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Abstract

This article reviews the ongoing Finnish municipal reform (known as the PARAS project) 
concerning the development of municipal mergers in large and medium-sized urban regions. 
The discourse on optimal municipal size is identified as being a key driver of the reform.

While the reform has approached municipal size in terms of population figures and has 
focused on calculating the necessary population bases especially for social and health care 
services, it has neglected the geographical dimension of municipal size. In urban regions this 
has often resulted in municipal mergers where fringe municipalities on the ‘outer circle’ have 
merged with the central city, while the neighbouring ‘inner circle’ municipalities have remained 
outside these mergers. It has often been claimed that the ‘inner circle’ municipalities resort to 
sub-optimization and attempt to maintain their independence, since they can benefit eco-
nomically from their closeness to the central city and its jobs and specialized services and can 
attract new commuting residents, whereas the ‘outer circle’ municipalities are economically 
worse off and are therefore more motivated to merge with the central city.

An analytical framework, to be used to study this general assumption, is developed in this 
article. The framework connects analysis of the municipalities’ main cost indicators with 
analysis of their distance from the central cities in the urban regions. The analysis revealed 
that the neighbouring municipalities10–20 km from the centre of the urban region on average 
have economically stronger levels of performance than the central cities, while the ‘outer ring’ 
municipalities 30–50 km from the centre have weaker levels of performance. Moreover, the 
analysis showed a correlation between municipalities’ performance and the development of 
municipal mergers in the urban regions of Finland.

Key words: Municipal reform, urban region, optimal municipal size, urban structure, cost 
structure

1. Johdanto

Kuntarakenne ja kuntien taloudelliset vaikeu-
det ovat ajankohtainen puheenaihe Pohjois-
maissa. Tanskassa muutama vuosi siten toteu-
tettu massiivinen kuntareformi ja sen ’suuruu-
den ekonomiaan’ pohjaava logiikka on tarjon-
nut erään mallin kuntien talousvaikeuksien 
voittamiseksi: yhdistetään pieniä kuntia suu-

riksi yksiköiksi, jotta palvelutuotantoa voi-
daan tehostaa väestöpohjaa kasvattamalla.

Suomessa kuntien keskikoko on verrattain 
pieni ja maa suurimmalta osin harvaan asut-
tua. Paras-hankkeena (2007–2012) tunnettu 
kunta- ja palvelurakenneuudistus on tuottanut 
kuutisenkymmentä kuntaliitosta, joissa kun-
tien määrä on vähentynyt yli sadalla. Uusia 
kuntaliitoksia on vireillä. Reformia ohjaavan 
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Paras-puitelain (2007/169) pykälässä 5 tode-
taan, että ”kunnan tulee muodostua työssä-
käyntialueesta tai muusta sellaisesta toimin-
nallisesta kokonaisuudesta, jolla on talou-
delliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat 
edellytykset vastata palveluiden järjestämi-
sestä ja rahoituksesta”. Puitelaissa eriteltiin 
lisäksi (7 §) 17 kaupunkiseutua kuntineen, 
joita velvoitettiin Paras-hankkeen alkuvai-
heessa (31.8.2007 mennessä) laatimaan yhtei-
nen kaupunkiseutusuunnitelma. Suunnitelman 
tuli esittää, miten ”maankäytön, asumisen ja 
liikenteen yhteensovittamista sekä palvelujen 
käyttöä kuntarajat ylittäen parannetaan seu-
dulla”. Perusterveydenhuollosta vastaavan 
kuntatoimijan minimiväestöpohjaksi asetettiin 
20 000 asukasta. Kunnan tuli joko olla vähin-
tään tämän kokoinen tai muodostaa muiden 
kuntien kanssa vastaavan kokoinen yhteistoi-
minta-alue. (5 §.) Kuntaliitoksiin ei kuntia 
pakotettu edes suurilla kaupunkiseuduilla, 
vaikka haluttiinkin varmistaa lainsäädännöllä, 
että kaupunkiseuduilla syntyy yhteisiä strate-
gisia suunnitelmia mm. maankäytön ja palve-
luiden järjestämisen suhteen ja että kunnat 
muodostaisivat työssäkäyntialueita tai muita 
toiminnallisia kokonaisuuksia.

Syntynyt kuntarakennekehitys on puite-
laissa eritellyillä kaupunkiseuduilla ollut kui-
tenkin monin paikoin lain hengen vastaista. 
Keskuskaupunkeja ympäröivät naapurikunnat 
ovat olleet haluttomia kuntaliitoksiin keskus-
kaupungin kanssa ja hakeutuneet usein mie-
luummin yhteistoimintajärjestelyihin ja kun-
taliitoksiin muiden keskuskaupunkia ympäröi-
vien kuntien kuin itse keskuskaupungin kans-
sa. ”Ulommalla kehällä” sijaitsevat kehyskun-
nat taas ovat usein olleet halukkaita kuntalii-
toksiin keskuskaupungin kanssa. Tuloksena 
on saatu kuntarakenteita, joissa keskuskau-
punki kurottautuu ulommalle kehälleen seu-
dun ”sisärenkaan” jäädessä irralleen keskus-
kaupungista. Esimerkiksi Suur-Jyväskylä 
ympäröi ”reikäleipäkuntana” nyt naapuriaan 
Muurametta, Kalvola on maakaistaleella Hat-
tulan takaa Hämeenlinnaan liitetty ”ketunhän-
tä” ja Vähäkyröstä Mustasaaren takaa on tu-
lossa Vaasan ”enklaavi”.

Puitelakia on tässä yhteydessä syytetty 
”valuvirheestä” (Aronen 2009; ks. myös Män-

tysalo ym. 2010). On katsottu, että lain 20 000 
asukkaan minimiväestöpohja sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen järjestämisessä on antanut 
oikeutuksen hyvin toimeentuleville kehyskun-
nille jättäytyä yhteistyöstä keskuskaupungin 
kanssa ja rakentaa tämän väestöpohjan saa-
vuttavaa palvelutuotantoa omillaan, ikään 
kuin ne ilman keskuskaupunkia muodostaisi-
vat oman toiminnallisen kokonaisuutensa – 
ollen samalla kuitenkin vain osa kaupunkiseu-
tua ja monin tavoin keskuskaupunkiin kytkök-
sissä. Ongelmana on niin puitelain taloudelli-
sen logiikan rajoitteet kuin sen ”maantieteel-
linen sokeus” (Mäntysalo ym. 2010; Vakkuri 
ym. 2010). Suuruuden ekonomian logiikassa 
kuntien ja niiden yhteenliittymien suuruus on 
määrittynyt kuntapalveluiden väestöpohjien 
kokojen (määräävimpänä sosiaali- ja terveys-
palvelut) optimointiin tähtäävän ajattelun mu-
kaan ilman riittävää huomiota alue- ja yhdys-
kuntarakenteellisiin seikkoihin, kuten etäi-
syyksiin, saavutettavuuksiin ja tapahtuneeseen 
seutuistumis- ja hajautumiskehitykseen. Toi-
saalta suuruuden ekonomiaa määrittävät pe-
rusolettamukset ovat kuntien taloutta koske-
van tutkimusperinteen näkökulmasta erittäin 
ongelmallisia, jopa harhaanjohtavia.

2. Artikkelin tavoitteet ja  
 tarkastelun lähtökohdat

Suomalainen kuntareformi nojaa tietyllä ta-
valla ymmärrettyyn suuruuden ekonomian 
ajattelutapaan. Taustalla on ns. optimaalisen 
kuntakoon tutkimusalue, jonka mukaan kun-
takoon kasvattaminen on huomattavasti moni-
selitteisempi ilmiö kuin useimmat nykyrefor-
mit olettavat (vrt. Glaeser 1992; Laakso & 
Loikkanen 2004; Holzer ym. 2009). Ensiksi 
kuntakoon indikaattorina väestöpohja voi olla 
ongelmallinen, koska kuntien tehokkuus ei 
selity sinällään kunnan väestömäärällä mita-
tulla koolla, vaan myös kunnan palveluyksi-
köiden koolla. Toiseksi tosiasiallisesti kunnat 
sisältävät useita samanaikaisia ’optimaalisia 
kokoja’, jotka riippuvat siitä, mistä palvelu-
alueesta on kyse. Pääomaintensiivisissä pal-
veluissa yksikkökoon kasvattaminen voi olla 
perusteltua, kun taas esimerkiksi työintensii-
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visissä sosiaalipalveluissa vaikutus voi olla 
jopa päinvastainen. Kunnan koon optimaali-
suus on suhteellista riippuen siitä, mitä palve-
lua tai palvelukokonaisuutta tarkastellaan. 
Kolmanneksi koko on kaiken kaikkiaan tie-
tysti vain yksi kuntien tehokkuutta ja tulok-
sellisuutta määrittävä tekijä. Palvelujen jär-
jestämisen    ja    tuotannon    tehokkuutta    ohjaa-
vat myös lukuisat muut tekijät, mm. etäisyy-
det.

Suppeasti ymmärretty optimaalisen kun-
takoon ajatusmalli on osaltaan johtanut vinou-
tuneisiin kuntarakenteisiin kaupunkiseuduilla, 
missä se maantieteellisestä ulottuvuudestaan 
irrotettuna on mahdollistanut ristiriitaisen ke-
hityksen. Onko esimerkiksi sijaintiin liittyvien 
tekijöiden (kuten etäisyys, saavutettavuus ja 
luontainen yhdyskuntarakenteen laajentumi-
nen) unohtaminen johtanut epätarkoituksen-
mukaisiin toiminnallisiin yhteistyöalueisiin 
varsinkin sellaisilla kaupunkiseuduilla, joissa 
alueen suurin kaupunkikeskus on jäänyt so-
siaali- ja terveyspalveluyhteistyön ulkopuo-
lelle?

Tarkoituksemme on tässä artikkelissa yh-
distää kuntien tarkasteluun maantieteellinen 
ja taloudellinen analyysi uudella tavalla, jotta 
voitaisiin paremmin ymmärtää Suomen kau-
punkiseutujen kuntarakennekehityksen logiik-
kaa. Selvitämme, miten kehyskunnan sijainti 
kaupunkiseudulla suhteessa keskuskaupungin 
ytimeen näyttäytyy kuntien taloudellisen suo-
rituskyvyn indikaattoreiden valossa yleisellä 
tasolla, ja voidaanko kehyskunnan sijainnin 
ja sen kustannusrakenteiden välillä nähdä 
yleistä korrelaatiota. Tukeeko tehtävä tarkas-
telu sitä yleistä käsitystä, että suurimmat me-
nestyjät Suomen suurilla ja keskisuurilla kau-
punkiseuduilla ovat ”sisäpiirin” kehyskunnat, 
joilla siten on taloudellisesti eniten hävittävää 
kuntaliitoksissa? Entä pystytäänkö samalla 
tuottamaan yksi menetelmällinen näkökulma 
maantieteellisen ulottuvuuden tuomiseksi mu-
kaan kunnan taloudellista optimikokoa kos-
kevaan keskusteluun?

Tällainen kaupunkiseutujen kuntien ta-
loudellisen suorituskyvyn tarkastelu niiden 
etäisyyden funktiona kaupunkiseudun kes-
kuksesta näyttäisi tarjoavan tuoreen näkökul-
man kansainväliseenkin tutkimuskeskuste-

luun1. Näkökulmamme tuoreus on hieman 
yllättävää sikäli, että emme Suomessa ole te-
kemisissä kansainvälisesti ainutkertaisen il-
miön kanssa. Suomellekin tyypillinen kaupun-
kiseutujen yhdyskuntarakenteiden seutuistu-
miskehitys ja samanaikainen kaupunkiseutu-
jen merkityksen kasvu yhteiskuntien talous-
kasvun moottoreina ja kilpailukykytekijöinä 
on ollut yleismaailmallisesti voimistuva ilmiö 
1980-luvulta lähtien. Korostuvan asemansa 
vuoksi kaupunkiseudut ovat tulleet erityisten 
kaupunkipoliittisten ohjelmien, hallinnollisten 
uudistusten ja strategisen suunnittelun koh-
teiksi (ks. esim. Fredriksson 2011; Balducci, 
Fedeli & Pasqui 2011; Haughton et.al. 2010; 
Salet 2006; Healey 2007). Toisaalta mm. Kan-
tor on kansainvälisesti vertailevassa tarkaste-
lussaan todennut kuntien olevan haluttomia 
kehittämään seutuhallintoa ja -strategioita hal-
linnollisesti fragmentoituneilla kaupunkiseu-
duilla (Kantor 2008). Eri puolilla läntistä 
maailmaa on laadittu myös tapauskohtaisia 
tutkimuksia, joissa on todettu kaupunkiseutu-
jen keskuskuntien ja kehyskuntien välille syn-
tyneen kilpailuasetelmia yritysinvestoinneista 
ja ns. hyvistä veronmaksajista (ks. esim. 
Hauswirth et.al. 2003; Ghitter & Smart 
2009).

Tutkimusasetelmamme on siis kansainvä-
lisestikin relevantti, joskin on todettava, että 
erityisesti Suomelle ominaiset kuntarakenne-
tekijät korostavat tutkimusotteemme tarpeel-
lisuutta. Suomalaisessa kuntainstituutiossa 
yhdistyvät yhtäältä vahva poliittinen itsehal-
linto ja laaja verotusoikeus ja toisaalta laajat 
ja taloudellisesti raskaat kuntapalvelujen jär-
jestämisvelvoitteet. Tämä vahvistaa kuntien 
taloudellista epätasa-arvoa kuntarajojen pilk-
komilla kaupunkiseuduilla silloin, kun yksit-
täisen kunnan järjestämien palvelujen käyttä-

1 Teimme informaatikko Maria Söderholmin avustuksel-
la haun Scopus-julkaisutietokantaan, jossa kartoitimme 
kansainväliset yhdyskuntasuunnittelun, kaupunkitalouden 
ja talousmaantieteen kausijulkaisut hakutermein, jotka 
viittasivat etäisyysperusteiseen kuntatalouden tarkaste-
luun. Asetelmaltaan aivan samankaltaisia artikkeleita 
emme löytäneet. Artikkelit, joissa on pyritty yhdistämään 
maantieteellinen ja taloudellinen analyysi, ovat tarkastel-
leet ”taloutta” kunta- ja kaupunkiseutujen agglomeraa-
tiomekanismien valossa, eivät niinkään kuntaorganisaa-
tioiden taloudellisen suorituskyvyn valossa (vrt. Laakso 
& Loikkanen 2004).
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jät eivät välttämättä maksakaan verojaan sa-
maan kuntaan ja kun hyvä- ja huono-osaiset 
veronmaksajat eivät jakaudu tasaisesti seudun 
kuntien kesken.

Tilastollisen tarkastelumme kohteena ovat 
kaupunkiseudut ja kunnat, jotka osallistuivat 
Paras-lain edellyttämien kaupunkiseutusuun-
nitelmien laadintaan. Kaupunkiseutujen kun-
tien maantieteellisten keskipisteiden etäisyyk-
siä tarkastellaan suhteessa kuntien asukaslu-
kuun suhteutettuihin nettokustannuksiin. 
Tarkastelussa käytetään kuntien kustannustie-
toja kahdelta ajankohdalta: ajalta ennen Paras-
hankkeen käynnistymistä vuonna 2007 (2005–
2006) sekä viimeisimpiä saatavilla olevia 
kustannustietoja (2009–2010). Nettokustan-
nukset perustuvat kuntien tilinpäätöksiin ja 
ovat peräisin ALTIKA-tietokannasta.

Seuraavassa luvussa esitämme näkemyk-
semme kaupunkiseutujen kuntien taloudelli-
sista vuorovaikutussuhteista, jolla perustelem-
me kuntatalouden indikaattoreiden valintaam-
me. Tämän jälkeen esitämme tarkemmat pe-
rusteet kaupunkiseutujen kuntien tarkastelum-
me rajaukselle ja esittelemme kuntien maan-
tieteellisten keskipisteiden etäisyystarkaste-
lumme metodiikan. Seuraavaksi teemme 
varsinaisen analyysimme, jossa tutkimme kun-
tien eri nettokustannusindikaattoreita niiden 
keskusetäisyyksien funktioina. Tarkastelumme 

on karkea emmekä pyri seutukohtaisiin tar-
kasteluihin. Sen sijaan tutkimme kuntien kus-
tannusindikaattoreiden ja keskusetäisyyksien 
keskinäissuhteita kaikkien tarkastelemiemme 
kaupunkiseutujen keskiarvoina. Osoittautuu-
ko, että ”sisärenkaan” kunnat ovat keskimää-
rin muita kuntia paremmassa asemassa kau-
punkiseuduilla kustannusindikaattoreidemme 
valossa? Entä mitä tästä voidaan päätellä?

3. Kaupunkiseutujen kuntien  
 taloudelliset vuorovaikutus- 
 suhteet

Kaupunkiseuduilla on kuntien välillä monen-
laista taloudellista vuorovaikutusta. Välittävi-
nä tekijöinä ovat muun muassa kaupunkiseu-
dun sisäinen kuntien välinen muuttoliike, kun-
tarajan ylittävä työmatka- ja asiointiliikenne 
sekä asukkaiden ja yritysten sijoittuminen seu-
dun eri osiin. Asukkaiden toiminnallisena ko-
konaisuutena voidaan kaupunkiseutua hahmot-
taa keskuksen ja sen vaikutusalueen järjestel-
mänä. Ison kaupunkikeskuksen ympärillä on 
kehyskuntia, joiden etäisyys keskukseen vaih-
telee ja jotka muodostavat eri etäisyyksillä 
ydinkeskuksesta olevien ”kuntien kehiä”. Pel-
kistetty asetelma, jossa ei ole huomioitu liiken-
neväylien vaikutuksia, on seuraava (kuvio 1):

Kuvio 1. Kaupunkiseudun rakenne ison keskuksen ympärille muodostuvina kehyskuntina.
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Kaupunkiseutujen sisäisiä taloudellisia 
vuorovaikutuksia on perinteisesti tarkasteltu 
taloudellisen tuotannon mittakaavaetujen sekä 
kasautumiseen liittyvien agglomeraatioetujen 
ja -haittojen käsitteiden avulla (vrt. Glaeser 
1988). Taloudellisten toimijoiden fyysinen 
läheisyys voi aiheuttaa monenlaisia mittakaa-
vaetuja. Yritysten sijoittumispäätöksiin ja niin 
ollen kaupunkiseudun taloudelliseen kasvuun 
saattavat vaikuttaa osaavan työvoiman saata-
vuus, asiantuntija- yms. palveluja tuottavien 
organisaatioiden fyysinen läheisyys (esimer-
kiksi lakipalvelut, tilintarkastajat) tai muiden 
keskeisten tuotantopanosten tarjonta kaupun-
kiseudulla. Toisaalta asiakasmarkkinoiden 
fyysinen läheisyys voi vahvistaa paikallista-
louden kasvudynamiikkaa. Vastaavasti kau-
punkiseutujen koon kasvaminen aiheuttaa 
agglomeraatiohaittoja, esimerkiksi väestön 
keskittymiseen liittyviä sosiaalisia ongelmia 
sekä maan, työvoiman ja asuntojen hintojen 
nousupainetta. Pelkistetty ajatus kunnan op-
timikoosta tässä merkityksessä liittyy hyöty-
jen ja haittojen tasapainoon; tilanteeseen, 
jossa paikallisten markkinoiden dynamiikka 
on aikaansaanut mahdollisimman suuret te-
hokkuushyödyt ja jossa keskittymiseen (aina) 
liittyvät agglomeraatiohaitat ovat vielä hyö-
tyjä pienemmät.

Edellä kuvatut taloudellisten vuorovaiku-
tusten mallit liittyvät enemmänkin ajatukseen 
kunnasta fyysisenä lokaationa – ”tapahtuma-
paikkana” ja mahdollistajana – kuin palveluja 
järjestävänä ja tuottavana organisaationa tai 
organisaatioiden verkostona. Mallit perustuvat 
tietynlaiseen olettamukseen kuntien tehtävis-
tä ja luonteesta: kunta on ensisijaisesti julki-
sen paikallistalouden yksikkö, ei palveluja 
järjestävä ja tuottava organisaatiotalous (vrt. 
Glaeser ym. 1992; Capello & Camagni 2000; 
Dollery, Byrnes & Crase 2008). Koska kun-
tien rooli (juuri organisaatiotaloudellisessa 
merkityksessä) on suomalaisessa julkisten 
palvelujen järjestelmässä erittäin merkittävä, 
on tärkeä ymmärtää agglomeraatiohyötyjen ja 
-haittojen yhteyttä, ei vain kaupunkiseudun 
taloudelliseen toimintaan kohdistuviin ulkois-
vaikutuksiin, vaan myös palvelutarpeeseen, 
sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän raken-
teeseen ja näiden vaikutuksiin kuntatoimijoi-

den taloudelliseen tehokkuuteen ja vaikutta-
vuuteen (Vakkuri 2010).

Keskuksen ja sen vaikutusalueella olevien 
kuntien välillä on monenlaisia taloudellisia 
vuorovaikutuksia. Näistä keskeisimpinä kun-
tatalouteen vaikuttavina tarkastelemme seu-
raavia:

1) Kaupunkiseudun sisäinen muuttoliike eli 
tulo- ja lähtömuuttojen erotus (= netto-
muutto). Kuntarajat ylittävää muuttoa ta-
pahtuu molempiin suuntiin keskuskunnan 
ja kehyskuntien välillä. Oleellisinta tarkas-
telussa on nuorten, hyvän koulutuksen ja 
tulotason (työpaikka keskuskunnassa) 
omaavien perheiden ja heidän lastensa 
muutto keskuskunnasta kehyskuntiin. Täl-
lä on verotulovaikutuksia keskuskunnan 
menettäessä ja kehyskuntien saadessa lisää 
verotuloja. Toisaalta tällä on myös kustan-
nusvaikutuksia kehyskunnille, kun päivä-
hoito-, koulu- ja yhdyskuntatekniikan pal-
velukysyntä kasvaa luoden tarpeita uusille 
investoinneille asumiseen, päivähoitoon, 
koulutukseen, jne.

2) Työmatkaliikenne kuntarajan ylitse. Kau-
punkiseutujen keskuskunnat ovat myös 
työpaikkakeskittymiä, joiden työpaik-
kaomavaraisuus on korkea, yleensä 120–
130 %:n luokkaa. Vastaavasti kehyskun-
tien työpaikkaomavaraisuus on alhainen 
(< 90 %). Tämä merkitsee suurempaa yh-
teisöveron tuottoa keskuskunnissa kuin 
kehyskunnissa. Toisaalta pendelöijien an-
siotuloistaan maksamat kunnallisverot tu-
levat asuinkunnalle (ts. kehyskunnalle).

3) Kaupallisten ja myös kunnallisten palve-
lujen kysynnän suuntautuminen. Palvelu-
jen käyttö yhdistyy usein työmatkaan, 
jolloin pendelöijät hakevat niitä usein kes-
kuskunnasta. Tämä vähentää kehyskunnis-
sa palvelujen kysyntää (mm. työterveyden-
huolto, yksityisten lääkäripalvelujen käyt-
tö jne.).

4) Yhdyskuntarakenteen ja koko seutua hyö-
dyttävien palvelujen rahoitus: lähellä kes-
kuskuntaa sijaitsevan kehyskunnan ei tar-
vitse tuottaa kaikkia sellaisia palveluita 
itse, joita etäällä keskuksesta olevat kunnat 
joutuvat tuottamaan. Tämän seurauksena 
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keskuskunnan investointipaineet ovat suu-
remmat kuin ”sisärenkaan” kehyskuntien 
ja vastaavasti näissä investointitarpeet ovat 
pienemmät kuin etäällä keskuskunnasta 
sijaitsevien kuntien. Tämä voi johtaa myös 
osittaisoptimointeihin ja kuntien kilpaile-
viin ja päällekkäisiin investointeihin, jol-
loin niukkoja voimavaroja tuhlataan. Jot-
kut kunnat voivat toimia ”vapaamatkusta-
jina”.

Millä tavalla nämä vuorovaikutustekijät nä-
kyvät kaupunkiseutujen kuntatilastoissa, kun 
huomioidaan kaupunkikeskusten ja kehyskun-
tien väliset etäisyydet? Otamme tarkasteluun 
sellaiset kuntatalouden tulo- ja menoerät, joil-
la oletettavasti on mahdollisimman suoria 
yhteyksiä edellä mainittuihin kuntatalouteen 
vaikuttaviin tekijöihin (1–4):

• kunnallisveroa vastaava verotettava veron-
alainen tulo (laskennallinen, €/asukas)

• verotulot yhteensä (kunnallisvero, kiinteis-
tövero ja yhteisövero-osuus), €/asukas

• nettokustannukset (€/asukas); tarkastelussa 
käyttötalouden nettokustannukset yhteensä 
sekä erikseen sosiaali- ja terveydenhoidon 
nettokustannukset

• investointien omahankintamenot (€/asu-
kas).

Ongelmana on kuntatilastojen kokonaisvaltai-
suus: muuttajien ja pendelöijien osuutta (tai 
vaikutusta) ei saada erikseen selville. Tarvittai-
siin yksityiskohtaista tietoa muuttajista ja pen-
delöijistä sekä heidän vaikutuksistaan kunta-
talouteen.

Muuttoliike ja siihen liittyvä työmatkalii-
kenne on taloudellisia eroja kasvattava pola-
risoiva mekanismi: lähellä keskusta sijaitsevat 
kehyskunnat hyötyvät ja saavat myönteisiä 
kerrannaisvaikutuksia ja toisaalta keskuskun-
nat kokevat menetyksiä ja kielteisiä kerran-
naisvaikutuksia. Hyödyt ja menetykset riip-
puvat kuntien poliittisista ratkaisuista ja osak-
si kuntien tontti- ja maapolitiikasta, jolla 
säädellään vapaiden asuntorakentamiseen so-
veltuvien maa-alueiden määrää ja sijaintia 
kunnan alueella.

Kaupunkiseutujen kehitysdynamiikan nä-
kökulmasta avainkysymys on, millaisia muut-
tajat (tulo- ja lähtömuuttajat) ovat demografi-
silta ja taloudellisilta ominaisuuksiltaan sekä 
millainen asema heillä on työmarkkinoilla. 
Tulo- ja lähtömuuttajien profiilin poikkeamat 
aiheuttavat joko myönteisiä tai kielteisiä ker-
rannaisvaikutuksia kaupunkiseudun kuntien 
välillä. Tulo- ja lähtömuuttajien profiilin sel-
vittämiseksi tarvitaan tarkempaa tietoa kau-
punkiseudun sisällä kuntarajan ylitse muutta-
vien ominaisuuksista (määrä, ikärakenne, 

Kuvio 2. Kaupunkiseutujen (keskus – kehyskunnat) sisäisen vuorovaikutuksen taloustarkas-
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työmarkkina-asema, tulotaso). Oleellista on 
myös se, miten paljon tulo- ja lähtömuuttajien 
ominaisuudet poikkeavat toisistaan ja ovatko 
erot pysyviä vuodesta toiseen. Jos muuttoliike 
jatkuu samansuuntaisena pitkään, se alkaa 
asteittain näkyä kuntien taloustilastoissa ja 
kuntien välisissä talouden eroissa.

Selvimmin nämä erot ovat havaittavissa 
suurta muuttovoittoa saavilla kaupunkiseu-
duilla, joissa keskuskaupunkien ja niiden vai-
kutusalueilla olevien kuntien kehitysdynamii-
kat ovat toisilleen vastakkaisia. Aron mukaan 
(2012) keskuskaupunkien tulomuuttajissa ovat 
yliedustettuja nuoret, työttömät, työvoiman 
ulkopuolella olevat (erityisesti opiskelijat) ja 
maahanmuuttajat eli pääosin pienituloiset vä-
estöryhmät. Lähtömuuttajissa taas ovat yli-
edustettuja keski- ja hyvätuloiset väestöryh-
mät: työssä olevat, aktiivi-ikäiset, lapsiperheet 
ja koulutetut. Kehyskunnissa muuttoliikkeen 
perusmekanismi on päinvastainen. ”Kehys-
kunnat hyötyvät niin määrällisestä kuin laa-
dullisestakin muuttoliikkeestä: alueen keskus 
syöttää niille ”parempaa muuttaja-ainesta” ja 
samanaikaisesti vastaanottaa taloudellisesti ja 
sosiaalisesti heikompaa ainesta niin kaupun-
kiseudun sisältä kuin koko maasta. Seuraukset 
ilmenevät sosiaalisen ja taloudellisen pola-
risaation kasvuna.” (Aro 2012, 1.)

Tulot

Muuttoliike ja pendelöinti vaikuttavat asteit-
tain kunnallisverotuksessa veronalaisten tulo-
jen määrään ja verotuloihin (joista valtaosa 
tulee kunnallisverosta). Kaupunkikeskusten 
muita korkeammat kiinteistöveron ja yhteisö-
vero-osuuden tuotot pienentävät keskuskau-
punkien ja kehyskuntien kunnallisverosta ai-
heutuvia verotuloeroja. Käytettävissä olevat 
kuntatalouden tulomittarit ovat veronalaisten 
tulojen määrä ja verotulot lajeittain (kunnal-
lisvero, kiinteistövero ja yhteisövero-osuus). 
(Toisaalta voimassa oleva valtionosuusjärjes-
telmä ja siihen sisältyvä tasaus pienentää ve-
rotuloeroja.)

Menot

Muuttoliike (ja pendelöinti) vaikuttavat asteit-
tain väestörakenteeseen ja sen kautta kunnal-

listen palvelujen kysyntään. Oleellinen kysy-
mys tässä yhteydessä on se, miten kaupunki-
seutujen kuntien asteittainen erilaistuminen 
vaikuttaa ja voidaanko sen vaikutus erottaa 
kokonaiskysynnän muutoksesta. Käytettävät 
talouden menomittarit liittyvät käyttötalouden 
menoihin (netto-/bruttokustannukset yhteensä, 
sosiaali- ja terveydenhoidon netto-/bruttokus-
tannukset, sivistystoimen netto-/bruttokustan-
nukset, €/asukas) sekä investointeihin (palve-
luinvestointien ja nk. infra-investointien kus-
tannukset, €/asukas).

Palvelujen kustannuksia tarkasteltaessa 
joudutaan olettamaan, että palvelujen laadus-
sa ei ole merkittäviä eroja. Usein väitetään, 
että isojen kaupunkien korkeammat kustan-
nukset johtuvat paremmasta laadusta verrat-
tuna pienempiin kuntiin. Toisaalta palvelujen 
kustannusten taso on sidoksissa käytettävissä 
oleviin tuloihin (hyvä tulotaso nostaa kustan-
nuksia ja päinvastoin).

4. Tilasto- ja paikkatietoaineistot  
 kaupunkiseutujen kunnista ja  
 kuntien valinta

Edellä esittelimme perusteita kuntien kustan-
nusindikaattoreiden valintaan. Seuraavassa 
selvitämme, miten teemme kaupunkiseuduil-
la kuntien etäisyystarkastelun, johon kuntien 
kustannusindikaattoreita jäljempänä suhteute-
taan.

Kuntien välisen etäisyyden määrittämiseen 
käytämme Suomen Ympäristökeskuksen yl-
läpitämän Tilastokeskuksen aineistoihin pe-
rustuvan Yhdyskuntarakenteen seurantajärjes-
telmän (YKR) tietoja. YKR-paikkatietoaineis-
to muodostuu koko Suomen kattavasta 250 m 
x 250 m tilastoruutuverkosta ja sisältää tieto-
ja mm. väestöstä, työpaikoista, työmatkoista 
ja rakennuksista. Aineistoa on saatavilla vii-
den vuoden välein vuodesta 1980 alkaen. 
Vuoden 2005 jälkeen aineistojen päivitysväli 
on useilla teemoilla tihentynyt. Tähän tar-
kasteluun valitsimme vuosien 2005 ja 2009 
väestö- ja työpaikka-aineistot. Vuoden 2010 
työpaikka-aineistoja ei tätä kirjoitettaessa ol-
lut vielä julkaistu.
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Taulukko 1. Paras-lain velvoittamat ja kaupunkiseutusuunnitelmien laatimiseen vapaaehtoi-
sesti mukaan lähteneet seudut ja kunnat. Vapaaehtoiset kursiivilla ja tarkasteluun valitut kun-
nat lihavoituna.

Keskuskaupunki Yhteistyökunnat Kuntia yhteensä,
  kpl

Helsinki Espoo, Vantaa, Kauniainen, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, 
 Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, 
 Tuusula, Vihti 014 (13)

Hämeenlinna Hattula, Hauho, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko, Tuulos 08 (4)

Joensuu Kontiolahti, Liperi, Pyhäselkä, Eno, Outokumpu, Polvijärvi 07 (7)

Jyväskylä Jyväskylän maalaiskunta, Korpilahti, Laukaa, Muurame, 
 Petäjävesi, Toivakka, Hankasalmi, Uurainen 09 (5)

Kokkola Kruunupyy, Kälviä, Lohtaja 04 (2)

Kotka Hamina, Pyhtää, Ruotsinpyhtää, Miehikkälä, Virolahti 06 (3)

Kouvola Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kuusankoski, Valkeala 07 (6)

Kuopio Karttula, Maaninka, Siilinjärvi 04 (2)

Lahti Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola, Orimattila, 
 Artjärvi, Hartola, Heinola, Padasjoki ja Sysmä 12 (7)

Lappeenranta Joutseno, Lemi, Taipalsaari, Luumäki, Savitaipale, Suomenniemi, 
 Ylämaa 08 (3)

Mikkeli Hirvensalmi, Ristiina 03 (2)

Oulu Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, 
 Muhos, Oulunsalo, Tyrnävä, Ylikiiminki, Yli-Ii 12 (8)

Pori Luvia, Merikarvia, Nakkila, Noormarkku, Pomarkku, Siikainen, 
 Ulvila 08 (4)

Porvoo Askola, Myrskylä, Pernaja 04 (0)

Seinäjoki Ilmajoki, Lapua, Nurmo, Ylistaro, Alavus, Jalasjärvi, Kuortane, 
 Kurikka 09 (8)

Tampere Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi 08 (7)

Turku Aura, Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio, Rusko, Vahto 08 (5)

Vaasa Isokyrö, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Oravainen, 
 Vähäkyrö, Vöyri-Maksamaa 09 (5)

Länsi-Uusimaa Hanko, Inkoo, Karjaa, Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, 
 Pohja, Sammatti, Siuntio, Tammisaari 11 (0)
                      Kuntia yhteensä 151 (91)

Kuntien valinta

Paras-laki velvoitti 17 kaupunkiseutua laati-
maan suunnitelman maankäytön, asumisen ja 
liikenteen yhteensovittamisen sekä kuntarajat 
ylittävän palveluiden käytön kehittämisestä. 
Laissa velvoitettujen seutujen lisäksi suunni-

telmat laadittiin vapaaehtoisesti Kouvolan kau-
punkiseudulla ja Länsi-Uudellamaalla. Seutu-
jen keskuskaupungit ja osa niiden kehyskun-
nista vastasivat lain laatimisen aikaan 29:ää 
Suomen 31 suurimmasta kunnasta. Yhteensä 
laissa velvoitteen saaneita ja vapaaehtoisesti 
mukaan lähteneitä kuntia oli 151 (taulukko 1).
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Valitsimme edellä mainitun kuntajoukon 
tarkastelumme kohteeksi. Pudotimme kunta-
joukosta kuitenkin pois Länsi-Uudenmaan 11 
kuntaa, koska seudulla on muista poiketen 
kaksi selkeää keskusta, eikä se näin vastaa 
yksinkertaistettua keskus-kehys-asetelmaa, 
joka on koko tarkastelun lähtökohta. Lisäksi 
rajasimme kuntajoukkoa jättämällä pois alle 
5000 asukkaan kunnat, koska asukasmäärään 
suhteutettujen taloudellisten tunnuslukujen 
vertailua on vaikea tehdä luotettavasti pienen 
asukasluvun kunnissa. Tästä johtuen jätämme 
Porvoon kaupunkiseudun tarkastelusta pois, 
sillä seudulla ei ole yhtään yli 5000 asukkaan 
kehyskuntaa kumpanakaan tarkasteluvuotena. 
Mikkelin seutu jää samasta syystä pois vuo-
den 2010 laskuista.

Pidimme tarkastelussa mukana Helsingin 
kaupunkiseudun, joka Suomen ainoana suur-
kaupunkiseutuna on muista poikkeava. Ke-
hyskuntina Espoon ja Vantaan kaupungit ovat 
suuruusluokaltaan muiden kaupunkiseutujen 
keskuskaupunkeja vastaavia tai jopa suurem-
pia. Jäljempänä luvussa 5 esitettävät tunnus-
luvut on laskettu myös ilman Helsingin kau-
punkiseutua. Tulokset ilman Helsingin kau-
punkiseutua ovat pitkälti samansuuntaisia, 
joten Helsingin kaupunkiseutu ei vaikuta ai-
nakaan merkittävästi etäisyysluokkien välisiin 
keskiarvotuloksiin.

Vuoden 2005 kuntajaolla tarkasteluun jäi 
rajausten jälkeen 91 kuntaa 17 kaupunkiseu-
dulla. Viisi vuotta myöhemmin kuntajoukko 
oli supistunut kuntaliitosten seurauksena 75 
kuntaan.

Kuntien etäisyyksien  
määrittäminen

Analyysissa tavoitteemme on selvittää valit-
tujen kuntien etäisyydet seudun keskuskun-
nasta. Kuntien välistä etäisyyttä voidaan mi-
tata monella tavalla. Tässä tarkastelussa käy-
tämme kuntien yhdyskuntarakenteeseen pe-
rustuvaa menetelmää. Siinä etäisyys lasketaan 
kunnan keskipisteen etäisyytenä seudun kes-
kuskaupungin keskipisteestä.

Keskipisteinä käytämme kuntien yhdys-
kuntarakenteellisia painopisteitä. Pisteiden 
sijainti lasketaan kunnan asukkaita tai työ-

paikkoja sisältävien YKR-tilastoruutujen 
maantieteellisenä keskipisteenä asukkaiden ja 
työpaikkojen yhteenlasketulla määrällä pai-
notettuna:

X̄  =
∑n

i =1 (Ai + Ti) xi

∑n
i =1 Ai + Ti

∑n
i =1 (Ai + Ti) yi

∑n
i =1 Ai + Ti

Ȳ  =
ja ,

joissa xi ja yi ovat tilastoruutu i:n keskipisteen 
koordinaatit, Ai ja Ti asukkaiden ja työpaikko-
jen määrät ruudussa i ja n kunnan kaikkien 
tilastoruutujen lukumäärä.

Painopiste voi teoriassa osua kuntarajojen 
ulkopuolelle, koska kuntarajat muodostavat, 
tarkastelumittakaavasta riippuen, lähes poik-
keuksetta konkaaveja monikulmioita. Yksi 
ääriesimerkki konkaavista kuntapolygonista 
on Jyväskylä, joka ympäröi Muuramen kuntaa 
lähes joka puolelta (kuva 1). Sijainnin pai-
nottaminen asukas- ja työpaikkamäärillä kui-
tenkin  vaikuttaa  kaikissa  analyysiin  valituis-
sa kunnissa siten, että painopiste jää kunta-
rajojen sisäpuolelle ja sijoittuu kaupungin tai 
kunnan keskustan tuntumaan niin Jyväskyläs-
sä kuin vastaavan ”muotoisessa” Mustasaa-
ressakin.

Koska tarkastelu ja etäisyyden laskenta 
tehdään yksinkertaistetusti, olemme lasken-
nassa käyttäneet niin sanottua linnuntie-etäi-
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Kuva 1. Esimerkki laskettujen painopisteiden sijainneista Jyväskylän kaupunkiseudulta. 
 
Kuva 1. Esimerkki laskettujen painopisteiden 
sijainneista Jyväskylän kaupunkiseudulta.
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Etäisyys keskuksesta, km
[Kunnan painopisteen etäisyys keskuksen painopisteestä*, km]

Kaupunkiseutu Keskus alle 10 alle 15 alle 20 alle 30 alle 50 Yht.

Helsingin kaupunkiseutu 1 3 5 4 13

Hämeenlinnan kaupunkiseutu 1 1 1 1 4

Joensuun kaupunkiseutu 1 2 1 3 7

Jyväskylän kaupunkiseutu 1 1 1 1 1 5

Kokkolan kaupunkiseutu 1 1 2

Kotkan kaupunkiseutu 1 1 1 3

Kouvolan kaupunkiseutu 1 1 2 1 1 6

Kuopion kaupunkiseutu 1 1 2

Lahden kaupunkiseutu 1 1 1 1 2 1 7

Lappeenrannan kaupunkiseutu 1 1 1 3

Mikkelin kaupunkiseutu 1 1 2

Oulun kaupunkiseutu 1 2 2 2 1 8

Porin kaupunkiseutu 1 2 1 4

Seinäjoen kaupunkiseutu 1 1 1 3 2 8

Tampereen kaupunkiseutu 1 1 1 3 1 7

Turun kaupunkiseutu 1 2 2 5

Vaasan kaupunkiseutu 1 1 2 1 5

Yhteensä 170 9 170 140 180 160 910

* Kunnan asukkaita tai työpaikkoja sisältävien tilastoruutujen (YKR) maantieteellisen keskipisteen 
etäisyys seudun keskuskunnan vastaavasta pisteestä. Pisteen sijaintia on painotettu asukas- ja työpaik-
kamäärillä.

syyttä. Etäisyyden mittaaminen tieverkkoa 
pitkin ei tarkastelumme karkeuteen nähden 
olennaisesti muuttaisi etäisyyksien suhteita 
kehyskuntien välillä. Kunta- ja kaupunkikes-
kukset – samalla myös lasketut painopisteet 
– sijaitsevat lähes poikkeuksetta paikallisten 
pääliikenneväylien tuntumassa, eikä suuria 
eroja linnuntie- ja tieverkkoetäisyyksien vä-
lille pääse syntymään, kuten kuvan 1 esimer-
kistä voidaan nähdä.

Tarkastelualueella on vuoden 2010 kunta-
rajojen mukaan 121 329 tilastoruutua, joissa 
on vähintään yksi asukas tai työpaikka. Vuo-

Taulukko 2. Kaupunkiseudut ja tarkastelussa olevien kuntien lukumäärät etäisyyden mukaan 
v. 2005.

den 2005 kuntarajoilla vastaava luku on 
113 363 ruutua. Tarkasteluvuosien välinen ero 
johtuu tapahtuneista kuntaliitoksista – esimer-
kiksi Ylöjärveen liittyneen Kurun kunnan alue 
ei vuoden 2005 laskuissa ole mukana.

Tilanne vuosina 2005–2006 sekä 
vuosina 2009–2010

Viisi vuotta myöhemmin Paras-lain edellyttä-
män kaupunkiseutusuunnitelman tehneillä 
kaupunkiseuduilla oli yhteensä 75 kuntaa 
(vuoden 2010 kuntajaon mukaan).
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Taulukko 3. Kaupunkiseudut ja tarkastelussa olevien kuntien lukumäärät etäisyyden mukaan 
v. 2010.

Etäisyys keskuksesta, km
[Kunnan painopisteen etäisyys keskuksen painopisteestä*, km]

Kaupunkiseudut Keskus alle 10 alle 15 alle 20 alle 30 alle 50 Yht.

Helsingin kaupunkiseutu 1 1 2 5 4 13

Hämeenlinnan kaupunkiseutu 1 1 1 3

Joensuun kaupunkiseutu 1 1 1 1 4

Jyväskylän kaupunkiseutu 1 1 1 1 4

Kokkolan kaupunkiseutu 1 1 2

Kotkan kaupunkiseutu 1 1 1 3

Kouvolan kaupunkiseutu 1 1 2

Kuopion kaupunkiseutu 1 1 2

Lahden kaupunkiseutu 1 1 1 1 1 1 6

Lappeenrannan kaupunkiseutu 1 1 2

Oulun kaupunkiseutu 1 3 1 2 1 8

Porin kaupunkiseutu 1 1 1 3

Seinäjoen kaupunkiseutu 1 1 1 3 6

Tampereen kaupunkiseutu 1 1 1 3 1 7

Turun kaupunkiseutu 1 2 3 6

Vaasan kaupunkiseutu 1 1 2 4

Yhteensä 160 8 130 110 140 130 750

* Kunnan asukkaita tai työpaikkoja sisältävien tilastoruutujen (YKR) maantieteellisen keskipisteen 
etäisyys seudun keskuskunnan vastaavasta pisteestä. Pisteen sijaintia on painotettu asukas- ja työpaik-
kamäärillä.

5. Analyysi yhdyskunta- ja  
 kustannusrakenteiden  
 kytkennöistä kaupunkiseuduilla

Olemme nyt esitelleet perusteet sekä kuntien 
kustannusindikaattoreiden valinnalle että kau-
punkiseutujen kuntien valinnalle ja niiden 
keskusetäisyyslaskennalle. Seuraavaksi tar-
kastelemme kaupunkiseutukuntien kustannus-
indikaattoreita niiden keskusetäisyyden funk-
tioina kahtena tarkasteluajankohtana. Tätä 
varten jaamme kaupunkiseutuihin kuuluvat 

kunnat etäisyyden perusteella kuuteen luok-
kaan seuraavasti:

1. Etäisyys 0 km (kaupunkikeskus)
2. Etäisyys alle 10 km (1–9,9 km)
3. Etäisyys alle 15 km (10–14,9 km)
4. Etäisyys alle 20 km (15–19,9 km)
5. Etäisyys alle 30 km (20–29,9 km)
6. Etäisyys alle 50 km (30–50 km)

Tarkastelemme keskeisiä talouden tunnuslu-
kuja aritmeettisina ryhmäkeskiarvoina etäi-
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syyden mukaisissa luokissa kahden ajankoh-
dan mukaan: 1) ennen Paras-kautta (2005–
2006) ja 2) Paras-kaudella (2009–2010). To-
teutuneet kuntaliitokset ovat siis vähentäneet 
jälkimmäisen ajankohdan kuntien määrää. 
Tästä huolimatta on mielenkiintoista verrata 
kahden eri ajankohdan tuloksia. Mikäli kehi-
tyksen suunta (ts. muuttoliike ja pendelöinti) 
on pysynyt kuvatun mukaisena, tulisi ryhmien 
välisten tunnuslukujen erojen olla suurempia 
jälkimmäisessä eli vuoden 2009–2010 tilan-
teessa.

Kuten luvussa 3 eriteltiin, tarkastelemme 
seuraavia etäisyystarkastelun kannalta rele-
vantteja kuntien tulo- ja menoeriä:

• kunnallisveron alaiset verotettavat tulot, €/
asukas

• verotulot yhteensä, €/asukas
• sosiaali- ja terveystoimen nettokustannuk-

set, €/asukas
• käyttötalouden nettokustannukset yhteensä, 

€/asukas investointien omahankintamenot, 
€/asukas.

Näihin tunnuslukuihin liittyy ominaisuuksia, 
jotka on otettava huomioon varauksina tulos-
ten tulkinnassa. Ensinnäkin €/asukas -tunnus-
lukuun vaikuttaa tulojen ja menojen lisäksi 
asukasluku, jonka kasvu pienentää tunnuslu-
kua ja vastaavasti vähennys suurentaa tunnus-
lukua. Menojen kohdalla taas on olettamuk-
seksi otettava palvelujen samanlainen laatu-
taso (homogeenisuus) eri kunnissa. Tulokset 
eivät siis voi olla täysin varmoja, yksiselittei-
siä – pikemminkin ne ovat suuruusluokkaa ja 
suuntaa osoittavia.

Kunnallisveron alaiset verotettavat 
tulot ja kuntien saamat verotulot 
yhteensä 2005 ja 2010

Ensimmäiseksi tarkastellaan kaupunkiseutujen 
kuntien yleistä tulotasoa kunnallisveron alais-
ten verotettavien tulojen perusteella. Tunnus-
luku kuvaa asukkaiden veronalaisten tulojen 
määrää suhteutettuna asukaslukuun. Tässä 
yhteydessä on syytä muistuttaa, että asukas-
lukujen muutokset vaikuttavat tunnuslukujen 
arvoihin: kasvu pienentää tunnuslukua ja vä-
hennys suurentaa sitä.

Tulotasoerot ovat asteittain kasvaneet vuo-
sien 2006–2010 aikana. Voimakkainta tulota-
son kasvu on ollut etäisyysluokkaan 10–14,9 
kuuluvissa kehyskunnissa. Tulojen kasvu on 
ollut selvästi voimakkaampaa alle 10 km:n ja 
alle 15 km:n luokkiin kuuluvissa kunnissa 
kuin keskuskaupungeissa. Kauempana kes-
kuksesta sijaitsevissa kunnissa tulotaso on 
ollut keskimääräistä alhaisempi.

Taulukko 4. Tilastollisessa tarkastelussa mukana olevien kuntien lukumäärät.

0 km
(keskus)

1–9,9 km 10–14,9 km 15–19,9 km 20–29,9 km 30–50 km Yhteensä

2005–2006 17 9 17 14 18 16 91

2009–2010 16 8 13 11 14 13 75

Taulukko 5. Verotettavat tulot 2005 ja 2010 
sekä muutokset 2005–2010, €/asukas.

2005 2010
Muutos  

2005–2010

0 km (keskus) 13 123 15 211 + 2 088

1–9,9 km 13 278 16 184 + 2 906

10–14,9 km 13 773 16 949 + 3 176

15–19,9 km 12 161 14 093 + 1 932

20–29,9 km 11 785 14 603 + 2 818

30–50 km 10 821 13 156 + 2 335

Yhteensä 12 442 14 982 + 2 540
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Kunnallisverotuksessa veronalaisten tulo-
jen kohdalla saadaan kuvion 3 mukainen ase-
telma, jossa oikealla olevalla Y2-akselilla on 
verotettavien tulojen muutos (€/asukas). Muu-
toslukuihin vaikuttaa myös lähtötaso eli vero-
tettavien tulojen määrä vuonna 2005, joka on 
kauempana keskuksista sijaitsevissa kunnissa 
selvästi keskimääräistä alhaisempi.

Kuntien saamien verotulojen kohdalla ase-
telma pysyy samansuuntaisena kuin verotet-
tavien tulojen kohdalla. Keskuskaupunkien 

korkeammat kiinteistöveron ja yhteisövero-
osuuden tuotot pienentävät keskuskaupunkien 
ja ensimmäisellä kehällä sijaitsevien kuntien 
(etäisyys alle 10 km ja alle 15 km) välisiä ero-
ja. Erot ovat varsin pieniä vuoden 2006 tilan-
teessa. Keskuskaupunkien ja ensimmäisen 
kehän kuntien väliset erot tulevat selvemmin 
esille vuoden 2010 luvuissa, kun tarkastellaan 
kuntien saamia verotuloja yhteensä.

Verotulojen kohdalla muutokset etäisyys-
luokittain ovat myös huomionarvoisia (ku-
vio 4). Merkittävintä on se, että verotulojen 
kasvu on keskuskaupungeissa jäänyt selvästi 
pienemmäksi kuin ensimmäisen kehän kun-
nissa. Tulosta voidaan suuntaa osoittavasti 
tulkita niin, että valikoituva muuttoliike kau-
punkiseuduilla ja siihen yhdistyvä pendelöin-
ti ovat jatkuneet pitkälti samansuuntaisena 
vuosien 2005–2010 aikana.

Käyttötalouden nettokustannukset  
ja investointimenot

Vuonna 2010 kaupunkiseutujen kuntien net-
tokustannukset olivat asukasta kohti laskettu-
na noin 4 600 euroa. Tästä sosiaali- ja terveys-
toimen kustannusten osuus oli 63,6 % (eli 
2 935 €/asukas) sekä opetus- ja kulttuuritoi-
men osuus 28,7 % (eli 1 326 €/asukas). Täten 

Kuvio 3. Veronalaiset tulot 2005 ja 2010 sekä muutos 2005–2010 etäisyysluokittain kaupun-
kiseuduilla.

keskuskaupungeissa. Kauempana keskuksesta sijaitsevissa kunnissa tulotaso on ollut 
keskimääräistä alhaisempi. 
 
Kunnallisverotuksessa veronalaisten tulojen kohdalla saadaan kuvion 3 mukainen asetelma, jossa 
oikealla olevalla Y2-akselilla on verotettavien tulojen muutos (�/asukas). Muutoslukuihin 
vaikuttaa myös lähtötaso eli verotettavien tulojen määrä vuonna 2005, joka on kauempana 
keskuksista sijaitsevissa kunnissa selvästi keskimääräistä alhaisempi. 
 

 
Kuvio 3. Veronalaiset tulot 2005 ja 2010 sekä muutos 2005–2010 etäisyysluokittain 
kaupunkiseuduilla. 
 
Kuntien saamien verotulojen kohdalla asetelma pysyy samansuuntaisena kuin verotettavien 
tulojen kohdalla. Keskuskaupunkien korkeammat kiinteistöveron ja yhteisövero-osuuden tuotot 
pienentävät keskuskaupunkien ja ensimmäisellä kehällä sijaitsevien kuntien (etäisyys alle 10 km 
ja alle 15 km) välisiä eroja. Erot ovat varsin pieniä vuoden 2006 tilanteessa. Keskuskaupunkien 
ja ensimmäisen kehän kuntien väliset erot tulevat selvemmin esille vuoden 2010 luvuissa, kun 
tarkastellaan kuntien saamia verotuloja yhteensä. 
 
Taulukko 6. Verotulot yhteensä 2006 ja 2010 sekä muutokset 2006–2010, �/asukas. 

 
2006 2010 

Muutos  
2005–2010 

0 km (keskus) 2 890 3 382 +493 

1–9,9 km 2 742 3 379 +637 

10–14,9 km 2 870 3 512 +641 

15–19,9 km 2 578 3 057 +479 

20–29,9 km 2 535 3 143 +608 

30–50 km 2 391 2 935 +544 

Yhteensä 2 666 3 234 +569 

 
Verotulojen kohdalla muutokset etäisyysluokittain ovat myös huomionarvoisia (kuvio 4). 
Merkittävintä on se, että verotulojen kasvu on keskuskaupungeissa jäänyt selvästi pienemmäksi 

Taulukko 6. Verotulot yhteensä 2006 ja 2010 
sekä muutokset 2006–2010, €/asukas.

2006 2010
Muutos  

2005–2010

0 km (keskus) 2 890 3 382 + 493

1–9,9 km 2 742 3 379 + 637

10–14,9 km 2 870 3 512 + 641

15–19,9 km 2 578 3 057 + 479

20–29,9 km 2 535 3 143 + 608

30–50 km 2 391 2 935 + 544

Yhteensä 2 666 3 234 + 569
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muiden käyttötalouden nettokustannusten 
osuudeksi jäi 7,7 % (eli 353 €/asukas). Ver-
rattuna ajankohtaan ennen Paras-hanketta 
(2005–2006) tärkeimpien tehtäväalojen kes-
kinäisissä kustannusten suuruussuhteissa ei 
ole tapahtunut muutoksia.

Menojen kohdalla ensiksi tarkastellaan 
sosiaali- ja terveystoimen nettokustannuksia 
ja sen jälkeen käyttötalouden nettokustannuk-
sia yhteensä (€/asukas).

Kuvio 4. Verotulot yhteensä 2006 ja 2010 sekä muutos 2006–2010 etäisyysluokittain kaupun-
kiseuduilla.

kuin ensimmäisen kehän kunnissa. Tulosta voidaan suuntaa osoittavasti tulkita niin, että 
valikoituva muuttoliike kaupunkiseuduilla ja siihen yhdistyvä pendelöinti ovat jatkuneet pitkälti 
samansuuntaisena vuosien 2005–2010 aikana. 
 

 
Kuvio 4. Verotulot yhteensä 2006 ja 2010 sekä muutos 2006–2010 etäisyysluokittain 
kaupunkiseuduilla. 
 
Käyttötalouden nettokustannukset ja investointimenot 
 
Vuonna 2010 kaupunkiseutujen kuntien nettokustannukset olivat asukasta kohti laskettuna noin 
4 600 euroa. Tästä sosiaali- ja terveystoimen kustannusten osuus oli 63,6 % (eli 2 935 �/asukas) 
sekä opetus- ja kulttuuritoimen osuus 28,7 % (eli 1 326 �/asukas). Täten muiden käyttötalouden 
nettokustannusten osuudeksi jäi 7,7 % (eli 353 �/asukas). Verrattuna ajankohtaan ennen Paras-
hanketta (2005–2006) tärkeimpien tehtäväalojen keskinäisissä kustannusten suuruussuhteissa ei 
ole tapahtunut muutoksia. 
 
Menojen kohdalla ensiksi tarkastellaan sosiaali- ja terveystoimen nettokustannuksia ja sen 
jälkeen käyttötalouden nettokustannuksia yhteensä (�/asukas). 
 

Taulukko 7. Sosiaali- ja terveystoimen netto-
kustannukset 2006 ja 2010 sekä muutokset 
2006–2010, €/asukas.

2006 2010
Muutos  

2005–2010

0 km (keskus) 2 559 3 119 560

1–9,9 km 2 262 2 790 528

10–14,9 km 2 280 2 686 406

15–19,9 km 2 343 2 834 491

20–29,9 km 2 438 2 948 510

30–50 km 2 545 3 118 573

Yhteensä 2 418 2 935 517

Kaupunkikeskusten ja ensimmäisellä 
kehällä  sijaitsevien kuntien (erityisesti etäi-
syysluokka 10–14,9 km) nettokustannusten 
ero oli vuoden 2010 tilanteessa 433 euroa/
asukas, kun vastaava ero vuonna 2006 oli 280 
euroa. Toisin sanoen ensimmäisellä kehällä 
sijaitsevien kuntien nettokustannustaso on 
selvästi alhaisempi kuin keskuskaupungeissa. 
Etäisyyden kasvaessa kustannukset asteittain 
nousevat  ja  ovat  yli  30  kilometrin  etäisyy-
dellä sijaitsevissa kehyskunnissa samansuu-
ruiset kuin keskuskaupungeissa. Verrattuna 
vuoteen 2006 oleellista muutosta ei ole ta-
pahtunut – ainoastaan ryhmien väliset erot 
ovat suurentuneet. Erityisesti luokkaan 10–
14,9 km kuuluvien kuntien kustannustaso on 
noussut hieman hitaammin kuin keskuskau-
pungin ja muihin ryhmiin kuuluvien kehys-
kuntien.

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannus-
ten kasvu 2006–2010 on ollut voimakkainta 
etäisyysluokan 30–50 km kunnissa (+ 573 €/
asukas) ja keskuskaupungeissa (+ 560 €/asu-
kas). Hitainta kasvu on ollut etäisyysluokkaan 
10–14,9 km kuuluvissa kehyskunnissa (+ 406 
€/asukas). Myös tämä tulos kertoo osaltaan 
erilaistumisesta kaupunkiseuduilla – edullisin 
tilanne on ensimmäisen kehän kunnissa (etäi-
syysluokat 10–14,9 km ja 1–9,9 km).
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Kuvio 5. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset 2006 ja 2010 sekä muutos 2006–2010 
etäisyysluokittain kaupunkiseuduilla.

Taulukko 7. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset 2006 ja 2010 sekä muutokset 2006–
2010, �/asukas. 

 
2006 2010 

Muutos  

2005–2010 

0 km (keskus) 2 559 3 119 560 

1–9,9 km 2 262 2 790 528 

10–14,9 km 2 280 2 686 406 

15–19,9 km 2 343 2 834 491 

20–29,9 km 2 438 2 948 510 

30–50 km 2 545 3 118 573 

Yhteensä 2 418 2 935 517 

 
Kaupunkikeskusten ja ensimmäisellä kehällä sijaitsevien kuntien (erityisesti etäisyysluokka 10–
14,9 km) nettokustannusten ero oli vuoden 2010 tilanteessa 433 euroa/asukas, kun vastaava ero 
vuonna 2006 oli 280 euroa. Toisin sanoen ensimmäisellä kehällä sijaitsevien kuntien 
nettokustannustaso on selvästi alhaisempi kuin keskuskaupungeissa. Etäisyyden kasvaessa 
kustannukset asteittain nousevat ja ovat yli 30 kilometrin etäisyydellä sijaitsevissa kehyskunnissa 
samansuuruiset kuin keskuskaupungeissa. Verrattuna vuoteen 2006 oleellista muutosta ei ole 
tapahtunut – ainoastaan ryhmien väliset erot ovat suurentuneet. Erityisesti luokkaan 10–14,9 km 
kuuluvien kuntien kustannustaso on noussut hieman hitaammin kuin keskuskaupungin ja muihin 
ryhmiin kuuluvien kehyskuntien. 
 

 
Kuvio 5. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset 2006 ja 2010 sekä muutos 2006–2010 
etäisyysluokittain kaupunkiseuduilla. 
 
Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannusten kasvu 2006–2010 on ollut voimakkainta 
etäisyysluokan 30–50 km kunnissa (+573 �/asukas) ja keskuskaupungeissa (+560 �/asukas). 
Hitainta kasvu on ollut etäisyysluokkaan 10–14,9 km kuuluvissa kehyskunnissa (+406 
�/asukas). Myös tämä tulos kertoo osaltaan erilaistumisesta kaupunkiseuduilla – edullisin 
tilanne on ensimmäisen kehän kunnissa (etäisyysluokat 10–14,9 km ja 1–9,9 km). 
 

Taulukko 8. Käyttötalouden nettokustannuk-
set 2006 ja 2010 sekä muutokset 2006–2010, 
€/asukas.

2006 2010
Muutos  

2005–2010

0 km (keskus) 4 047 4 884 837

1–9,9 km 3 545 4 344 799

10–14,9 km 3 744 4 424 680

15–19,9 km 3 690 4 418 728

20–29,9 km 3 769 4 603 833

30–50 km 3 898 4 816 919

Yhteensä 3 805 4 614 809

Seuraavaksi tarkastellaan kuntien käyttö-
talouden nettokustannuksia yhtenä kokonai-
suutena vuosien 2006 ja 2010 tilanteissa.

Keskusten ja sen lähikuntien (etäisyys alle 
10 km) kustannusero oli vuoden 2010 tilan-
teessa noin 540 euroa asukasta kohti. Keskuk-
sia alhaisemmat lähikuntien kustannukset 
voivat liittyä osittain siihen, että ne voivat 
tukeutua omassa palvelutarjonnassaan keskus-
ten palveluihin. Kaikkia ei tarvitse tuottaa tai 
järjestää itse. Etäisyyden kasvaessa nettokus-
tannukset alkavat asteittain nousta. Kustan-
nuksia alentavat vaikutukset näyttäisivät vuo-
den 2010 tuloksen mukaan ulottuvan noin 20 
kilometriin päähän kaupunkikeskuksista (ku-
vio 6). On tärkeä korostaa, että tämän artik-
kelin tavoite on yhdistää talousvaikutusten 
tarkasteluun maantieteellinen näkökulma. Ar-
gumentti ei luonnollisestikaan ole se, että 
etäisyys yksinään selittäisi kustannuseroja. 
Etäisyyksien ja kustannusten samanaikainen 
analyysi voi kuitenkin tuoda kuntarakenteiden 
ymmärtämiseen tärkeän, uuden ulottuvuu-
den.

Vuosien 2006–2010 aikana tapahtuneita 
nettokustannusten muutoksia etäisyysluokit-
tain tarkasteltaessa havaitaan, että pienintä 
kustannusten kasvu on ollut etäisyysluokkaan 
10–14,9 km kuuluvissa kunnissa ja vastaavas-

ti suurinta etäisyysluokkaan 30–50 km kuulu-
vissa kunnissa. Nettokustannusten kasvu on 
ollut toiseksi voimakkainta kaupunkikeskuk-
sissa.

Myös investointien kohdalla on havaitta-
vissa samansuuntaisia tuloksia suhteessa etäi-
syyteen. Kuntien investointien omahankinta-
menot vuonna 2010 olivat selvästi keskimää-
räistä korkeammat keskuskaupungeissa kuin 
kehyskunnissa.
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Kuvio 6. Käyttötalouden nettokustannukset 2006 ja 2010 sekä muutos 2006–2010 etäisyys-
luokittain kaupunkiseuduilla.

Seuraavaksi tarkastellaan kuntien käyttötalouden nettokustannuksia yhtenä kokonaisuutena 
vuosien 2006 ja 2010 tilanteissa.  
 
Taulukko 8. Käyttötalouden nettokustannukset 2006 ja 2010 sekä muutokset 2006–2010, 
�/asukas. 

 
2006 2010 

Muutos  
2005–2010 

0 km (keskus) 4 047 4 884 837 

1–9,9 km 3 545 4 344 799 

10–14,9 km 3 744 4 424 680 

15–19,9 km 3 690 4 418 728 

20–29,9 km 3 769 4 603 833 

30–50 km 3 898 4 816 919 

Yhteensä 3 805 4 614 809 

 
Keskusten ja sen lähikuntien (etäisyys alle 10 km) kustannusero oli vuoden 2010 tilanteessa noin 
540 euroa asukasta kohti. Keskuksia alhaisemmat lähikuntien kustannukset voivat liittyä osittain 
siihen, että ne voivat tukeutua omassa palvelutarjonnassaan keskusten palveluihin. Kaikkia ei 
tarvitse tuottaa tai järjestää itse. Etäisyyden kasvaessa nettokustannukset alkavat asteittain 
nousta. Kustannuksia alentavat vaikutukset näyttäisivät vuoden 2010 tuloksen mukaan ulottuvan 
noin 20 kilometriin päähän kaupunkikeskuksista (kuvio 6). On tärkeä korostaa, että tämän 
artikkelin tavoite on yhdistää talousvaikutusten tarkasteluun maantieteellinen näkökulma. 
Argumentti ei luonnollisestikaan ole se, että etäisyys yksinään selittäisi kustannuseroja. 
Etäisyyksien ja kustannusten samanaikainen analyysi voi kuitenkin tuoda kuntarakenteiden 
ymmärtämiseen tärkeän, uuden ulottuvuuden. 
 

 
Kuvio 6. Käyttötalouden nettokustannukset 2006 ja 2010 sekä muutos 2006–2010 
etäisyysluokittain kaupunkiseuduilla. 
 
Vuosien 2006–2010 aikana tapahtuneita nettokustannusten muutoksia etäisyysluokittain 
tarkasteltaessa havaitaan, että pienintä kustannusten kasvu on ollut etäisyysluokkaan 10–14,9 km Taulukko 9. Investointien omahankintamenot 

2006 ja 2010 sekä muutokset 2006–2010, €/
asukas.

2006 2010
Muutos  

2005–2010

0 km (keskus) 595 617 22

1–9,9 km 437 504 67

10–14,9 km 488 461 –28–

15–19,9 km 396 480 84

20–29,9 km 431 499 68

30–50 km 446 424 –22–

Yhteensä 470 502 32

Vuonna 2010 keskuskaupunkien inves-
tointimenot olivat keskimäärin 114 euroa/
asukas korkeammat kuin kaupunkiseutujen 
muiden kuntien. Alhaisimmat investointien 
omahankintamenot olivat etäisyysluokkien 
30–50 km ja 10–14,9 km kunnissa. Investoin-
tien voimakkaasta vuosivaihtelusta johtuen 
menojen kohdalla on eräiden etäisyysluokki-
en kohdalla negatiivinen muutosluku, joka 
tarkoittaa investointimenojen vähentymistä 
(kuvio 7).

Myös investointimenojen kohdalla tulok-
set ovat samansuuntaisia: keskuskaupunkien 
investointien taso ja siitä aiheutuvat menot 
ovat kehyskuntia suuremmat. Kaupunkiseu-
tujen keskukset joutuvat toteuttamaan sellaisia 
investointeja, joita ensimmäisen kehän kehys-
kuntien ei tarvitse tehdä. Investointien voi-
makkaista vuosittaisista vaihteluista johtuen 
kuvion muodossa esitettävään tulokseen on 
syytä suhtautua tietyllä varauksella. Kuitenkin 
tulos osoittaa yleistä kehityksen suuntaa ja se 
ilmentää, että talousalueittensa keskuksina 
olevilla kaupungeilla on erityisvelvoitteita, 
joita alueiden muilla kunnilla ei ole.

Etäisyyteen yhteydessä olevien  
tulo- ja menoerien yhteisvaikutus

Lopuksi on syytä tarkastella etäisyystekijän 
ja siihen yhteydessä olevien tulo- ja meno-
erien yhteisvaikutusta. Useilla talouden tun-
nusluvuilla on tavalla tai toisella yhteyttä 
etäisyyden kanssa. Ehkä voimakkaimmat yh-
teydet löytyvät kuntien saamien verotulojen 
ja käyttötalouden nettokustannusten kohdalla. 
Myös investointien omahankintamenoilla on 
tietyin varauksin yhteyttä etäisyystekijään 
(investointien suuri vuosittainen vaihtelu on 
otettava huomioon). Seuraavassa esitettävä 
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Kuvio 7. Investointien omahankintamenot 2006 ja 2010 sekä muutos 2006–2010 etäisyysluo-
kittain kaupunkiseuduilla.

kuuluvissa kunnissa ja vastaavasti suurinta etäisyysluokkaan 30–50 km kuuluvissa kunnissa. 
Nettokustannusten kasvu on ollut toiseksi voimakkainta kaupunkikeskuksissa. 
 
Myös investointien kohdalla on havaittavissa samansuuntaisia tuloksia suhteessa etäisyyteen. 
Kuntien investointien omahankintamenot vuonna 2010 olivat selvästi keskimääräistä 
korkeammat keskuskaupungeissa kuin kehyskunnissa. 
 
Taulukko 9. Investointien omahankintamenot 2006 ja 2010 sekä muutokset 2006–2010, 
�/asukas. 

 
2006 2010 

Muutos  
2005–2010 

0 km (keskus) 595 617 22 

1–9,9 km 437 504 67 

10–14,9 km 488 461 -28 

15–19,9 km 396 480 84 

20–29,9 km 431 499 68 

30–50 km 446 424 -22 

Yhteensä 470 502 32 

 
Vuonna 2010 keskuskaupunkien investointimenot olivat keskimäärin 114 euroa/asukas 
korkeammat kuin kaupunkiseutujen muiden kuntien. Alhaisimmat investointien 
omahankintamenot olivat etäisyysluokkien 30–50 km ja 10–14,9 km kunnissa. Investointien 
voimakkaasta vuosivaihtelusta johtuen menojen kohdalla on eräiden etäisyysluokkien kohdalla 
negatiivinen muutosluku, joka tarkoittaa investointimenojen vähentymistä (kuvio 7). 
 

 
Kuvio 7. Investointien omahankintamenot 2006 ja 2010 sekä muutos 2006–2010 
etäisyysluokittain kaupunkiseuduilla. 
 
Myös investointimenojen kohdalla tulokset ovat samansuuntaisia: keskuskaupunkien 
investointien taso ja siitä aiheutuvat menot ovat kehyskuntia suuremmat. Kaupunkiseutujen 
keskukset joutuvat toteuttamaan sellaisia investointeja, joita ensimmäisen kehän kehyskuntien ei 

tunnusluku – ’Tulos2’, €/asukas2 – on lasket-
tu kaavalla:

Verotulot yhteensä – 
investointien omahankintamenot – 
käyttötalouden nettokustannukset.

Etäisyyksien ja keskeisten tulo- ja menoerien 
yhteistarkastelun perusteella voidaan todeta, 
että etäisyydellä on merkitystä kuntien talou-
dellisessa vuorovaikutuksessa kaupunkiseu-
duilla. Nykyinen tilanne on edullinen varsin-
kin etäisyysluokkiin 1–9,9 km ja 10–14,9 km 
kuuluvissa kunnissa, jotka hyötyvät edullises-
ta sijainnista lähellä oman alueensa keskus-
kaupunkia. Vastaavasti keskuskaupungeille 
tilanne on epäedullinen: ne menettävät hyvä-
tuloisia veronmaksajia palvelutuotannon kus-
tannusten ollessa keskimääräistä korkeammat. 
Tämä johtuu ainakin osaksi siitä, että muut-
toliike kaupunkiseuduilla on epäsymmetristä, 
kuten edellä luvussa 3 totesimme.

Taulukko 10. Laskennallinen ’Tulos2’ v. 2006 
ja v. 2010 sekä muutokset 2006–2010, €/asu-
kas.

2006 2010
Muutos  

2005–2010

0 km (keskus) –1 752 –2 118 –366

1–9,9 km –1 240 –1 469 –229

10–14,9 km –1 362 –1 372 0–11

15–19,9 km –1 508 –1 841 –333

20–29,9 km –1 666 –1 959 –294

30–50 km –1 953 –2 306 –352

Yhteensä –1 609 –1 882 –273

2 Tunnusluku ei kuvaa negatiivisuudesta huolimatta ta-
louden epätasapainoa – ei ainakaan hyvin. Isoilla keskus-
kaupungeilla on liiketoiminnasta tulevia tuottoja (satamat, 
energialaitokset, jne.), joita ei ole huomioitu, ja lisäksi 
tunnusluvusta puuttuvat valtionavut.

6. Päätelmät

Kaupunkiseuduilla etäisyyksien ja alhaisem-
pien menojen välinen yhteys näyttäisi keski-
arvoihin pohjautuvien tarkastelujen mukaan 
ulottuvan noin 15–20 kilometrin päähän kau-
punkikeskuksesta. Palvelujen tuottamisesta ja 
järjestämisestä aiheutuvat menot (nettokustan-
nukset, €/asukas) ovat lähikunnissa keskus-
kaupunkeja alhaisemmat. Kauempana keskuk-
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Kuvio 8. Laskennallinen Tulos2 vuonna 2006 ja vuonna 2010 sekä muutos 2006–2010 etäi-
syysluokittain kaupunkiseuduilla.

 
Kuvio 8. Laskennallinen Tulos2 vuonna 2006 ja vuonna 2010 sekä muutos 2006–2010 
etäisyysluokittain kaupunkiseuduilla. 
 
 
6. Päätelmät 
 
Kaupunkiseuduilla etäisyyksien ja alhaisempien menojen välinen yhteys näyttäisi keskiarvoihin 
pohjautuvien tarkastelujen mukaan ulottuvan noin 15–20 kilometrin päähän 
kaupunkikeskuksesta. Palvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä aiheutuvat menot 
(nettokustannukset, �/asukas) ovat lähikunnissa keskuskaupunkeja alhaisemmat. Kauempana 
keskuksesta (yli 15 km tai yli 20 km) sijaitsevien kuntien menot näyttävät olevan vastaavasti 
korkeammalla tasolla. Toisin sanoen kaikki kaupunkiseutujen kehyskunnat eivät ole ”samassa 
veneessä” - etäisyys ja sijainti erottelevat niitä paljon hyötyvien ja vähän tai ei lainkaan 
hyötyvien ryhmiin. Tulosten valossa näyttäisi myös siltä, että kehityksen jatkuminen 
samansuuntaisena voi vahvistaa entisestään keskuskaupunkien ja lähikuntien suhteellisia 
kustannuseroja. Ensimmäisen kehän kehyskunnat näyttäisivät hyötyvän edullisesta sijainnista 
vuosi vuodelta yhä enemmän. 
 
Tämä artikkeli on ensi vaiheen eksploratiivinen analyysi kuntien rakennemuutosten 
talousvaikutusten ja maantieteellisen näkökulmien yhteyksistä. Tarkastelumme kuitenkin 
osoittaa, että kehyskunnan taloudellisella kehityksellä on yhteys sen etäisyyteen 
keskuskaupungin ytimestä. Tämä havainto herättää kysymyksiä. Selittääkö tämä päätöksenteon 
taloudellista rationaliteettia kaupunkiseutujen kunnissa, kun ”ulomman kehän” kehyskunnissa on 
Paras-uudistuksen (samoin kuin nykyhallituksen kuntauudistuksen) yhteydessä nähty suurempaa 
halukkuutta kuntaliitoksiin keskuskaupungin kuin ”sisemmän kehän” kuntien kanssa? Voimme 
nähdä yleisen tason korrelaatiota tarkastelumme tulosten ja tapahtuneen vapaaehtoisen 
kuntaliitoskehityksen välillä. ”Maantieteellisesti sokea” suuruuden ekonomia, jolla rohkaistaan 
kuntia vapaaehtoisiin liitoksiin, on tuottanut kaupunkiseuduilla repaleisia kuntarakenteita 
ulomman kehän kuntien liittyessä keskuskaupunkeihin ja sisemmän kehän kuntien jäädessä 

sesta (yli 15 km tai yli 20 km) sijaitsevien 
kuntien menot näyttävät olevan vastaavasti 
korkeammalla tasolla. Toisin sanoen kaikki 
kaupunkiseutujen kehyskunnat eivät ole ”sa-
massa veneessä” – etäisyys ja sijainti erotte-
levat niitä paljon hyötyvien ja vähän tai ei 
lainkaan hyötyvien ryhmiin. Tulosten valossa 
näyttäisi myös siltä, että kehityksen jatkumi-
nen samansuuntaisena voi vahvistaa entises-
tään keskuskaupunkien ja lähikuntien suhteel-
lisia kustannuseroja. Ensimmäisen kehän 
kehyskunnat näyttäisivät hyötyvän edullises-
ta sijainnista vuosi vuodelta yhä enemmän.

Tämä artikkeli on ensi vaiheen eksplora-
tiivinen analyysi kuntien rakennemuutosten 
talousvaikutusten ja maantieteellisen näkökul-
mien yhteyksistä. Tarkastelumme kuitenkin 
osoittaa, että kehyskunnan taloudellisella ke-
hityksellä on yhteys sen etäisyyteen keskus-
kaupungin ytimestä. Tämä havainto herättää 
kysymyksiä. Selittääkö tämä päätöksenteon 
taloudellista rationaliteettia kaupunkiseutujen 
kunnissa, kun ”ulomman kehän” kehyskun-
nissa on Paras-uudistuksen (samoin kuin ny-
kyhallituksen kuntauudistuksen) yhteydessä 
nähty suurempaa halukkuutta kuntaliitoksiin 
keskuskaupungin kuin ”sisemmän kehän” 
kuntien kanssa? Voimme nähdä yleisen tason 
korrelaatiota tarkastelumme tulosten ja tapah-

tuneen vapaaehtoisen kuntaliitoskehityksen 
välillä. ”Maantieteellisesti sokea” suuruuden 
ekonomia, jolla rohkaistaan kuntia vapaaeh-
toisiin liitoksiin, on tuottanut kaupunkiseu-
duilla repaleisia kuntarakenteita ulomman 
kehän kuntien liittyessä keskuskaupunkeihin 
ja sisemmän kehän kuntien jäädessä liitosten 
ulkopuolelle. Tarkastelumme puoltaa näke-
mystä, että tällä kehityksellä on oma kuntata-
loudellinen loogisuutensa.

Kehyskunnan etäisyys kaupunkiseudun 
keskuksesta ei yksinään selitä kustannuseroja 
kuntien välillä – kyse on vain yhdestä tehok-
kuuden näkökulmasta – mutta sen avulla on 
mahdollista jäsentää rakennekysymyksiä 
uudella , ja mielestämme olennaisella, tavalla. 
Tässä mielessä kuntatalouden ja maantieteel-
lisen etäisyystarkastelun yhdistäminen kau-
punkiseuduilla tarjoaa lupaavia näköaloja 
myös jatkotutkimukselle. Jotta tutkimus voi-
taisiin viedä seuraavalle tasolle, tarvitaan syy-
seuraussuhteiden hienojakoisempaa analyysia: 
mitä etäisyys kertoo palvelujen tarpeista ja 
palvelujen kysynnän rakenteesta kaupunkiseu-
duilla sekä palvelujen organisoinnin kustan-
nustehokkuudesta kaupunkiseuduilla? Mitä se 
kertoo palvelujen rahoituspohjasta ja yhdys-
kuntarakenteesta? Kaupunkiseutujen kehityk-
sen aiempaa monipuolisempi ymmärtäminen 
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edellyttää kykyä yhdistää tieteenaloja ja tut-
kimustraditioita innovatiivisella tavalla.
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