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1. Johdanto
Alueellisessa kehityksessä on vallinnut kaksi
selkeää toisilleen vastakkaista piirrettä. Yhtäältä väestö on keskittynyt muuttoliikkeen seurauksena keskusseuduille ja eteläiseen Suomeen. Tämä on johtanut voimakkaaseen väestön määrän erilaistumiseen alueiden välillä.
Toisaalta henkilöä kohti lasketut tuotanto- ja tulotasot ovat samanlaistuneet alueiden välillä.
Tarkastelemme tässä artikkelissa näiden kahden
tekijän – väestön keskittymistä aikaansaavan
muuttoliikkeen ja alueellisen tulotason – välisiä
yhteyksiä.
Muuttoliikkeen tutkimus on virinnyt voimakkaasti uudelleen viime vuosina. Sekä muutto*

Kiitokset Hannu Tervolle ja Jaakko Pehkoselle
kommenteista. Tutkimusta on rahoittanut Suomen
Akatemia.
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liikkeen voimakas kiihtyminen että sen suunta
ovat ruokkineet tutkijoiden kiinnostusta. Uutena piirteenä muuttoliikkeessä on sen suuntautuminen yhä selvemmin vain muutamille keskusseuduille (esim. Laakso, 1998 ja Vartiainen,
1997). Viime vuosina jopa keskikokoiset kaupungit ja useat maakuntakeskukset ovat kokeneet muuttotappiota. Myös alueiden välisten tulotasoerojen tutkimus on ollut vilkasta varsinkin kansainvälisesti. Suomessa asukaskohtaisten tulotasojen on havaittu vuosien varrella samanlaistuneen alueiden välillä (Kangasharju
1998a, Pekkala, 1998). Sen sijaan muuttoliikkeen ja konvergenssin välistä yhteyttä ei ole tätä
ennen vielä Suomessa tutkittu.
Talousteorian mukaan muuttoliike on tärkeä
tasapainottava tekijä aluetaloudessa. Yhtäältä
väestö muuttaa korkeampien palkkojen ja todennäköisemmän työpaikan luo. Toisaalta yritykset voivat siirtää tuotantoaan halvempien
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tuotannontekijöiden luo. Tavoitteenamme seuraavassa on selvittää, onko väestön muuttoliike
tasapainottava tekijä myös alueiden välisissä
tulotasoerojen kehityksessä. Edistääkö vai hidastaako muuttoliike havaittua alueiden välisten
tulotasoerojen supistumista? Tutkimusperiodi
kattaa vuodet 1975–1995. Aluetasona käytetään
85 seutukuntaa, jotka ovat Euroopan Unionissa
niin sanottuja NUTS IV -alueita. Alueellista tulotasoa mitataan valtionveronalaisilla tuloilla
asukasta kohti.

2. Konvergenssihypoteesi
kansainvälisessä tutkimuksessa
Miksi alueelliset tulotasoerot supistuvat? Talousteorian niin sanotun konvergenssihypoteesin mukaan vähenevät rajatuotot pääomalle ja
työlle saavat aikaan sen, että alhaisemman tulotason alueet kasvavat rikkaampia nopeammin,
kun kasvua mitataan tulo- tai tuotantotasolla
asukasta kohti ja taloudet ovat teknologialtaan
ja preferensseiltään riittävän samanlaisia. Pitkän aikavälin ennusteena on, että köyhempien
alueiden asukasta kohti laskettu tulotaso saavuttaa rikkaampien alueiden tason (Barro ja Salai-Martin, 1995). Tätä kutsutaan σ-konvergenssiksi. Toinen selitys σ-konvergenssille syntyy
teknologisesta diffuusioista, koska olemassa
olevan teknologian matkiminen on nopeampaa
ja halvempaa kuin uuden keksiminen (ks. esim.
Fagerberg 1994 ja Gomulka 1986). Tämä hyödyttää teknologisen rintaman perässä tulevia
(»advantages of backwardness») ja saa aikaan
tulotasoerojen pienenemisen. Empiirinen tutkimus on jo kiistattomasti todentanut σ-konvergenssin aluetasolla, vaikka sen onkin havaittu
vaihtelevan periodista toiseen (ks. esim. Kangasharju 1998c).
σ-konvergenssin ohella tutkimuksissa on
kiinnitetty jatkuvasti huomiota β-konvergens-

siin, mikä osoittaa nopeuden, jolla taloudet
(maat tai alueet) keskimäärin lähestyvät omaa
tasapainoaan (steady state) kohti. β-konvergenssin syyt ovat samat kuin σ-konvergenssinkin: mitä kauempana talous on tasapainosta (ts.
mitä köyhempi talous on), sitä nopeammin se
kasvaa. Jos tarkasteltavilla alueilla on sama tasapaino (steady state), on kyseessä absoluuttinen β-konvergenssi. Tällöin köyhemmät alueet
kasvavat nopeammin kuin rikkaat. Jos puolestaan tasapainot eroavat, absoluuttinen konvergenssi ei toteudu silloin, kun köyhemmät alueet
eivät ole kauimpana tasapainostaan. Tällöin ne
eivät myöskään kasva nopeampaa kuin rikkaat.
Jos kuitenkin taloudet kähestyvät omia tasapainojaan kohti, kyseessä on ehdollinen β-konvergenssi.
Tähän mennessä muuttoliikkeen ja konvergenssin kansainvälinen tutkimus on keskittynyt
lähes pelkästään muuttoliikkeen vaikutukseen
β-konvergenssiin. Tämä sai alkunsa Barro ja
Sala-i-Martinin (1991) suurta kiinnostusta herättäneestä artikkelista, jossa he estimoivat
BKT/asukas -luvun kasvulle poikkileikkausmalleja. Koska nettomuuttoliike on endogeeninen muuttuja näissä kasvuregressioissa (kasvu
selittää muuttoliikettä ja päinvastoin), Barro
ym. käyttivät kaksivaiheista estimaattoria. Toinen tapa ratkaista muuttoliikkeen endogeenisuus on käyttää SUR-menetelmää, kuten Persson (1997) teki tutkiessaan Ruotsin alueellista
konvergenssia. Molemmissa tutkimuksissa tuloksena oli, että muuttoliikkeellä ei havaittu
olevan selvää vaikutusta β-konvergenssiin.
Seuraavassa testaamme muun muassa sitä, päädymmekö samaan johtopäätökseen myös suomalaisella aineistolla käyttäen kaksivaiheista
estimaattoria.
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3. Empiiriset menetelmät ja aineisto
Koska kirjallisuudessa on esitetty ankaraakin
kritiikkiä poikkileikkausaineistolla tehtyjä kasvuregressioita kohtaan (ks. esim. Caselli ym.
1996, Fuente 1997 ja Islam 1995), tutkimme
muuttoliikkeen ja β-konvergenssin välistä yhteyttä myös paneeliaineistolla. Tulokset osoittavat, että β-konvergenssi oli selvästi nopeampaa
vuosina 1975–1985 kuin vuosina 1985–1995.
Paneeliaineistolla saadut tulokset osoittavat,
että muuttoliike on kiihdyttänyt β-konvergenssia eli nopeuttanut prosessia, jossa seutukunnat
lähestyvät omaa tasapainoaan kohti. Tulokset
kuitenkin myös osoittavat, että muuttoliike nopeuttaa β-konvergenssia vain vähän.
Muuttoliikkeen ja σ-konvergenssin välistä
yhteyttä ei ole vielä juurikaan tutkittu edes kansainvälisesti. Tämän artikkelin toinen tavoite
onkin selvittää, onko muuttoliike pienentänyt
alueiden välisiä tulotasoeroja. Tätä tarkoitusta
varten johdamme estimoitavan yhtälön, jossa σkonvergenssi ilmenee, kun seutukunnan suhteellinen tulotasoero pienenee rikkaimpaan seutukuntaan (Helsingin sk) nähden. Tulokset
osoittavat, että σ-konvergenssi on ollut nopeaa:
vuosina 1975–1995 keskimääräinen tulotasoero
seutukuntien välillä puolittui. Nämä tulokset
osoittavat, että muuttoliike on ollut pieni mutta
silti tasapainottavat tekijä alueellisten tulotasoerojen kehityksessä.
Lisäksi havaintonamme on, että poikkileikkausmalleissa muuttoliike on epätasapainoa aikaansaava tekijä, kun taas paneelitulosten mukaan muuttoliike on nimenomaan tasapainottava tekijä. Tämä tukee poikkileikkausanalyysin
kriitikkojen tuloksia, sillä kehittyneempää paneelitekniikkaa käyttämällä on mahdollista saavuttaa uskottavampia tuloksia, jotka ovat sopusoinnussa niin teorian kuin käytännön havaintojen kanssa.
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Tämä työ on rakennettu siten, että seuraavassa luvussa tarkastellaan lähemmin muuttoliikeja konvergenssikirjallisuutta sekä kuvaillaan aineistoa ja tutkimuksessa käytettyjä empiirisiä
menetelmiä. Luvussa 3 esitetään tulokset ja luvussa 4 vedetään johtopäätökset.
3.1 Seutukuntien välinen muuttoliike
Muuttoliikkeen ja alueellisen tulotason välillä ei
ole yksiselitteistä syy-seuraussuhdetta. Muuttoliikkeen ja konvergenssin välisen yhteyden tutkimista vaikeuttaa se, että muuttoliike ja tulotason kasvu määräytyvät simultaanisesti. Toisin
sanoen tulotason kasvu vaikuttaa muuttoliikkeeseen ja päinvastoin. Niinpä tässä työssä
muuttoliikkeen ja konvergenssin välistä yhteyttä mallitetaan kaksivaiheisella estimoinnilla.
Ensimmäisessä vaiheessa estimoidaan muuttoliikemalli. Muuttoliikkeeseen vaikuttavat tekijät jaotellaan tavallisesti taloudellisiin, koulutuksellisiin, elämänlaadullisiin ja julkispoliittisiin (Chun 1995). Taulukossa 1 esitetään muutamia tärkeimpiä muuttoliikkeeseen vaikuttavia
muuttujia, joita on käytetty empiirisessä tutkimuksessa. Kotimaiset tutkimukset ovat luonnollisesti tämän tutkimuksen kannalta relevanteimmat, koska niissä on otettu huomioon suomalaisen muuttoliikkeen erityispiirteet.
Työmarkkinatekijät ja väestön pääasiallinen
toiminta kuuluvat tärkeimpiin muuttoliikkeeseen
vaikuttaviin tekijöihin. Esimerkiksi Vartiainen
(1997) osoittaa, että alueet, jotka saavat muuttovoittoa opiskelijoista saavat myös muuttovoittoa
kaikkia ryhmiä yhdessä tarkasteltaessa. Tämän
vuoksi väestö jaetaan muuttoliikemallinnuksessa
pääasiallisen toiminnan mukaisiin ryhmiin.
Kotimaisten tutkimusten lisäksi Barro ja
Sala-i-Martinin (1995) työ on olennainen tämän
artikkelin kannalta. Barro ja Sala-i-Martin mallittivat muuttoliikettä seuraavasti:
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Taulukko 1. Aluetason muuttoliikkeen määrittäjiä
Tutkimus

Muuttuja

Pekkala, Ritsilä ja Moisio (1999)

per capita verotulojen kasvu
koulutustason kasvu
työttömyysaste
kunnallisveron aste

+
+
–
–

Tervo (1997)

työttömyysaste
omistusasunnossa asujien osuus
alkutuotannon osuus

–
+
–

Chun (1995)

työllisyyden kasvu
korkeasti koulutettujen osuus
väestöntiheys
elinkustannukset
paikallisen omaisuusveron aste
kunnalliset menot

+
–
–
–
–
+

Barro ja Sala-i-Martin (1995)

per capita tulotaso

+

Charney (1993)

hyvinvointituet
kunnallisveron aste

+
–

(1) mit = f(yi,t–T, πi, t–T, θi,
muita ajasta riippuvia muuttujia),
jossa yi,t–T on tutkimusperiodin alun tulotaso
asukasta kohti, πi,t–T on väestötiheys ja θi on
joukko alueelta löytyviä yksityisiä ja julkisia palveluja. Käyttäen hyväksi kotimaista sekä Barron
ja Sala-i-Martinin esimerkkiä sekä perusteellisen
kokeilun tuloksena, joka pohjautuu laajalti Pekkalan, Ritsilän ja Moision (1999) työhön, päädyimmekin seuraavaan spesifikaatioon:
(2) mit = a + c1xEDUCi, t–T + c2xTAXi, t–T
+ c3xOWNHOMEi, t–T + c4xSTUDi, t–T
+ c5xUNEMPi, t–T + eit,
jossa mit on keskimääräinen nettomuutto vuodessa, EDUC on väestön keskimääräinen koulutusaste periodin alussa, TAX on kunnallisveron aste, OWNHOME on omistusasunnossa

Vaikutussuunta

asuvien osuus asuntokunnista, ja STUD ja
UNEMP ovat opiskelijoiden ja työttömien
osuus väestöstä.
Nettomuuttoa selittävät muuttujat vaikuttivat
muuttoon odotusten mukaisesti. Omistusasuntojen osuus ja väestön koulutusaste kasvattivat
nettomuuttoa, kun taas veroaste, opiskelijoiden
osuus ja työttömyysaste pienensivät sitä. Barron
ja Sala-i-Martinin käyttämä alkutilanteen tulotason -muuttuja aiheutti hankaluuksia, sillä sen
vaikutus oli positiivinen 1985 asti ja negatiivinen sen jälkeen, eikä muuttujan kerroin myöskään ollut tilastollisesti merkitsevä. Näin ollen
tulotasomuuttuja jätettiin pois lopullisesta
muuttoliikeyhtälöstä (2). Myös väestötiheys on
selvästi vähemmän merkityksellinen seutukuntien nettomuuttoliikkeen selittäjä. Näin ollen sitäkään ei otettu mukaan lopulliseen spesifikaatioon.
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3.2 Alueellinen konvergenssi
Talousteorian mukaan muuttoliikkeen tulisi nopeuttaa konvergenssia, koska väestöä muuttaa
köyhiltä alueilta rikkaille, jossa työn kysyntä ja
palkat ovat köyhiä alueita korkeampia. Tämä
edistää β-konvergenssia, koska köyhemmillä
alueilla, jotka ovat tavallisesti muuttotappioalueita, on tietylle tulopotille vähemmän jakajia (edellyttäen että poismuuttajat pienentävät
keskimääräistä vähemmän alueella syntyvää
kokonaistuloa). Muuttoliike edistää myös σkonvergensia, koska muuttoliikkeen suunta vastaavasti hillitsee rikkaampien alueiden asukasta
kohti lasketun tulotason kasvua.
Tässä artikkelissa tutkitaan ensiksi β-konvergenssin ja muuttoliikkeen välistä yhteyttä, ts.
sitä minkä verran muuttoliike vaikuttaa prosessiin, jossa alueet lähestyvät omaa tasapainoaan.
β-konvergenssia on perinteisesti Barrosta ja
Sala-i-Martinista (1991) lähtien tutkittu yhtälöllä (3):
(3) (1/T)xlog(yit/yi,t–T)
= a – [log(yi,t–T)](1– e–βT)(1/T)
+ »muut muuttujat».
jossa vuotuista kasvuastetta selitetään alueen alkutilanteen tulotasolla asukasta kohti ja »muilla muuttujilla», joihin sisältyy vuotuinen nettomuutto suhteutettuna väkilukuun. Muuttoliikkeen lisäksi sisällytämme näihin »muihin muuttujiin» kolme elinkeinorakenteen eroja selittävää muuttujaa, joilla kontrolloidaan alueellisia
kasvushokkeja ja eroja alueiden tasapainossa
(steady statessa). Koska asukasta kohti lasketun
tulotason kasvu ja muuttoliike määräytyvät simultaanisesti, estimoinnit suoritetaan pääosin
kaksivaiheisina. Ensimmäisessä vaiheessa estimoidaan muuttoliikeyhtälö edellä kuvatulla tavalla ja toisessa vaiheessa estimoidaan epäline-
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aarinen yhtälö (3). β-kerroin saadaan suoraan
esille epälineaarisella estimoinnilla. Tavallisella PNS:llä estimoitaessa β-konvergenssi kätkeytyy alkutilanteen tulotasomuuttujan kertoimeen.
Käytännön ja politiikkasuositusten kannalta
β-konvergenssia mielenkiintoisempaa on kuitenkin tutkia σ-konvergenssia, joka paljastaa
minkä verran tulotasoerot pienenevät alueiden
välillä. Toiseksi tutkimmekin, toimiiko muuttoliike tasapainottavana tekijänä alueiden välisten tulotasojen kehityksessä. Kehitämme yhtä
σ-konvergenssin analysointimenetelmää siten,
että siinä otetaan huomioon myös muuttoliikkeen vaikutukset. Muuttoliike otetaan huomioon kehittämällä Chatterjin (1992) gap-mallia:
(4) gapt = (1– b)gapt–1
jossa alueiden taloudellista eroa (gap) rikkaimpaan alueeseen (tässä Helsingin seutukuntaan)
nähden regressoidaan alkutilanteen erolla (ks.
myös Chatterji ja Pehkonen 1997). Yhtälössä
(4) gap = y*– y, jossa y* on rikkaimman alueen
tulotaso asukasta kohti logaritmisena. gap-muuttuja siis kertoo rikkaimman alueen suhteellisen
koon kuhunkin muuhun alueeseen nähden. Jos
estimoitava kerroin on pienempi kuin 1, ero on
pienentynyt eli σ-konvergenssi on toteutunut tutkimusperiodilla. Jos puolestaan kerroin on yli 1,
ero on kasvanut paljastaen divergenssin tutkittavien alueiden välillä. Koska tavoitteena on tutkia
myös muuttoliikkeen vaikutusta σ-konvergenssiin, yhtälöön (4) lisätään termi Xt–1:
(5) gapt = (1– b)gapt–1 – cXt–1,
Yhtälössä (5) Xt–1 kuvaa yllä määriteltyjä »muita muuttujia» (muuttoliike ja elinkeinorakennemuuttujat) ja se tarkoittaa, että jostakin seuraa-
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ja-alueesta voi tulla johtaja-aluetta rikkaampi
tutkimusperiodilla. Yhtälöt (4) ja (5) kuvaavat
tulotasoerojen kehitystä pitkällä aikavälillä.
Kangasharju ja Alanen (1998) mallittivat σkonvergenssia myös lyhyen aikavälin mallilla,
jossa riippuvana muuttujana oli eron (gap) muutos tutkimusperiodilla:
(6) gapt – gapt–1 = – bgapt–1 – c(Xt–1).
Tämä yhtälö saadaan vähentämällä alkutilanteen gap molemmilta puolen yhtälöä (4) ja lisäämällä yhtälöön termi »muille muuttujille».
Tässä työssä σ-konvergenssia tutkitaankin sekä
mallilla (5) että (6).
Poikkileikkausaineiston kasvumallit ovat
saaneet viime vuosina osakseen kritiikkiä endogeenisuusongelmien vuoksi ja koska niillä ei
voida ottaa huomioon alueiden erilaisia ominaisuuksia. Tämän vuoksi estimoimme lisäksi paneelimallit, joilla on myös useita muita vahvuuksia poikkileikkausmalleihin nähden (ks.
esim. Baltagi 1995). Paneelimalleissa voidaan
esimerkiksi ottaa huomioon poikkileikkauskohtainen heterogeenisuus, kontrolloida poikkileikkausmalleja paremmin sopeutumisdynamiikkaa
ajassa ja käyttää olemassa olevaa informaatiota
tehokkaammin hyväksi.
Tässä työssä käytetään samanlaista tutkimusasetelmaa Barro ja Leen (1994) sekä Barron
(1997) kanssa ja rakennetaan paneeli neljästä
viiden vuoden jaksosta vuosille 1975–1995.
Breuch-Pagan -testin perusteella havaitsimme,
että poikkileikkausyksiköiden välillä on heterogeenisyyttä. Hausmanin testin perusteella päädyimme fixed-effect -malliin, joka vastaa PNSestimointia lisättynä poikkileikkauskohtaisilla
dummy-muuttujilla. Muutoin oletuksena on
(kirjallisuuden yleistä käytäntöä noudattaen),
että muuten kertoimet ovat vakioita ajassa ja
poikkileikkausyksiköittäin.

3.3 Aineisto
Aineistomme sisältää kaikki Suomen 85 seutukuntaa ja vuodet 1975–1995. Mittaamme tulotasoa asukasta kohden lasketulla valtionverotuksessa verotettavalla tulolla, joka on muutettu vuoden 1995 rahanarvoa vastaavaksi. Muuttoliikettä mittaamme nettomuuttoasteella eli tulomuuttajien (sisältäen siirtolaisuuden) ja lähtömuuttajien erotuksella vuosittain jaettuna asukasluvulla. Muuttoliikkeen mallinnuksessa käytettyjä muuttujia kuvataan tarkemmin Pekkalan
ym. (1999) työssä. Elinkeinorakennemuuttujat
ovat alkutuotannon, teollisuuden ja palvelujen
työvoimaosuudet. Aineisto on saatu Tilastokeskuksen ALTIKA aluetietokannasta.

4. Tuloksia alueellisesta
konvergenssista ja muuttoliikkeestä
Muuttoaktiivisuus (lähtö- ja tulomuutto) oli voimakkainta 1970-luvulla ja jälleen 1990-luvun
puolivälissä. Muuttoaktiivisuus oli pienempää
erityisesti 1970-luvun viimeisinä vuosina ja
1990-luvun alun lamavuosina (kuvio 1). Nämä
bruttomuutokset eivät kuitenkaan näy selkeästi
seutukuntien nettomuuttoasteissa, sillä tulo- ja
lähtömuutto näyttävät korreloivan varsin voimakkaasti seutukunnittain. Toisin sanoen, tuloja lähtömuutot vaihtelevat seutukunnissa samanaikaisesti ja suuntaisesti.
Seutukunnittaisen tulotason (logaritmisena)
keskihajonta pieneni jatkuvasti jaksolla 1975–
1995 seutukuntien välillä (keskihajonta oli 0,24
vuonna 1975 ja 0,11 vuonna 1995). Tuloerot
kaventuivat nopeasti etenkin ennen vuotta 1985,
minkä jälkeen kaventuminen hidastui huomattavasti, ja alueelliset tuloerot pysyivätkin lähes
ennallaan vuosien 1985–1995 välillä.
Vertailtaessa seutukuntien tulotasoa tarkastelujakson alussa (vuoden 1975 verotettava tulo
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Henkilöiden määrä

Kuvio 1. Muuttoliike Suomessa 1975–1995: seutukuntien välinen tulo- ja lähtömuutto

Vuosi

per asukas) ja myöhempää tulojen kasvua havaitaan, että nämä korreloivat voimakkaasti ja korrelaatio on negatiivinen (–0,954). Tämä osoittaa,
että alueellista konvergenssia on täytynyt tapahtua tulotasoissa. Tulojen kasvu jatkui keskimäärin vuoteen 1990 asti, jonka jälkeen lama aiheutti negatiivista kasvua useimmissa seutukunnissa.
Helsinki oli rikkain, johtava seutukunta koko tarkastelujakson ajan, ja muut seutukunnat lähestyivät Helsingin tulotasoa.
4.1 β-konvergenssi ja muuttoliike
poikkileikkausmallissa
Ensiksi analysoimme β-konvergenssia käyttäen
poikkileikkausaineistoa ja havaitsimme, että välillä 1975–95 keskimääräinen absoluuttinen
konvergenssinopeus oli noin 4 % vuodessa (taulukko 2). Konvergenssi oli erityisen nopeaa
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vuosina 1975–85 (6,6 % vuodessa) ja hidastuikin huomattavasti sen jälkeen (2,1 prosenttiin
vuosina 1985–95).
Kun selittävinä muuttujina käytettiin lisäksi
alueellisia rakenne-eroja, jotka kuvastavat erilaisuuksia alueiden tasapainoissa ja alueisiin
kohdistuvissa taloudellisissa häiriöissä, havaitsimme että konvergessi hidastuu. Tämä osoittaa, että erot alueiden toimialarakenteissa vaikuttavat niiden tasapainoihin, joten täydellistä
konvergoitumista tulotasoissa ei voida odottaa
tapahtuvan, koska köyhemmät alueet eivät välttämättä ole kauempana omista tasapainoistaan
kuin rikkaat alueet. Tämä ehdollinen β-konvergenssi oli koko periodilla 2.6 % vuodessa.
Analysoitaessa muuttoliikkeen vaikutusta βkonvergenssiin voidaan käyttää kahta erilaista
lähestymistapaa. Ensiksi käytimme nettomuuttoastetta selittävänä muuttujana alueen tulota-
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Taulukko 2. β-konvergenssi poikkileikkausregressioissa
MUUTTUJAT

1975–95

1975–85
2

1985–95

β
R
Keskivirhe (muuttoliike)

β
R
Keskivirhe (muuttoliike)

β
R2
Keskivirhe (muuttoliike)

0,042
0,001
0,023
0,003

0,911
(–)
0,930
(–)

0,066
0,002
0,033
0,001

0,921
(–)
0,902
(–)

0,021
0,001
0,016
0,006

0,272
(–)
0,599
(–)

Lninc + netmig

0,046
0,001

0,912
(0,185)

0,065
0,002

0,917
(–0,047)

0,020
0,001

0,268
(–0,020)

lninc + fit

0,054
0,001

0,928
(0,505)

0,064
0,002

0,919
(–0,054)

0,038
0,001

0,360
(0,660)

Lninc + netmig +
pri + servi + indu

0,026
0,001

0,936
(0,183)

0,046
0,001

0,917
(0,015)

0,015
0,001

0,340
(0,029)

Lninc + fit +
pri + servi + indu

0,035
0,003

0,940
(0,445)

0,041
0,001

0,913
(–0,044)

0,087
0,001

0,0478
(1,010)

Lninc
Lninc+
pri + servi + indu

2

* Huomautuksia: N = 85. Nettomuuton selittävät muuttujat kaksivaiheisessa estimoinnissa: veroaste, koulutusaste, opiskelijoiden osuus, työttömyysaste ja omistusasuntojen osuus. Kaksivaiheiset regressiot ovat ne,
joissa esiintyy »fit»-muuttuja, yksinkertaiset PNS-regressiot ne, joissa muuttujana »netmig». Rakennemuuttujat ovat »pri» (alkutuotannon osuus), »servi» (palveluiden osuus) ja »indu» (teollisuuden osuus työvoimasta). Luokka »toimiala muu / tuntematon» on jätetty pois, jottei toimialojen summa olisi yksi. Likelihood ratio
-testi samansuuruisille β-kertoimille periodien välillä hylättiin. Kaikki spesifikaatiot läpäisivät Ramsey
RESET-testin oikealle mallispesifikaatiolle.

son kasvulle, jonka lisääminen malliin pitäisi
tuottaa tulokseksi pienempiä konvergenssinopeuksia, mikäli muuttoliike todella on alue-eroja pienentävä tekijä (ilman muuttoliikettä konvergenssin pitäisi olla hitaampaa, jos muuttoliike edistää konvergenssia). Taulukosta 2 kuitenkin havaitaan, että konvergenssikerroin ei suinkaan pienene vaan kasvaa.
Toisaalta, muuttoliikkeen vaikutus konvergenssinopeuteen näyttäisi olevan varsin pientä
(β-estimaatti kasvaa 4.2 prosentista 4.6 prosenttiin). Kuten edellä todettiin, tämä lähestymistapa on ongelmallinen, sillä muuttoliike ja tulojen kasvu vaikuttavat toisiinsa samanaikaisesti,
joten tulokset eivät ole luotettavia.

Seuraavaksi siirryimmekin käyttämään kaksivaiheista estimointia edellä mainitun samanaikaisuusongelman poistamiseksi. Ideana on
määrittää nettomuuton »eksogeenisesti» määräytyvä (taloudellisesta kasvusta riippumaton)
osa ja käyttää sitä selittämään kasvua estimoinnin toisessa vaiheessa. Muuttoliikemallien estimointituloksia ei raportoida tässä yhteydessä,
jotta voidaan keskittyä muuttoliikkeen ja konvergenssin välisen yhteyden tutkimiseen.
Taulukosta 2 huomataan, että myöskään kaksivaiheisessa estimoinnissa saadut β-kertoimet
eivät pienene, lukuunottamatta jaksoa 1975–85.
Tämä merkitsee sitä, että muuttoliikkeellä oli
mahdollisesti pientä konvergoivaa vaikutusta
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Taulukko 3. σ-konvergenssi poikkileikkaus- ja paneelimalleissa (malli 5)
JAKSO

σ
(PNS)

σ + netmig
(PNS)

σ + fit
(2-vaih.)

σ + netmig
+ P + S + I (PNS)

σ + fit +
P + S + I (2-vaih.)

1975–1995
(poikkileikkaus)

0,470
–

(70,3)**

0,463
2,2

(59,5)**
(1,7)

0,456
0,5

(51,1)**
(2,3)*

0,842
2,9

(4,9)**
(2,3)*

0,491
6,9

(8,3)**
(3,1)**

1975–1985
(poikkileikkaus)

0,608
–

(97,8)**

0,605
0,9

(83,6)**
(0,7)

0,615
–2,2

(73,1)**
(–1,1)

0,516
3,4

(12,9)**
(3,3)**

0,466
4,6

(9,08)**
(2,3)*

1985–1995
(poikkileikkaus)

0,770
–

(75,9)**

0,761
1,7

(64,8)**
(1,5)

0,741
5,3

(59,1)**
(3,6)**

0,914
0,9

(11,3)**
(0,7)

0,697
6,9

(6,7)**
(3,1)**

1975–1995
(paneeli)

0,471
–

(20,9)**

0,449
–2,4

(18,4)**
(–2,2)**

0,516
–18,6

(28,6)**
(–12,4)**

0,522
–3,3

(18,9)**
(–5,4)**

0,399
–18,4

(16,8)**
(–15,4)**

*

Huomautuksia: Solu sisältää estimoidun kertoimen »gap»-muuttujalle ja suluissa t-arvon. Näiden alapuolella on muuttoliike muuttujan kerroin ja t-arvo. Merkitsevyystasot estimaateille: * on 0,05 taso ja ** on 0,001 taso. »Netmig»-muuttuja on
nettomuuttoaste ja 2-vaiheisissa estimoinnissa muuttoliikettä kuvaa »fit»-muuttuja (katso taulukosta 2 instrumenttimuuttujat). Muuttujat »P», »S» ja »I» ovat alkutuotannon, palveluiden ja teollisuuden osuudet. Kaikissa regressioissa saavutettiin
korkea selitysaste (R2 > 0,9).

taloudelliseen kasvuun aina vuoteen 1985 asti,
jonka jälkeen vaikutus muuttui alue-eroja kasvattavaksi. Syynä tähän saattaa olla se, että jälkimmäisellä jaksolla etenkin hyvin menestyneet
seutukunnat vastaanottivat nuorta, koulutettua
työvoimaa muuttovirtojen mukana, kun taas
köyhemmät, maaseutuvaltaiset seutukunnat
vastaavasti menettivät tuota työvoimaa (Laakso, 1998, ja Vartiainen, 1997). Nettomuuton positiivinen vaikutus alueelliseen tulotasoon kävi
ilmi kaikissa estimoiduissa malleissa (kertoimet
raportoitu suluissa taulukossa 2).
Tulokset pysyivät lähes muuttumattomina
kun muuttoliikettä käytettiin yhdessä alueellista talousrakennetta kuvaavien selittävien muuttujien kanssa. Muuttoliikkeen vaikutus oli edelleen varsin pientä kuten edellä todettiin. Näin
ollen voidaankin päätellä, että alueiden välinen
muuttoliike ei olisi alue-eroja tasapainottava
voima, ainakaan 1980-luvun puolivälin jälkeen,
ja sen vaikutukset β-konvergenssiin ovat kaiken
kaikkiaan melko vähäisiä. Samankaltaisia tuloksia on saatu myös aiemmissa tutkimuksissa
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(ks. Barro ja Sala-i-Martin, 1992 ja Persson,
1997).
4.2. Muuttoliike ja σ-konvergenssi poikkileikkausmalleissa
Kuten yllä todettiin σ-konvergenssia on selvästikin tapahtunut koko tarkastelujakson aikana,
sillä tulotason keskihajonta pieneni yli puolella
vuodesta 1975 vuoteen 1995. Jotta voisimme
arvioida muuttoliikkeen vaikutusta σ-konvergenssiin käytimme ns. gap-malleja (yhtälöt 5 ja
6), joissa nettomuutto on selittävänä muuttujana periodin lopun gapille tai gapin muutoksille.
Taulukosta 3 havaitaan ensinnäkin, että seutukuntien keskimääräinen ero Helsinkiin verrattuna putosi puoleen vuosina 1975–1995.
Kuviosta 2 voidaan myös nähdä, että ero pieneni kaikissa seutukunnissa, ja eniten juuri köyhimmissä seutukunnissa. Gap-muuttujan kerroin pieneni hieman (sekä PNS- että kaksivaiheisissa regressioissa), kun muuttoliikettä käytetään ainoana »muuna muuttujana». Tämä
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Gap

Kuvio 2. Tuloerot (»gap») Helsinkiin verrattuna: seutukunnat köyhimmästä rikkaimpaan

Seutukunnat köyhimmästä rikkaimpaan

osoittaa, että muuttoliikkeen vaikutus on pieni
mutta divergoiva (muuttoliikkeen edistäessä
konvergenssia muuttoliikkeen vakioiminen olisi pitänyt kasvattaa gap-muuttujan kerrointa lähemmäs ykköstä, koska konvergenssin pienetessä kerroin lähestyy ykköstä).
Kun jakso jaetaan kahteen osaan ja käytetään
kaksivaiheista estimointia, näyttäisi muuttoliikkeellä olevan pientä konvergoivaa vaikutusta
vuosina 1975–85, mutta ei enää jälkimmäisellä
periodilla. Kuten edellä jo todettiin alku- ja jälkipuoliskon välillä on eroja: Gap-kerroin pieneni huomattavasti lähinnä vuodesta 1975 vuoteen
1985, mutta ei enää niinkään sen jälkeen.
Käyttämämme lyhyen aikavälin malli (6)
tuottaa hyvin samankaltaisia tuloksia pitkän aikavälin mallin kanssa (taulukko 4). Erot Helsinkiin pienenivät nopeasti vuoteen 1985 asti ja hitaammin sen jälkeen. Muuttoliikkeen vaikutus

gap-kertoimiin on pientä ja negatiivista, joten
ilman muuttoliikettä σ-konvergenssi olisi ollut
nopeampaa. Näyttäisi siis siltä, että kaikki seutukunnat ovat saavuttaneet Helsinkiä, mutta
muuttoliikettä ei voida pitää merkittävänä tekijänä tässä prosessissa. Päinvastoin, muuttovirrat ovat Suomessa kohdistuneet vain harvoihin
seutukuntiin, ja tämä on aiheuttanut pientä divergoivaa vaikutusta alueellisiin tulotasoihin,
etenkin 1980-luvun puolivälin jälkeen.
4.3 Muuttoliike ja konvergenssi paneelimallissa
Rakensimme myös paneelimallin, joka oli koottu 5-vuotisjaksoittain vuodesta 1975 vuoteen
1995. Sekä β- että σ-konvergenssia estimoitiin
edellä kuvattujen periaatteiden mukaisesti käyttäen PNS- ja 2-vaiheisia regressioita. Taulukos-
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Taulukko 4. σ-konvergenssi poikkileikkaus- ja paneelimalleissa (malli 6)
JAKSO

σ
(PNS)

σ + netmig
(PNS)

σ + fit
(2-vaih.)

σ + netmig
+ P + S + I (PNS)

σ + fit +
P + S + I (2-vaih.)

1975–1995
(poikkil.)

–0,530
–

(–79,3)**

–0,537
2,2

(–69,0)**
(1,7)

–0,544
4,3

(–61,0)**
(2,3)*

–0,425
2,9

(–8,8)**
(2,3)*

–0,509
6,9

(–8,6)**
(3,1)**

1975–1985
(poikkil.)

–0,391
–

(–63,0)**

–0,395
0,9

(–54,5)**
(0,7)

–0,385
–2,2

(–45,8)**
(–1,5)

–0,484
3,4

(–12,2)**
(3,3)**

–0,534
4,6

(–10,4)**
(2,3)*

1985–1995
(poikkil.)

–0,230
–

(–22,6)**

–0,239
1,7

(–20,3)**
(1,5)

–0,259
5,3

(–20,7)**
(3,6)**

–0,086
0,9

(–1,1)
(0,7)

–0,303
6,9

(–2,9)**
(2,2)*

1975–1995
(paneeli)

–0,529
–

(–23,4)**

–0,551
–2,4

(–22,6)**
(–2,2)*

–0,484
–18,6

(–26,8)**
(–12,4)**

–0,478
–3,3

(–17,3)**
(–5,4)**

–0,601
–18,4

(–25,4)**
(–15,4)**

*

Huomautuksia: Solussa on estimoitu kerroin »gap»-muuttujalle ja t-arvo suluissa. Niiden alla on vastaavat arvot muuttoliikemuuttujalle (»netmig» tai »fit»). Katso taulukon 3 selityksistä tiedot merkitsevyystasoista ja muista muuttujista.

Taulukko 5. β-konvergenssi paneelimallissa
MUUTTUJAT

β
(t-arvo)

Muuttoliike
(t-arvo)

R2

Chow ~
F(T–1)(K + 1),
NT–T(K +1)

Breusch-Pagan
~χ2p

lninc

0,027
(35,8)

–

0,785

27,9

1,1

lninc + netmig

0,023
(35,9)

1,02
(3,5)

0,801

20,1

4,9*

Lninc + fit

–10,3
(–12,1)
–

0,901

12,6

15,7*

0,836

12,7

2,1

lninc + netmig +
pri + servi + indu

0,027
(27,6)
0,024
(19,9)
0,022
(20,8)

0,73
(4,8)

0,846

12,4

2,8

lninc + fit +
pri + servi + indu

0,033
(42,6)

–10,3
(–14,7)

0,845

9,8

3,6*

lninc + pri + servi + indu

*

Huomautuksia: Kaikissa regressioissa oli mukana alueellinen dummy-muuttuja, koska Hausman-testi osoitti kiinteävaikutuksista mallia. Kaksivaiheiset estimoinnit sisältävät »fit»-muuttujan, joka on ensimmäisessä vaiheessa estimoitu nettomuutto (ks. taulukko 2, jossa on tarkemmat selitykset). Kaikki selittävät muuttujat ovat 5-vuotis periodien alkuarvoja. Mikään spesifikaatio ei läpäissyt Chow-testiä puulaukselle, mutta kuten Breusch-Pagan testi osoittaa virhetermeissä esiintyy
jonkin verran heteroskedastisuutta, jolloin Chow-testi ei ole luotettava.

sa 5 esitetyistä tuloksista käy ilmi, että β-kertoimet ovat huomattavasti pienempiä kuin poikkileikkausmalleissa ja ne vaihtelevat kahdesta
kolmeen prosenttiin vuodessa.
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Kun muuttoliike lisätään selittäväksi muuttujaksi β-kertoimet pienenevät, eli muuttoliike on
paneeliregressioissa konvergoiva tekijä, vaikkakin sen vaikutus on edelleen pientä. Muuttolii-
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kemuuttujan kertoimet ovat negatiivisia kaksivaiheisissa estimoinneissa, ja ne ovat myöskin
tilastollisesti merkitseviä. Näin ollen käytettäessä edistyneempiä menetelmiä ja parempaa aineistoa saadaan teoriaa ja käytännön havaintoja
tukevia tuloksia – muuttoliikkeellä on sittenkin
konvergoiva vaikutus alueellisessa kasvuprosessissa.
Lopuksi estimoimme myös σ-konvergessimallit paneeliaineistolla (taulukot 3 ja 4, alin
rivi) ja havaitsimme, että molemmissa malleissa gap-muuttujan kerroin kasvaa käytettäessä
kaksivaiheista estimointia. Tämä osoittaa, että
muuttoliike on aiheuttanut alue-erojen pienenemistä, ja tätä päätelmää tukee myös muuttoliikemuuttujan saama negatiivinen kerroin. Poikkileikkausmalleista poiketen paneeliaineistoa
käytettäessä otetaan huomioon havaintoja myös
periodin alun ja lopun välillä.
On siis mahdollista, että poikkileikkausaineistosta saadut erisuuntaiset tulokset johtuvat siitä,
että siinä ei olla pystytty huomioimaan kaikkea
jakson aikana tapahtunutta kehitystä. Ja koska
tarkastelujakso sisälsi nopean nousukauden
1980-luvun lopussa sekä syvän taloudellisen laman 1990-luvun alussa, voidaan ajatella ettei
alueellisesta kasvusta saa selkeää kuvaa vertaamalla pelkästään periodin alku- ja loppuvuosia
keskenään.

5. Johtopäätökset
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla
alueiden välisten tuloerojen kehitystä Suomessa vuosina 1975–1995 ja arvioida muuttoliikkeen osuutta tässä kehityksessä. Havaitsimme,
että β- ja σ-konvergessi oli nopeaa koko periodin ajan, vaikkakin niissä ilmeni selvää hidastumista vuoden 1985 jälkeen. Muuttoliikkeen
vaikutus tässä prosessissa ei kuitenkaan ollut ai-

van yksiselitteinen. Kaiken kaikkiaan vaikutukset osoittautuivat varsin pieniksi, kuten on todettu myös aiemmissa tutkimuksissa (ks. Barro
ja Sala-i-Martin, 1992 ja 1995, ja Persson,
1997).
Kaikissa aiemmissa tutkimuksissa on kuitenkin keskitytty ainoastaan β-konvergenssin ja
muuttoliikkeen yhteyksiin eikä ole tutkittu
kuinka muuttoliike vaikuttaa σ-konvergenssiin.
Tässä tutkimuksessa käytettiin nettomuuttoa selittämään seutukuntien pienenevää tulotasoeroa
Helsinkiin verrattuna ja havaittiin, että tulokset
ovat varsin samankaltaisia sekä β- että σ-konvergenssin osalta. Toisin sanoen, poikkileikkausregressioissa muuttoliike näyttäisi olevan
divergoiva tekijä alueellisessa kasvuprosessissa
(etenkin vuoden 1985 jälkeen), kun taas paneeliregressioissa se osoittautui konvergoivaksi tekijäksi.
Koska paneelimenetelmä on yleisesti ottaen
edistyneempi ja luotettavampi, voidaankin todeta että poikkileikkausmenetelmä ei pysty ottamaan huomioon jatkuvaa dynaamista kehitystä, mitä tapahtuu jakson alun ja lopun välillä.
Näin ollen voimme yhtyä aiempiin tutkimuksiin
joissa kehoitetaan käyttämään kehittyneempiä
menetelmiä analysoitaessa taloudellista kasvua
ja konvergenssia (ks. Islam, 1995, Caselli et al,
1996 ja Fuente, 1997).
Tarkasteltaessa muuttoliikkeen suuntaa Suomessa on helppo nähdä miksi se ei ole yksiselitteisesti alueellisia tuloeroja kaventava tekijä
ja miksi sen vaikutukset ovat niin pieniä. Muuttoliike on suuntautunut suurelta osin rikkaille,
nopeasti kasvaville ja kehittyville alueille, jotka sijaitsevat lähinnä Etelä-Suomessa. Kun lisäksi tiedetään, että pääosa muuttajista on nuorta, hyvin koulutettua väkeä (ks. Vartiainen,
1997 ja Laakso, 1998) on ymmärrettävää, että
muuttovoittoalueet hyötyvät. Toisaalta myös
työttömät muuttavat pois maaseutuvaltaisilta
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alueilta, ja suuri osa heistäkin muuttaa kaupunkikeskuksiin eri puolelle maata. Nämä kaksi
erityyppistä muuttajaryhmää aiheuttavat eri
suuntaisia vaikutuksia alueellisen tulotason kasvuun, työttömät pienentäviä ja korkeasti koulutetut työntekijät kasvattavia, joten nettovaikutus
jää ymmärrettävästi pieneksi useilla alueilla.
Positiivinen nettomuutto rikkaille alueille aiheuttaa myös mahdollisesti konvergoivia vaikutuksia, olettaen, että tulomuuttajien tuoma keskimääräinen lisätuotos on alueellista keskitasoa
pienempi. Tällöin kasvava tulomuutto merkitsee sitä, että alueen kokonaistulo on jaettava
useamman asukkaan kesken, ja asukasta kohti
lasketut tulot pienenevät rikkaissa muuttovoittoseutukunnissa ja kasvavat köyhissä muuttotappioseutukunnissa. Tämä on voitu jo havaita
joissakin pohjoisen Suomen ja Lapin seutukunnissa, joissa asukastiheys on erittäin pieni mutta tulotaso kuitenkin suhteellisen korkea.
Edellä esitetyistä tuloksista voidaan vetää
varsin selkeitä johtopäätöksiä. Näyttää siltä, että
alueellisten asukasta kohti laskettujen tuloerojen kehitys ei anna suurta syytä huoleen. Alueelliset tulotasoerot ovat alentuneet viimeisen 20
vuoden ajan jatkuvasti, vaikka voimakkaan
konvergenssin jakso päättyi 1980-luvun lopulla. Konvergenssin hidastuminen on luonnollista sitä taustaa vasten, että käytännössä tulotasot
eivät täysin konvergoidu eivätkä kaikki alueet
lopulta saavuta samaa tulotasoa, vaan konvergenssi hidastuu erojen pienentyessä riittävästi.
Myöskään muuttoliike ei aiheuta suuria ongelmia alueellisen tulonjaon kannalta, sillä muuttoliike jossain määrin supistaa tulo-eroja.
Näin ollen tämä tutkimus osoittaa, että alueellisen tulonjaon kehittyminen ja muuttoliikkeen
vaikutus siihen eivät ole aluekehityksen kannalta ongelmallisia. Sen sijaan muuttoliikkeen jatkuminen viime vuosien kaltaisena aiheuttaa väestön liian nopeaa keskittymistä, mikä johtaa
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epätoivottuihin vaikutuksiin, kuten keskusalueiden ruuhkautumiseen ja kustannustason nousuun sekä muuuttotappioalueiden infrastruktuurin vajaakäyttöön.
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