SI (2,2), CY (2,2), LV (1,9) 

                                                 
1  Vuosi 2020 on simulaatioiden päättymisvuosi. Näin saadaan esiin koheesiomenojen erittäin pitkän 

aikavälin vaikutukset. 
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Kuvio 1: Kumulatiiviset kertoimet vastaanottajavaltioissa: 2020  
(Koheesio-ohjelma 2000–2006)  

 
 
Heijastusmekanismien kokoon perustuvat yleiset olettamukset viittaavat 
siihen, että toiset vastaanottajavaltiot pystyvät toisia tehokkaammin 
muuntamaan koheesiomenot tuotosten kasvuksi. Ne valtiot ovat 
tehokkaimpia, joiden kertoimet ovat korkeimmat. Kertoimen pienentyminen 
tarkoittaa sitä, että pienempi osa koheesiomenoista johtaa tuotannon lisäykseen ja 
näkyy joko kysyntäpuolen kannustimena vuoden 2008 jälkeen päättyvän 
toteutuskauden aikana tai lisääntyneenä tuonnin kysyntänä. Analyysimme viittaa 
kuitenkin siihen, että kaikissa tapauksissa yhtä prosenttia BKT:stä vastaava 
panostus koheesiomenojen muodossa tuottaa ainakin kahta prosenttia 
BKT:stä vastaavan tuoton pitkällä aikavälillä pääasiassa tuotantoon ja 
tuottavuuteen kohdistuvien tarjontapuolen heijastusvaikutusten tuloksena. 
 
Koheesiomenojen vaikutusten määrällistä määrittämistä koskeva viimeinen 
huomautus on, että keskeisten heijastusmuuttujien asianmukaista suuruutta 
ei täsmällisesti tiedetä. Keskeisiä heijastusmuuttujia ovat fyysisten 
infrastruktuurien, henkilöstöresurssien ja T&K:n parantamiseen liittyvät 
edulliset heijastusvaikutukset. Valitut arvot edustavat kansainvälisessä 
kirjallisuudessa esitettyjä keskimääräisiä arvoja, jotka perustuvat harvoin 
vastaanottajavaltioissa tehtyyn tutkimukseen. Uusista jäsenvaltioista ei vielä ole 
käytettävissä asiaa koskevaa tutkimusta. Joidenkin uusien jäsenvaltioiden osalta 
HERMIN-mallit ovat ensimmäisiä sellaisia malleja, jotka sopivat käytettäviksi 
perinpohjaisissa rakennepolitiikan analyyseissa ja keskipitkän aikavälin ennusteissa. 
Näin ollen meidän on tutkittava, kuinka herkkiä tulokset ovat muuttujien koon 
vaihteluille. Tällainen analyysi paljastaa itsestäänselvyyden: mitä suuremmat 
heijastusvaikutukset, sitä suuremmat ovat tarjontapuolen vaikutukset 
vastaanottajavaltioissa. 
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Teemassa 3 esitetyn kysymyksen osalta (eli kuinka tuonnin lisäys vaikuttaa 
vientiä piristävästi lahjoittajavaltioissa) HERMIN-malleilla tehdyt simuloinnit 
osoittavat, että kaikissa tapauksissa nettokauppatase heikkenee, kun 
koheesio-ohjelmaa toteutetaan. Korostamme kuitenkin, että tätä ei pidä tulkita 
koheesiomenojen aiheuttamaksi kulutuksen lisäykseksi. Varsinaisiin koheesio-
ohjelmiin liittyy investointihankkeita, jotka lisäävät pääoma- ja tuotantohyödykkeiden 
kysyntää (aluksi) sekä kulutustavaroiden kysyntää sen jälkeen, kun työntekijät 
kuluttavat ansioitaan.  
 
HERMIN-simuloinnit tuovat esiin vastaanottajamaan kauppataseen heikkenemisen 
toteutuksen aikana, kun varoilla voidaan maksaa tuontia, ja tuloksena saatu 
investointi aiheuttaa pitkäkestoisia hyötyjä, kun teitä rakennetaan lisää ja niiden 
laatua parannetaan ja työvoima on entistä tuottavampaa ja paremmin koulutettua. 
Sen jälkeen kun ohjelmat on saatu päätökseen, vastaanottajatalouksien 
nettokauppatase muuttuu taas ylijäämäiseksi verrattuna "ei rahoitusta" -tapaukseen. 
On tärkeää korostaa, että jopa ohjelman jälkeisellä kaudella useimmilla 
vastaanottajatalouksilla on pitkähkön aikaa alijäämäinen kauppatase. HERMIN-
simuloinnit viittaavat kuitenkin siihen, että valmistuksen ja 
markkinointipalvelujen tarjontapuolella tapahtuneet parannukset pitävät 
todennäköisesti yllä aiempaa korkeampaa tuontikysyntää suuremmista ja 
kehittyneemmistä lahjoittajavaltioista. Kaupan nopeaa integrointia 
eurooppalaisiin yhtenäismarkkinoihin ajatellen suuri osa tulevasta kaupasta 
käydään tuotantohyödykkeillä ja välituotteilla, ei pelkästään lopputuotteilla 
tai kuluttajatavaroilla.  
 
Tämä ilmiö tulee nykyisin esiin HERMIN-simuloinneissa siten, että 
lahjoittajamaan viennin kysyntä pysyy jatkuvasti korkealla, koska 
lahjoittajavaltioiden vaikutus vastaanottajavaltioiden kauppaan on 
huomattava. Sitä mukaa kuin vastaanottajavaltiot kehittyvät, ne pystyvät 
aiempaa tehokkaammin kilpailemaan lahjoittajavaltioiden kanssa. HERMIN-
simulointien perusteella voidaan päätellä, että lopputuloksena on jossain 
määrin "positiivinen summapeli", jossa sekä lahjoittaja- että 
vastaanottajavaltiot hyötyvät jatkossakin. Sitä mukaa kuin lähentymistä 
tapahtuu, myös tasapaino "nettolahjoittajien" ja "nettoedunsaajien" välillä 
tasoittuu ainakin kansallisella tasolla.  
 
Voimme havainnollistaa tätä käyttämällä jälleen Viroa esimerkkinä. Viron osalta 
nähdään kuvassa 7, taulussa d, että kauppatase heikkeni melkein 
0,8 prosenttiyksikköä (kun kauppatase ilmaistaan prosenttiosuutena BKT:stä). 
Heikkeneminen jatkui ja lisääntyi siten, että vuonna 2007 se oli 1,2 prosenttia 
BKT:stä, ja vuonna 2008 se oli edelleen korkea, 1 prosentti BKT:stä. 
Koheesiomenojen aiheuttama kauppataseen heikkeneminen häviää heti vuosien 2000–
2006 ohjelman päättymisen jälkeen vuoden 2008 lopussa, ja talouden aiempaa 
parempi tarjontapotentiaali merkitsee, että kauppatase paranee ohjelman jälkeisellä 
kaudella hiukan, noin 0,4 prosenttia BKT:stä.  
 
Luvun 4 kuvion 7 kaavioissa näkyvät vaikutukset nettokauppataseeseen 
kaikissa 14 vastaanottajavaltiossa. Kaikissa tapauksissa kauppatase heikkenee 
toteutusvaiheessa (2000–2008), kun varsinaisia investointeja toteutetaan ja pääoma- 
ja muita hyödykkeitä ja palveluja tuodaan maahan, jos niitä ei tuoteta paikallisesti. 
Mahdollisesti mikä tahansa valtio maailmassa voi luonnollisesti tyydyttää 
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vastaanottajavaltioiden tuonnin kysynnän lisäyksen, eli tuonnin lisäyksen ei 
välttämättä tarvitse koskea vain 11:tä lahjoittajavaltiota. Lahjoittajavaltioista 
tosiasiassa tulevan tuonnin osuus määrittyy sen mukaan, kuinka suuri vaikutus 
lahjoittajavaltioilla on ennestään vastaanottajavaltioiden kauppaan. Tästä annetaan 
yhteenveto kuviossa 2, joka esitetään myös luvussa 3. 
 
Kuvio 2: Lahjoittajavaltioiden vastaanottajavaltioihin suuntautuvan viennin 
prosenttiosuus (2007)  

 
Näin ollen ne lahjoittajavaltiot, joilla on paljon kauppaa edunsaajavaltioiden 
kanssa (erityisesti Saksa, Ranska ja Italia) hyötyvät todennäköisesti 
vastaanottajavaltioiden tuonnin kysynnän lisäyksestä. Kauppa on kuitenkin 
kaksisuuntainen prosessi. Kun vastaanottajavaltioiden taloudet alkavat hyötyä 
koheesiomenoihin liittyvistä tarjontapuolen parannuksista, ne todennäköisesti 
vuorostaan vievät aiempaa enemmän lahjoittajavaltioihin. Osoitamme luvussa 3, että 
lahjoittajavaltiot muodostivat paljon suuremman osuuden vastaanottajavaltioiden 
vientimarkkinoista kuin vastaanottajavaltiot lahjoittajavaltioiden vientimarkkinoista. 
Merkitsevää on siten nettovaikutus vastaanottaja- ja lahjoittajavaltion kauppaan. 
Analyysimme osoittaa, että kaikkien vastaanottajavaltioiden kauppatase on 
alijäämäinen (verrattuna tapaukseen, jossa koheesiomenoja ei olisi) ohjelman 
toteutusaikana ja että se muuttuu nettoylijäämäksi (jälleen verrattuna tapaukseen, 
jossa koheesiomenoja ei olisi). 
 
Voimme tiivistää asian seuraavasti: Koheesiomenot lisäävät tuonnin kysyntää 
vastaanottajavaltioissa ensisijaisesti vuosien 2000–2006 ohjelman 
toteutuskaudella. Kun varoja käytetään, vastaanottajatalouden kysyntä 
ylittää tarjonnan, ja tämä näkyy kauppataseen heikkenemisenä. Kysyntä 
reagoi yleensä välittömästi, ja tarjontapuolelta menee jonkin aikaa 
prosessien tehostamiseen, kun talouden rakenteita uudistetaan. 
Rakenneuudistuksen päätekijöitä ovat valmistuksen ja markkinapalveluiden 
lisääntyneet valmiudet ja korkeampi tuottavuus. Kunkin vastaanottajavaltion 
luvut esitetään kuviossa 7.  
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Kun koheesiomenot päättyvät vuoden 2008 lopussa, kysyntäpuolen kannustimet 
katoavat, ja jäljelle jää vain pitkäaikainen tarjontapuolen tehostuminen. Tämä on 
seurausta heijastuseduista, jotka johtuvat koheesiomenovirrasta vuosina 2000–2008 
rahoitetusta fyysisten infrastruktuurien, henkilöstöresurssien ja T&K:n parantamisesta. 
Vaikka parannukset vähitellen ajan mittaan menettävät merkitystään, niiden 
tuottamat heijastusedut ovat pitkäkestoisia, vaikkakin vaatimattomia.  
 
Analyysimme koskee ohjelmakauden 2000–2006 vaikutuksia. Ohjelmakausi jatkuu 
vuoden 2008 loppuun niin kutsutun "n + 2" -säännön perusteella. Nykyinen 
ohjelmakausi 2007–2013 alkoi tammikuussa 2007, eli se oli päällekkäinen edellisen 
ohjelmakauden kahden viimeisen vuoden kanssa ("n + 2"). Nykyisen ohjelman 
koheesiomenot jatkuvat yleensä siitä, mihin edelliset hankkeet jäivät. Raporttimme 
liitteessä 2 esitämme yhteenvedon kahden ohjelmakauden – 2000–2006 ja 2007–
2013 – vaikutusanalyysista, siten että niitä on tarkasteltu periaatteessa yhtenä 
ainoana koheesio-ohjelmana, joka jatkuu vuodesta 2000 vuoteen 2015. Vaikutusten 
kaava on hyvin samanlainen kuin vuosien 2000–2006 ohjelman. Nykyinen ohjelma on 
kuitenkin aivan erityisesti suunnattu uusiin jäsenvaltioihin, joiden kaupan 
suuntautuminen lahjoittajavaltioihin on yleensä erilaista kuin vanhojen 
vastaanottajavaltioiden (Kreikan, Irlannin, Portugalin ja Espanjan).  
 
 
Heijastusvaikutukset lahjoittajavaltioihin 
Teeman 1 (Mitkä ovat koheesiomenojen heijastusvaikutukset 
lahjoittajavaltioiden BKT:hen?) osalta korostamme, että mahdolliset 
vaikutukset ovat parhaimmillaankin ohimeneviä. Olemme osoittaneet 
keskipitkän aikavälin vaikutuksen toiminnan tasoon vastaanottajavaltioissa 
(eli BKT:hen, työllisyyteen, tuottavuuteen jne.), ei pitkän aikavälin vaikutusta 
vastaanottajavaltioiden kasvuprosenttiin. Näin ollen vastaanottajavaltioiden 
aiheuttamat mahdolliset heijastusvaikutukset kohdistuvat samaten lähinnä 
lahjoittajavaltioiden toiminnan tasoon keskipitkällä aikavälillä, ei kasvuun.  
 
HERMIN-pohjaiset simuloinnit viittaavat siihen, että koheesio-ohjelmien 
toteutusvuosina vastaanottajavaltioiden kaupan lisäys heijastuu myönteisinä 
vaikutuksina lahjoittajavaltioihin. Nämä myönteiset vaikutukset ovat kuitenkin 
selkeästi pienempiä kuin kielteiset vaikutukset, jotka johtuvat siitä, että 
lahjoittajataloudet joutuvat nostamaan veroja rahoittaakseen talousarvio-osuudet. 
Simuloinneissa lahjoittajavaltiot rahoittivat EU:n talousarvio-osuudet nostamalla 
veroastetta. Olisimme voineet simuloinneissa myös vähentää julkisia menoja 
lahjoittajavaltioissa sen verran, että se olisi riittänyt talousarvio-osuuden 
rahoittamiseen. Kielteiset taloudelliset vaikutukset lahjoittajatalouksiin ovat laajasti 
ottaen samanlaisia kummassakin tapauksessa.  
 
Kaikki vaikutukset lahjoittajavaltioihin esitetään luvun 5 kuviossa 14, josta 
voimme tarkasti nähdä vaikutukset lahjoittajavaltioiden BKT:hen ja 
työllisyyteen. On selvää, että toiset lahjoittajavaltiot hyötyvät välillisistä 
heijastusvaikutuksista enemmän kuin toiset. Esimerkiksi Ranska, Yhdistynyt 
kuningaskunta ja Italia eivät kärsineet merkittävistä kielteisistä kasvu- tai 
työllisyysvaikutuksista koheesio-ohjelmakaudella 2000–2006 sen enempää 
toteutuksen aikana (jolloin niiden oli maksettava nettomaksuja talousarvioon) kuin 
sen jälkeen (jolloin oletamme talousarviomaksujen päättyneen). 
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Toisaalta Alankomaat ja Luxemburg kokivat kielteisiä BKT- ja 
työllisyysvaikutuksia ajanjaksolla 2000–2008, kun niiden oletettiin maksavan 
nettomaksuja EU:n talousarvioon. Tämä johtui sekä talousarvio-osuuden 
suuruudesta, näiden kahden talouden rakenteesta että kaupan 
suuntautumisesta tärkeimpiin vastaanottajavaltioihin Itä- ja Etelä-
Euroopassa. Mutta jopa Alankomaiden tapauksessa, missä kielteinen vaikutus 
BKT:hen oli suurin, BKT:n taso pieneni enimmillään vain noin 
0,8 prosenttiyksikköä. Muut lahjoittajavaltioihin kohdistuvat vaikutukset 
sijoittuvat kahden ääripään väliin, jotka ovat yhtäältä Ranska ja toisaalta 
Alankomaat.  
 
Teeman 5 osalta (Kuinka moni työpaikka lahjoittajavaltioissa riippuu 
koheesio-ohjelmista?) korostamme luvussa 5, että kysymystä työpaikkojen 
riippuvuudesta lahjoittajavaltioissa ja sen liittymistä koheesio-ohjelmiin on 
käsiteltävä varoen. On tehtävä ero lahjoittajavaltion talouden 
kokonaistyöllisyyden tai sen tiettyjen alojen työllisyyden määrän ja sellaisen 
erityistyön välillä, joka liittyy aloihin, jotka ovat mukana 
vastaanottajavaltioiden kanssa käytävässä kaupassa. Jopa Alankomaissa, 
missä kokonaisvaikutus kokonaistyöllisyyteen nähtiin kielteisenä (katso 
kuva 14, taulu d), on silti todennäköisesti erityistyöpaikkoja, jotka riippuvat 
koheesiomenojen heijastusvaikutuksista Alankomaissa. Kokonaisvaikutus on 
kuitenkin kielteinen. Toisaalta Ranskassa, missä koheesiomenojen ja 
talousarvion rahoitusvelvoitteen heijastusten kokonaisvaikutus 
työllistettyjen kokonaismäärään oli myönteinen, on mahdollisesti joitakin 
työpaikkoja, joita uhkaa vastaanottajavaltioiden kanssa käytävä kauppa, ja 
joitakin työpaikkoja, joihin vaikuttaa kielteisesti tarve korottaa 
henkilökohtaista tuloveroastetta, jotta EU:n talousarvio-osuus voidaan 
rahoittaa.  
 
Teemassa 6 esitettyä viimeistä makrotaloudellista kysymystä (Mitkä ovat 
koheesiomenosiirtojen vaikutukset kassavirtoihin?) koskevia tuloksia 
tulkitaan kolmen mittarin valossa: nettokauppatase, julkisen sektorin 
rahoitustase ja yrityssektorin voitot. Mittareihin kohdistuvista vaikutuksista 
saadut tulokset on esitetty luvun 5 kuviossa 20. Käytämme tyyppiesimerkkinä 
Saksaa. Koheesiomenojen vaikutus Saksan nettokauppataseeseen on yhdenmukaisesti 
myönteinen (eli talousarvio-osuuden rahoittamisen nettovaikutus ja kaupan 
heijastusvaikutukset vastaanottajavaltioista), mutta lisäys on enimmillään vain 
0,2 prosenttia BKT:stä (vuonna 2004). Myös vaikutukset julkiseen talouteen ovat 
pieniä ja osoittavat, että hallituksen lainaustarve ilmaistuna prosenttiosuutena BKT:stä 
kasvoi vähän vuosina 2000–2008 ja aleni sen jälkeen vähän (kummatkin suhteessa ei 
koheesiopolitiikkaa -peruslinjaan). Suurin lisäys kirjattiin vuonna 2003, mutta 
silloinkin se oli vain 0,1 prosenttiyksikköä. Lisäksi yritysten voitot putosivat vähän 
vuosina 2000–2008 ja paranivat sen jälkeen. Koska vaikutukset olivat niin vähäisiä, 
teemasta 6 on vaikea tehdä mitään varmoja johtopäätöksiä. Voidaan vain todeta, että 
vaikutukset kassavirtoihin ovat erittäin vähäisiä, ja ne ovat luultavasti 
HERMIN-mallien rakenteeseen ja toimintaan liittyvien virhemarginaalien 
sisällä. Samanlaiset päätelmät koskevat kaikkia muitakin kymmentä 
lahjoittajavaltiota. 
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Yhteenvetona toteamme, että yhdeksän lahjoittajavaltion tapauksessa 
(lukuun ottamatta siis Ranskaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa) 
vastaanottajavaltioissa toteutettavien koheesio-ohjelmien kustannukset 
edustavat pientä rasitetta supistuvan BKT:n ja työllisyyden laskun muodossa. 
Niiden takia lainaustarve on hiukan aiempaa suurempi ja yritysvoitot 
pienempiä toteutusvuosina 2000–2008, mutta kauppatase on hieman 
aiempaa parempi. Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat poikkeuksia, sillä niissä 
vaikutukset ovat pääosin myönteisiä jopa toteutuskaudella. Toteutuksen jälkeisinä 
vuosina, vuodesta 2008 eteenpäin, vaikutukset muuttuvat kaikki myönteisiksi mutta 
ovat melko vähäisiä. Koheesio-ohjelmien kustannuksiin liittyy siis 
uudelleenjakovaikutuksia. Prosessi johtaa vaatimattomaan resurssien siirtoon 
lahjoittajavaltioista vastaanottajavaltioihin.  
 
 
Mikrovaikutus 

Teemassa 4 kysytään: Mikä osuus tärkeistä julkisista hankintasopimuksista on 
myönnetty lahjoittajavaltioista tuleville yrityksille? Kysymykseen 
vastaaminen edellyttää tietojen saamista yksittäisistä toimeksisaajista ja 
niiden alkuperämaasta. Tehtyämme laajoja tutkimuksia komission tasolla, 
kansallisella ja jopa alueellisella tasolla lahjoittaja- ja vastaanottajavaltioissa 
jouduimme lopuksi toteamaan, että tietoja yksittäisistä toimeksisaajista ei 
joko tallenneta tai niitä ei julkaista. Eräs syy tietojen puuttumiseen on, että 
yksittäisiä toimeksisaajia ei pidetä EU:n koheesiomenojen edunsaajina ja että 
sopimuksia tekevät monen eri tason kansalliset ja paikalliset hallinnot. Tietojen 
keruuseen nykyisellä ohjelmakaudella 2007–2013 tehdyt parannukset puuttuvat tähän 
tiedonpuutteeseen vain osittain. Sopimuksessa asetettujen aika- ja budjettirajoitusten 
takia osoittautui mahdottomaksi tehdä erillistä tutkimusta näiden tietojen 
keräämiseksi. 

Mutta vaikka tärkeimpien toimeksisaajien kansallisuus olisikin tiedossa, se 
antaisi vain vähän tietoa kyseiselle toimeksisaajalle tai tämän 
alkuperämaalle koituvista taloudellisista hyödyistä. Huomioon on otettava 
myös alihankintaa koskeva analyysi, sillä alihankinnasta suuri osa tulee 
todennäköisesti siitä vastaanottajavaltiosta, jossa hanke toteutetaan. Tähän 
epätyydyttävään tilanteeseen on puututtava keräämällä hanketasolla entistä 
järjestelmällisemmin tietoa sekä osana hankkeen kustannus-hyötyanalyysia 
että niiden yritysten nimeämiseksi, jotka viime kädessä hyötyvät 
koheesiomenoista rahoitetuista hankkeista. 

 
 
Suositukset 
Suosituksemme liittyvät analyysin eri vaiheisiin alkaen koheesiomenojen 
yleisestä vaikutustenarvioinnin puutteesta mikrotalouden tasolla ja 
hanketasolla. Makroarvioinnit riippuvat ensisijaisesti siitä, miten hyvin on saatavissa 
yksityiskohtaista tietoa koheesio-ohjelmien suunnittelusta ja toteutuksesta, sekä 
kuhunkin kolmeen taloudellisten investointien luokkaan kuuluvien edustavien 
hankkeiden laatua koskevasta tiedosta. Vaarana on, että huonosti suunnitellut 
ohjelmat ja riittämättömät hankevalintakriteerit johtavat ohjelman makrovaikutuksiin, 



Toimialayksikkö B: rakenne- ja koheesiopolitiikka 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
15

jotka rajoittuvat suurelta osin toteutusjaksoon ja joista on vähän (tai ei lainkaan) 
pitkän aikavälin hyötyä tarjontapuolelle. Suositamme voimakkaasti, että tällaisesta 
analyysista tehdään tulevien ohjelmatoteutusten ja -menettelyjen virallinen osa, joka 
toteutetaan komission laatimien pätevien suuntaviivojen mukaisesti. 
 
Tähän läheisesti liittyvä suositus koskee vaatimusta voida yksilöidä 
yksittäiset toimeksisaajat, jotka valitaan toteuttamaan tärkeitä julkisiin 
hankintoihin kuuluvia hankkeita varsinkin fyysisten infrastruktuurien ja 
tärkeimpien koulutusohjelmien aloilla. Emme voineet vastata teeman 4 
kysymykseen, koska tällaisia tietoja ei ollut lainkaan julkisesti saatavilla. 
Suosittelemme, että kaikkien vastaanottajavaltioiden hallintoviranomaiset velvoitetaan 
dokumentoimaan tärkeitä julkisiin hankintoihin kuuluvia hankkeita toteuttamaan 
valitut päätoimeksisaajat ja niiden alkuperämaa ja edellyttämään, että toimeksisaajat 
yksilöivät ja ilmoittavat, mikä osuus hankebudjetista osoitetaan alihankkijoille. Myös 
alihankkijoiden kansallisuus olisi kirjattava. Vain näin voimme alkaa haarukoida, 
kuinka koheesiomenojen hyödyt todella jakautuvat lahjoittaja- ja 
vastaanottajajäsenvaltioiden välillä tärkeimmissä julkisiin hankintoihin kuuluvissa 
hankkeissa. Toteutettuina edellä mainitut kaksi suositusta yhdessä laajentaisivat 
suuresti valiokunnan käytettävissä olevaa tietopohjaa, kun se valvoo koheesio-
ohjelmia.  
 
Seuraava suositus liittyy tapaan, jolla eri koheesio-ohjelmia on aiemmin 
analysoitu toisistaan erillään. Meitä pyydettiin raportissa ensisijaisesti tekemään 
jälkikäteen vaikutusanalyysi ohjelmakaudesta 2000–2006, jonka toteutuskausi kattoi 
vuodet 2000–2008. Lähestymistapa on erittäin epätyydyttävä ja epätieteellinen, ja 
sen taustalla ovat hallinnolliset vaatimukset selvittää virallisesti kullekin erilliselle 
ohjelmakaudelle osoitettujen talousarviomäärärahojen käyttö. Tosiasiassa 
koheesiomenojen eri jaksot eivät ole käytännössä toisistaan erillisiä, vaan ne 
edustavat läheisesti toisiinsa liittyvien investointihankkeiden kehittyvää 
sekvenssiä. Monet investointihankkeet levittäytyvät usealle ohjelmakaudelle. 
Suositamme, että kaikissa tulevissa vaikutustutkimuksissa kiinnitetään 
tarkkaa huomiota jatkuvuuteen aiempien ja nykyisten koheesio-ohjelmien 
välillä. Esimerkki siitä, miksi tämä on tärkeää, on tapaus, jossa tutkimme Saksaan 
kohdistuvia heijastusvaikutuksia peräkkäisillä ohjelmakausilla 2000–2006 ja 2007–
2013. Ohjelmakaudella 2000–2006 havaittiin erikseen olevan kielteisiä vaikutuksia 
Saksaan toteutusvuosina 2000–2008, ja vaikutukset muuttuivat myönteisiksi vasta 
toteutuksen jälkeisenä aikana. Jos olisimme analysoineet erikseen ohjelmakauden 
2007–2013 vaikutuksia, olisi saatu samanlainen tulos. Kun otetaan huomioon 
peräkkäiset ohjelmat, vaikutukset Saksaan ovat myönteisiä jopa ohjelmakauden 
2007–2013 toteutusvaiheessa (eli vuosina 2009–2015), jolloin talousarvio-osuudet on 
maksettava. 
 
Lopuksi teemme yleisluontoisen suosituksen, joka perustuu siihen, että 
koheesiomenojen heijastusvaikutukset lahjoittajavaltioihin ovat niin pieniä, 
että lahjoittajavaltiot saattavat pitää ohjelmia merkityksettöminä. Saattaisi 
olla loogisempaa tutkia koheesiomenojen vaikutuksia laajempaa taustaa 
vasten, eli eurooppalaisten yhtenäismarkkinoiden asteittaisen syventämisen 
kannalta, ja ottaa huomioon euron käyttöönoton mahdollisuus uusissa 
jäsenvaltioissa luultavasti nykyisellä ohjelmakaudella. Jos esitetään kysymys, 
mitä vaikutuksia koheesiomenoilla on irrallaan muista muutoksista, vaikutukset 
osoittautuvat suhteellisen pieniksi. Mutta koheesio-ohjelmien erillinen tutkiminen 
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saattaa johtaa siihen, että vastaanottajavaltioiden kilpailukyvyn lisäyksestä johtuvat 
yleiset edut jäävät huomaamatta. Se saattaa erityisesti johtaa siihen, että 
vastaanottajavaltioiden ja lahjoittajavaltioiden aiempaa lähemmistä ja molempia 
osapuolia hyödyttävistä yhteyksistä syntyvät mahdollisuudet jäävät huomiotta. 
Tällaisia mahdollisuuksia ovat kansainvälisesti liikkuvat investoinnit, 
erityisasiantuntemus alihankinnassa sekä erityisasiantuntemusta ja -kokemusta 
omaavien työntekijöiden maahanmuutto niiden välittömien vaikutusten lisäksi, jotka 
liittyvät tuonnin kysynnän lisääntymiseen ja joita olemme tarkastelleet tässä 
raportissa. 
 


