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Pitkän aikavälin aluekehityksen 
megatrendeinä:
 (K1) keskittyminen / 

kaupungistuminen   
 (K2) konvergenssi tuloeroissa

Kaupungistuminen jatkuu, 
konvergenssin  osalta tilanne ei  niin selvä
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K1: Alueellinen keskittyminen on pitkään jatkunut prosessi, 
mutta kiihtynyt viimeisinä vuosikymmeninä

Suomalaisista asui vuonna 2016 maakuntien 
keskuskaupunkien seutukunnissa hieman yli 4
miljoonaa ja reuna-alueilla hieman alle 1,5 
miljoonaa, kun vuonna 1990 vastaavat  luvut 
olivat 3,3 ja 1,7 miljoonaa .



Seuraavatko ihmiset työpaikkoja? 
BEMINE-tulosten tarkastelua 

1. Ihmiset keskimäärin ovat  seuranneet työpaikkoja – tässä on kuitenkin ajallista vaihtelua
2. Työpaikat ovat kuitenkin seuranneet korkeasti koulutettuja ja luovia ihmisiä
3. Aluekasvu on tarjontajohteista etenkin suurilla, dynaamisilla kaupunkialueilla

Lopputulos näyttäytyy kumulatiivisena kasvuprosessina, jossa työpaikka- ja väestökasvu ruokkivat toisiaan. 

 Kasvavan kaupunkitalouden taustalla yhä useammin on mekanismi, jossa työpaikat seuraavat 
ihmisiä 

 Normitalouteen perustuva vastakkainen mekanismi, jossa ihmiset seuraavat työpaikkoja, on 
menettämässä merkitystään kaupunkitalouden tärkeimmässä eli luovassa osassa 

 Kilpailukyky edellyttää ylivertaisuutta (jossain), innovaatioita ja osaamista. Tämä kehitys 
ponnistaa ennen kaikkea luovista ihmisistä, jotka hakevat miellyttäviä elinympäristöjä. 

Johtopäätös: Kaupunkiympäristöön ja vapaa-ajan palveluiden kehittämiseen kannattaa investoida 
o Toki näilläkin investoinneilla on aina vaihtoehtoiskustannuksensa, jolloin päättäjien 

puntaroivaksi jäävät erityyppisten investointien tapauskohtaiset vaikutukset 
o Mutta kehittyvillä kaupunkialueilla tulee olla myös varaa alueen vetovoimaa lisääviin 

investointeihin

Lähteet: 
Tervo, H. (2016). Do People Follow Jobs of Do Jobs Follow People? : The Case of Finland in an International Context. 
Journal of Regional Analysis and Policy, 46 (1), 95-109.  http://jrap-
journal.org/pastvolumes/2010/v46/jrap_v46_n1_a7_tervo.pdf Open access
Østbye, S., Moilanen, M., Tervo, H. & Westerlund, O. (tulossa). The Creative Class: do Jobs follow People or do People 
follow Jobs? Regional Studies
BEMINE-blogi ”Kaupunkien kasvu – ovatko työpaikat vai ihmiset ensin”

http://jrap-journal.org/pastvolumes/2010/v46/jrap_v46_n1_a7_tervo.pdf
http://jrap-journal.org/pastvolumes/2010/v46/jrap_v46_n1_a7_tervo.pdf
http://dx.doi.org/10.1080/00343404.2016.1254765


Heittääkö urbanisaatio tummenevaa varjoa 
ympäröiville alueille?

1880-1940:

keskusten ja 
periferian 

kasvu 
toteutui käsi 

kädessä

1950-1970: 
kaupungistumi

nen alkoi 
heittää 

varjoaan 
reuna-alueille

1970 - : 
nopeasti 

kasvaneet kes-
kukset syöneet 

periferian 
kasvua 

30
Tervo (2009) Centres and peripheries in Finland. Granger causality tests using panel data.
Spatial Economic Analysis
Tervo (2010) Cities, hinterlands and agglomeration shadows: spatial developments
in Finland during 1880-2004. Explorations in Economic History
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001449831000029X

Keskusten lähialueet hyötyneet toiminnallisen alueen levittäytyessä 
laajemmalle, MUTTA kasvun katvealueita, jonne kasvu ei yllä, on paljon 
Suomen kaltaisessa harvaan asutussa ja pitkien etäisyyksien maassa 

Toiminnot keskittyvät alueellisesti: agglomeraatiohyödyt ilmenevät 
kasvavana tuottavuutena luoden kilpailukykyä kasvualueilla ja 
koko taloudessa

Aiheesta on tekeillä JY:n ja SYKEn
BEMINE-tutkimus, jossa selvitetään 
kaupungistumisen vaikutuksia eri-
tyyppisten maaseutualueiden 
väestökehitykseen periodilla 1990-
2015 (=> Kaupunkitutkimuspäivät)

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001449831000029X


K2: Konvergenssi -
alueiden välisten tulotasoerojen nopea supistuminen  periodilla 
1934-1993  
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Asukaskohtaisilla tulotasoilla mitaten tuloerot kaventuivat 
seutukuntien välillä yli 2 %:n vuosivauhdilla 1934-1993: 
rikkaimman ja köyhimmän seutukunnan välinen ero oli yli 
kymmenkertainen 1930-luvulla, kun 1990-luvulla se oli enää 
kaksinkertainen (Kangasharju 1998)

Tulotaso logaritmisena 1934

Seutukunnat
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Uusin tulos: Alueiden väliset tuloerot seutukuntatasolla konvergoineet 2000-luvulla 
(variaatiokertoimien avulla tarkasteltuina)
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Lähde: Tuomaala, Eljas (2016) Seutukuntien väliset tuloerot ovat kaventuneet 2000-luvulla, 
Tieto & Trendit 1/2016 
http://tietotrendit.stat.fi/mag/article/158/

Entä 1990-luvun jälkeen?

Ruotsalainen tulos:
Alueiden väliset tulotasoerot tasoittuivat pitkään Suomessa, mutta kääntyivät kasvuun
1980/90-luvun jälkeen

Lähde: Enflo, Kerstin (2014) Finland’s regional GDPs 1880-2010: estimates, sources and interpretations.
Lund Papers in Economic History no 135

http://tietotrendit.stat.fi/mag/article/158/


 Kuva alueiden välisistä eroista riippuu käytettävistä indikaattoreista
 BKT/asukas: suuret erot
 Taloudellista toimeliaisuutta kuvaavat mittarit osoittavat melko suuria eroja
 Käytettävissä olevat tulot /asukas: erot huomattavasti pienemmät -

hyvinvointipolitiikka (”suuri aluepolitiikka”) toimii edelleen

 Jos mm. asumiskustannusten erot huomioidaan, erot supistuvat vielä 
pienemmiksi

 Supistuneilla (maaseutu)alueilla väestön ja työpaikkojen väheneminen ei ole 
romahduttanut hyvinvoinnin taloudellisia edellytyksiä, ainakaan vielä

 Kasvavilla kaupunkialueilla väestön ja työpaikkojen kasvu ei ole tuonut 
korkeaa elintasoa kaikille

 Sekä supistuneella maaseudulla että kasvukaupungeissa  huono-osaisuutta ja 
väliinputoajia
 pitkäaikaistyöttömät
 asunnottomat
 … 
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Alue- ja kaupunkitalouden tila ja kehitys viimeisen viiden vuoden aikana 
kaupunkiseutukunnissa ja maaseutumaisissa seutukunnissa -

Kahden k:n trendikehitys jatkuu

Seutukunta-
tyyppi
(suluissa 
seutukuntien lkm) 

Väestökehitys Tulokehitys Työttömyyskehitys

Väest
ö
2015 
(milj.)

Muutos 5 
vuoden 
periodilla, 
%

BKT/as, 
Su0mi =100
2014

Muutos 5 
vuoden 
periodilla,
yksikköä

Työttömyys
-prosentti 
2015

Muutos 5 
vuoden
periodilla, 
%-yksikköä

A. Laaja 
metropolialue (4)

1,700 +4,5% 128,9 -4,3 11,6 +4,5

B. Monipuoliset
korkeakoulupaikka
kunnat (10)

1,972 +2,8% 92,7 +1.4 15,6 +4,7

C. Maakunta-
veturit (8)

0,581 -0,6% 91,8 +3,2 16,1 +4,3

D-E. Kakkos- ja 
pikkukaupungit
(14)

0,579 -2,6% 80,5 -4,0 15,8 +4,2

M1. Taajaan asuttu 
seutu (14)

0,320 -3,1% 72,5 +2,4 15,4 +4,1

M2. 
Maaseutumainen 
seutu (19)

0,323 -3,4% 69,3 +4,7 14,5 +3,9

Suomi 5,476 +1,6% 100 0 14,3 +4,5
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Kaupunkiverkkotutkimuksen seutukuntatyypittely, ks. MDI 2016



MENESTYVIEN KAUPUNKI-
TALOUKSIEN HAASTEET SUOMESSA

• Globaalin talouden muutosvoimat 
– laajenevat markkinat / uudet markkinarakenteet

– suhteellinen etu / syvenevä työnjako 

– liikkuvammat tuotannontekijät: pääoma, työvoima

– kasautumishyödyt

• Kysymykset
1. Tehokkuus: miten Suomi säilyy kilpailukykyisenä ja miten 

kaupunkitalouksien kehitys voi tukea tätä?

2. Tasa-arvo ja hyvinvointi: miten alue-erot kehittyvät, miten heikomman 
kehityksen alueet pärjäävät?


