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1. Johdanto

V

iimeisen vuosikymmenen aikana alueiden taloudellisen kehityksen tarkastelu on noussut
niin käytännön politiikan kuin teoreettisen tutkimuksen huomion keskipisteeseen. Kansantaloustieteen sisällä pontta laajempaan mielenkiinnon heräämiseen ovat tuoneet ns. uusi kasvuteoria ja ns. uusi aluetalousteoria. Uusi kasvuteoria on kiinnittänyt huomion siihen mahdollisuuteen, että pääoman kasvusta ei seuraisikaan perinteisen näkemyksen mukainen hidastuva talouskasvu alenevien rajatuottojen
vuoksi. Uusi kasvuteoria implikoi, että tietyillä
toimialoilla olisi mahdollista kasvavien mittakaavaetujen vallitessa ylläpitää nopeampaa taloudellista kasvua. Siten kysymys alueiden kasvuvauhtien konvergoitumisesta nousi uudelleen empiirisen tutkimuksen tarkastelun kohteeksi. Uusi aluetalousteoria puolestaan korostaa mittakaavaetujen ja kuljetuskustannusten
välistä vuorovaikutusta yritysten sijaintipäätöksissä. Täten uuden aluetalousteorian myötä sijaintipaikkakysymys on noussut talousteoreettisen keskustelun valtavirtaan (ks. esim. Tervo
1999).
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Karrikoiden voisi siis todeta, että yritysten sijaintipäätöksiin vaikuttavat kaksi vastakkaista
voimaa: etäisyys ja keskittyminen, eli kuljetuskustannukset ja mittakaavaedut. Koska jopa
toimipaikkatasolla on olemassa toimialasta
riippuen mittakaavaetuja, yritysten toimintaympäristössä vallitsee epätäydellinen kilpailu
strategisine käyttäytymisineen: annetuilla kilpailijoiden reaktioilla yritykset huomioivat tuotantomääräpäätöksiensä hintavaikutukset voitonmaksimointipyrkimyksissään. Keskeistä on
havaita, että mittakaavaeduista johtuvan markkinavoiman vallitessa hinnat eivät täysin heijastele tehokkuushintoja (tai niitä vastaavia yhteiskunnallisia arvoja) ja markkinoille syntyy niin
rahallisia kuin teknologisia ulkoisvaikutuksia.
Nämä ulkoisvaikutukset vaikuttavat niin yritysten kuin työvoiman sijaintipäätöksiin (Ottaviano ja Pinelli 2004).
Yleinen havainto on silti, että toimialojen
alueittainen jakauma on sangen pysyvä. Uuden
aluetalousteoriankin antaman intuition mukaan kerran sijoituttuaan jonnekin alueelle yrityksen uudelleen sijoittumiseen liittyy kustan-
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nuksia, jotka uudelleen sijoittumisesta tuomien
hyötyjen olisi katettava. Koska mittakaavaedut
ja kuljetuskustannukset muuttuvat ajassa sangen hitaasti, ei alueittaisen toimialarakenteenkaan ole voinut olettaa muuttuvan kovin voimakkaasti. Edelleen keskittävää kehitystä on
pyritty tasaamaan aluepolitiikan toimenpiteiden avulla.
Viimeaikoina Suomen taloudellisessa ympäristössä on kuitenkin tapahtunut merkittäviä
muutoksia. Yleinen markkinoiden vapautumiskehitys – EU-jäsenyyksineen sekä globalisaatioilmiöineen – sekä teknologisen kehityksen
tuoma kuljetuskustannusten aleneminen ovat
avanneet ulkomaiselle kilpailulle niin yksittäiset alueet kuin yhä kasvavan määrän kilpailulta ennen suojassa olleita toimialoja. Ehkä keskeisin tekijä aluerakenteen näkökulmasta on
ollut Suomen 1990-luvun alussa kohtaama
lama ja erityisesti siitä toipuminen.
Useissa tutkimuksissa on havaittu, että lama
kohteli alueita melko samalla lailla: työttömyys
kasvoi yritysten mennessä konkurssiin tai pakon edessä toimintojaan saneerattaessa (ks.
esim. Talousneuvosto 2000). Laman aiheuttama ’luova tuho’ ja uusien yritysten synty mahdollisti sijaintipäätösten uudelleen arvioinnin ja
eroavaisuudet alueiden toipumisvauhdeissa
(ks. esim. Talousneuvosto 2000, Kangasharju
ja Pekkala 2004). Yksi keskeinen havainto laman toipumisperiodista on se, että eri toimialojen kehityskulut ovat olleet erilaisia, joskin
useimmilla toimialoilla muutokset ovat melko
pieniä (ks. esim. Tohmo ym. 2004).
Keskeinen lähtökohta on ajatus kehityksen
polkuriippuvuudesta. Koska alueellinen tuotantorakenne on havaittu sangen pysyväksi ja
siihen vaikuttaa myös harjoitettu politiikka, on
hyvä tiedostaa aikaisemman kehityksen pääpiirteet. Hyvästä esimerkistä käy Suomessa

harjoitetun aluepolitiikan eri painotukset tasapainoisen aluerakenteen saavuttamiseksi (ks.
esim. Okko 1989, Pekkala 2000). Toisaalta
sekä uuden kasvuteorian että uuden aluetalousteorian perusteella on nostettu esiin tekijöitä, jotka aiheuttaisivat talouden luontaista
taipumusta keskittävään kehitykseen. Tässä
suhteessa suhteellinen etu ja kasvavat mittakaavaedut ovat aina aluekehitykseen vaikuttavia
voimia, joskaan niiden voima ei välttämättä riitä murtamaan vallitsevia rakenteita. Keskeiset
tekijät, jotka mahdollistivat vallitsevien rakenteiden muutoksen Suomessa olivat lama, (Euroopan) integraatio ja globalisaatio. Näiden tekijöiden vaikutuksia voidaan tarkastella joko
aluelähtöisesti sijaintirakenteita tarkastelemalla tai alue-erojen kehityksen esim. hyvinvointierojen näkökulmasta (ks. esim. Tervo 2000).
Sekä Euroopan integraatioprosessi että viime aikoina voimakkaasti julkisuudessa esille
noussut globalisaatio ovat ”yleismaailmallisia”
ilmiöitä. Niiden vaikutuksia on tarkasteltu laajalti. Tässä yhteydessä on hyvä mainita erityisesti Euroopan integraatioprosessin vaikutuksia tuotannon keskittymiseen ja alueelliseen
erikoistumiseen liittyvä laaja tutkimustoiminta
(ks. esim. Combes ja Overman 2004). Sen sijaan Suomen kohtaama lama 1990-luvun alussa oli sangen poikkeuksellinen ilmiö ja siten sen
vaikutusten tarkastelu on ollut enemmänkin
kansallinen harrastus.
Suomen osalta niin alueiden konvergenssia,
alueellista erikoistumista kuin toimialojen keskittymistä kuvaavia tarkasteluja on ilmestynyt
viime aikoina useita. Erityisesti alue-erojen tarkastelun osalta on olemassa käsitys yleisestä
kehityskulusta lähes koko viime vuosisadan
ajalta alueellisesta verotettavasta tulosta lasketun BKT-per-capita -mittarin puitteissa. Kangasharjun (1998) mukaan β-konvergenssia on
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havaittavissa 88 seutukunnan osalta vuosina
1934–1993. Edelleen seutukuntien BKT-percapita -luvut ovat konvergoituneet voimakkaammin vuodesta 1964 lähtien. Pekkala ja
Kangasharju (1999) tarkastelivat muuttoliikkeen vaikutusta sekä β- että σ-konvergenssiin.
Muuttoliikkeellä havaittiin olleen vuosina
1975–1995 85 seutukunnan aineistossa vain
pientä vaikutusta alueellisten erojen tasoittumiseen. Valtionverotuksessa verotetuista verotuloista lasketun BKT-per-capitan osalta he havaitsivat nopeaa sekä β- että σ-konvergenssia,
vaikkakin konvergenssivauhdit hidastuivat selvästi vuoden 1985 jälkeen. Mainittujen tutkimusten tarkasteluperiodi ei kuitenkaan kata
lamasta toipumisperiodia.
Kangasharju ja Pekkala (2004) tarkastelivat
1990-luvun BKT-per-capita kehitystä kiinnittäen huomiota juuri lama- ja siitä toipumisperiodien erilaisuuteen. He tarkastelivat vuoden
1990 lukujen perusteella keskimääräistä varakkaampien ja keskimääräistä köyhempien seutukuntien keskimääräistä kehitystä vuosina
1990–1995 ja 1995–2000. Erityisesti jälkimmäisellä periodilla lamasta toivuttaessa kehitys erkaantui ryhmien osalta siten, että rikkaiden
alueiden hyvinvointi ja tuottavuus kasvoivat
muuttoliikkeen tasoittaessa köyhimpien alueiden hyvinvoinnin jälkeenjääneisyyttä vain vähäisessä määrin.
Sijaintirakenteiden kehityksen tarkastelun
osalta alueiden erikoistumisen tai toimialojen
keskittymisen osalta kotimaiset tutkimukset
ovat keskittyneet lähinnä vain 1990-luvun lopun kehitykseen, eli lamasta toipumisperiodiin.
Osaksi tämä on ollut aineistokysymys, sillä
aluetilinpidon lukuja EKT 95 -tilinpitojärjestelmän mukaisesti oli aluksi saatavissa vasta
vuodesta 1995 eteenpäin. Sekä Niiranen
(2002), Tohmo ja Littunen (2002, 2003) että
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Tohmo ym. (2004) ovat tarkastelleet viisivuotisperiodia 1995–1999. Niiranen (2002) tarkasteli kutakin Manner-Suomen maakuntaa ”keskusseutu, muut kaupunkiseudut ja muut seudut” -jaon puitteissa. Herfindahlin indeksillä
mitattuna seutujen monipuolistuminen kyseisellä periodilla oli Niirasen mukaan vallitseva
trendi; esim. arvonlisäyksen (työllisyyden) perusteella 30 (42) alueen toimialarakenne monipuolistui ja 21 (9) alueen toimialarakenne erikoistui.
Työllisyyslukuja tarkastelleiden Tohmon ja
Littusen (2002) tulosten mukaan Herfindahlin
indeksillä mitattuna maakunnat näyttivät erikoistuneen: 20 maakunnasta vain viidessä ei
ko. periodilla toimialojen työllisyys keskittynyt.
Toisaalta mitattaessa alueiden suhteellista erikoistumista Theilin indeksillä tulos oli varsin
erilainen: työllisyyden toimialoittaisen jakauman perusteella 12 maakuntaa monipuolistui.
Tohmo ja Littunen (2003) raportoivat työllisyydestä laskettujen ginikertoimien perusteella ko.
periodilla kahdeksan toimialan neljästätoista
keskittyneen. Kuvaavaa mainituille tuloksille
on, että muutokset indeksien arvoissa ovat pääsääntöisesti sangen pieniä ja antavat siten tilaa
muutoksen (tilastollisella) merkitsevyydellä
spekuloimiseen (vrt. Combes ja Overman
2004). Yksi syy pieniin muutoksiin lienee jo
aikaisemmin mainittu alueellisten rakenteiden
pysyvyys. Tällöin vaihtoehdoiksi nousee joko
tarkasteluperiodin pidentäminen, tai sellaisten
menetelmien hyödyntäminen, joissa yhden tunnusluvun sijasta tarkastellaan kattavasti koko
alueellisen rakenteen muutosta.
Tässä artikkelissa tarkastelemme maakuntien erikoistumista: miten tasaisesti eri toimialat ovat sijoittuneet Suomessa, miten se näkyy
alueiden erikoistumisessa ja millaisia muutoksia on tapahtunut koko maan keskimääräiseen
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kehitykseen nähden. Esityksen tarkoituksena
on antaa aikaisempaa kattavampi kuva alueiden mahdollisesta erikoistumiskehityksestä.
Esitys rakentuu seuraavasti. Luvussa kaksi kuvataan aineisto sekä tarkastellaan vaihtoehtoisia alueellista erikoistumista (tai vastaavasti toimialan keskittymistä) kuvaavia mittareita. Luvussa kolme annetaan kuva tapahtuneesta alueellisesta erikoistumis- tai hajautumiskehityksestä. Luvussa neljä luodaan tarkastelusta yhteenveto.

2. Aineisto ja mittarit
Tilastokeskus (2005) on julkaissut aineiston,
joka mahdollistaa toimialoittaisen tarkastelun
20 maakunnan ja 82 seutukunnan osalta vuosina 1975–2003. Perinteisesti tarkastelu on
kohdistunut tehdasteollisuuteen, mutta käsillä
oleva aineisto on toimialarakenteeltaan huomattavasti kattavampi. Aineiston edellistä versiota on tarkasteltu mm. Koutaniemen (2003)
tutkimuksessa. Koutaniemen (2003) käyttämä
aineisto sisälsi 20 maakuntaa ja 14 teollisuustoimialaa ajanjaksolla 1975–2000. Aineiston
nykyinen versio sisältää ajanjaksolla 1975–2003
samaiset 20 maakuntaa, mutta siihen sisältyy
toimialojen osalta myös teollisuuden ulkopuoliset toimialat. Siten maakunta-aineisto mahdollistaa laajemman toimialojen kirjon tarkastelun kuin esimerkiksi olemassa oleva seutukunta-aineisto.
Luonnollisesti valinta tarkasteltavasta aluejaottelusta riippuu tutkimuksen kysymyksenasettelusta. Nykyisin käytössä olevat alueluokitukset perustavat EU:n hierarkkiseen NUTS
alueluokitusjärjestelmään (NUTS = Nomenclature of Territorial Units for Statistics). Suomen
82 seutukuntaa muodostavat EU:n alueluokitusjärjestelmän NUTS 4 -tason. Koska seutu-

kuntaluokitusta muodostettaessa yksi kriteeri
oli pyrkimys työssäkäyntialuevastaavuuteen, on
useissa tutkimuksissa suosittu seutukuntajaottelua (ks. esim. Kangasharju ja Pekkala 2004
sekä Ottaviano ja Pinelli 2004). Vastaavasti valitsemamme aluetaso eli Suomen 20 maakuntaa muodostavat NUTS 3 -tason. Seuraava
alueluokittelutaso (NUTS 2) tarkastelee suuralueita, joita Suomessa on viisi kappaletta. Tämän tutkimuksen kannalta suuraluejako lienee
turhan karkea (samoin kuin NUTS 1 -jako
Manner-Suomeen ja Ahvenanmaahan). Toisaalta EU:n sisämarkkinaprosessin tai yleisemmin Euroopan integraation osalta toimialojen
keskittymis- tai sen alueellisen kehityksen tarkastelussa on hyödynnetty pääsääntöisesti
joko suuraluejakoa tai maiden välistä kehitystä (ks. esim. Amiti 1998, 1999, Brülhart 2001,
Midelfart-Knarvik ja Overman 2002). EU:n
aluepolitiikan tarkastelun osalta suuraluejaottelu on perusteltua mm. siksi, että tukialueet
on määritelty suuralueittain.
Edelleen alueiden erikoistumista voidaan
kyseisen aineiston puitteissa tarkastella niin arvonlisäys-, työllisyys- kuin väestöperustaisesti.
Tässä esityksessä rajoitumme tarkastelemaan
30 toimialan tuottaman arvonlisäyksen osuutta 20 maakunnassa. Vaikka arvonlisäystarkastelun ongelma on sen suhdanneherkkyys, sitä
voi perustella kiinteällä kytkennällä kokonaistuotokseen. Toimialojen arvonlisäyksistä voidaan laskea alueen vuoden aikana tuottaman
tuotannon arvo eli sen bruttokansantuote
(BKT). Vuosittainen tuotannon kasvu kuvaa
tuotannollisen kapasiteetin kasvua alueella.
Kun kasvuteoriassa on perinteisesti reaalisen
BKT-per-capita -muuttujan kasvuvauhdin katsottu kuvaavan kansallista talouden toimintakykyä, niin sen soveltaminen alueiden väliseen
kehitykseen on mitä luonnollisin jatkumo.
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BKT-per-capita -mittaria voidaan pitää hyvänä yleisenä taloudellisen hyvinvoinnin kuvaajana, mutta tuottavuuden mittaamisessa ongelmia syntyy, koska yritykset ja työvoima voivat
liikkua alueiden välillä. Tällöin alueellisen kilpailukyvyn tai tuottavuuden mittarina toimii
paremmin tuotannon kasvu per työntekijä.
Tuotannon kasvu per työntekijä näyttäisi
olevan uuden alueteorian mukainen alueellista kilpailukykyä korostava mittari. Näin ei silti
välttämättä ole, sillä uusi aluetalousteoria korostaa epätäydellistä kilpailua ja siten yritysten
hinnoitteluvoimaa sekä strategista käyttäytymistä. Vaikka yleinen hintojen muutos onkin
eliminoitu kiinteähintaisissa aikasarjoissa, vaikuttaa yritysten hinnoittelulisään mahdollisten
kilpailijoiden uhka. Ei ole täysin selvää, mitä
lamasta toipumisen ja EU:n integraation vaikutukset merkitsevät BKT-per-työntekijä -tietoihin perustuvissa tuottavuuslaskelmissa (vrt.
Niiranen 2002, Kangasharju ja Pekkala 2004).
Edelleen alueellisten kasvuerojen mittaaminen
on kohdistunut lähinnä keskimääräisen hyvinvoinnin ja tuottavuuden kasvueroihin (vrt. Ottaviano ja Pinelli 2004, Kangasharju ja Pekkala 2004). On erityisen tärkeää havaita, että niin
BKT-per capita kuin BKT-per-työntekijä -mittarit kuvaavat tuotannon arvoa keskimäärin
henkilöä/työntekijää kohden. Ne eivät kuvaa,
miten ko. tuotannossa syntyvät tulot jakautuvat alueen väestön/työntekijöiden keskuudessa (ks. esim. Loikkanen ym. 1999). Koska kiinnostuksen kohteena on alueiden toimialarakenteen kehitys, tarkastelumme kohdistuu tuotannollisen kapasiteetin arvioimiseen arvonlisäyksen puitteissa.
Alueiden välisiä eroja on tyypillisesti mitattu variaatiokertoimella (ks. esim. Kangasharju
ja Pekkala 2004, Talousneuvosto 2000), Herfindalin indeksillä (ks. Koutaniemi 2003, Nii304

ranen 2002, Tohmo ja Littunen 2002), ginikertoimella (ks. Tohmo ja Littunen 2002) tai Theilin mitalla (ks. esim. Niiranen 2002, Tohmo ja
Littunen 2002). Näistä kolme ensimmäistä mittaria kuvaavat sitä, miten eri alueet poikkeavat
toisistaan. Käytetyissä Theilin mitoissa muutos
on suhteutettu maan keskimääräiseen muutokseen, eli Theilin mitan osalta lukuihin vaikuttavat aluetta koskevien muutosten lisäksi myös
koko kansantalouden rakenteen muutokset.
Theilin mitan lisäksi sijaintiosamäärää sovelletaan muissakin mitoissa. On hieman yllättävää
havaita, että Euroopan teollisuuden keskittymistä tarkastelevissa tutkimuksissa tyypillisesti käytetty mittari ei ole mikään edellä mainituista. Mm. Krugman (1991), Brülhart (2001),
Amiti (1998, 1999) käyttävät sijaintiosamäärään perustuvia mittareita (ns. sijaintiginikerroin ja alueellinen ginikerroin), jotka suhteuttavat yksittäisen alueen kehityksen maan koko
tuotantorakenteeseen. Alueellinen ginikerroin
perustuu Balassa-indeksiin

missä qij on toimialan i tuotanto alueella j, qj
on koko tuotanto alueella j, qi on koko toimialan tuotanto maassa ja Q on maan koko tuotannon arvo. Alueellinen ginikerroin lasketaan
järjestämällä alueen tuotanto toimialoittain
Balassa-indeksin mukaan laskevaan järjestykseen ja piirtämällä kumulatiiviset arvot kuvioon
siten, että pystyakselilla tarkastellaan osoittajan kumulatiivisia arvoja ja vaaka-akselilla nimittäjän kumulatiivisia arvoja. Ginikertoimen
arvo saadaan laskemalla alueen A pinta-alan
suhde yläkolmion pinta-alaan (kuviossa 1: A/
(A+B)).
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Kuvio 1. Alueellinen Lorenz-käyrä.

alueellinen ginikerroin Herfindalin indeksi ei
suhteuta havaintoja yleiseen kehitykseen. Esimerkiksi sähköteknisen tuotteiden valmistuksen voimakas kasvu on tapahtunut myös koko
teollisuuden ja maan tasolla. Siten alueiden erikoistumisen suhteuttaminen yleiseen kehitykseen on monelta osin perusteltua.

3. Maakuntien erikoistuminen

Tulonjakoa tarkasteltaessa on yleisesti tiedossa, että erilaiset eriarvoisuusmitat painottavat
eri kohdassa jakaumaa olevia eroja eri tavoin,
eli eri mittareilla saadaan hieman erilainen
kuva ilmiöstä. Tulonjaon osalta kriteerit mittareiden valitsemiseksi ovatkin sangen kehittyneet (ks. esim. Lambert 1993). Alueellisen erikoistumisen osalta mittarin valintaa on sen sijaan vähemmän perusteltu (ks. Ellison ja Glaeser 1997 tai Combes ja Overman 2004). Combes ja Overman (2004) ehdottavat seitsemää eri
kriteeriä mittarin valintaan, joskin he samalla
toteavat, että kaikki kriteerit täyttävää mittaria
ei ole olemassa. Combesin ja Overmanin (2004)
kriteerien puitteissa alueellisen ginikertoimen
etuna on testattavissa olevan nollahypoteesin
olemassaolo: kaikki alueet ovat erikoistuneet
samassa suhteessa kuin maa keskimäärin. Edelleen ginikertoimen tiedetään painottavan jakauman keskivaiheen havaintoja. Koutaniemi
(2003) perustelee Herfindahlin indeksin käyttöä sillä, että se painottaa suuria havaintoja,
jotka ovat Koutaniemen mukaan keskeisiä tarkasteltaessa alueellista muutosta. Toisin kuin

Erikoistumiseltaan ääripäämaakunnat ovat olleet vuosi vuodelta 1975–2003 samat: Ahvenanmaa on ollut erikoistunein ja Pirkanmaa
monipuolisin elinkeinorakenteeltaan. Periodilla 1979–1983 kuitenkin Varsinais-Suomi (1979
–1980, 1982), Pohjois-Savo (1979, 1981), Keski-Suomi (1981), Kanta-Häme (1981) ja PäijätHäme (1983) olivat Pirkanmaata diversifioituneempia.
Vertailuvuosia 1975, 1990 ja 2003 tarkasteltaessa havaitaan, että Ahvenanmaan erikoistuminen (0,377 → 0,429 → 0,485) on kasvanut.
Sen sijaan erikoistumisen aste Pirkanmaalla aleni vuoteen 1990 (0,164 → 0,133), jonka jälkeen
on ollut erikoistumiskehityksen aika (0,133 →
0,156). Vaihteluväli näiden ääripäämaakuntien
välillä ginikertoimella mitaten on silti kasvanut
0,21:stä 0,33:een koko periodin aikana.
Suomen kokema syvä lama on nähtävissä
alueiden erikoistumiskehityksistä myös keskimäärin. Vuonna 1975 keskimääräinen maakunnan ginikerroin oli 0,256. Kertoimen arvo ehti
alentua vuoteen 1991 0,24:een, jonka jälkeen
se on vuoteen 2003 kasvanut 0,287:ään oltuaan
korkeimmillaan vuonna 2000 (0,291). Ennen
lamaa maakunnat keskimäärin siis hivenen diversifioituivat ja laman jälkeen erikoistumiskehitys on ollut melko ripeää. Tosin 2000-luvulla kehitys näyttäisi tasaantuneen tai aavistuk305
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Taulukko 1. Maakuntien ginikertoimien muutokset
periodeittain.

Taulukko 2. Maakuntien ginikertoimien prosentuaalisten vuosimuutosten periodikeskiarvot.

minimi maksimi keski- vaihteluarvo
väli

minimi maksimi keski- vaihteluarvo
väli

1975–2003
1975–1990
1975–1980
1980–1985
1985–1990
1990–2003
1990–1994
1994–2000
2000–2003
1994–2003

–0,046
–0,070
–0,033
–0,053
–0,049
–0,026
–0,001
–0,049
–0,050
–0,040

0,107
0,052
0,063
0,060
0,069
0,086
0,063
0,075
0,052
0,071

0,031
–0,011
0,003
–0,008
–0,006
0,042
0,028
0,018
–0,005
0,014

0,153
0,122
0,096
0,114
0,118
0,112
0,064
0,124
0,102
0,111

sen kääntyneen monipuolistumisen suuntaan,
ainakin keskimäärin.
Lamaa seuranneesta ajasta erottuvat viime
vuodet, jolloin maakunnat olisivat keskimäärin
diversifioituneet. Vaihteluvälit ginikertoimien
muutoksissa ovat eri periodeittain olleet eri
suuria, mitä osin selittävät erot tarkasteltavien
periodien pituuksissa. Lama-aika (1990–1994)
erottuu siten, että yhtä maakuntaa, PohjoisKarjalaa, lukuun ottamatta kaikkien maakuntien tuotantorakenne erikoistui. Myös voimakkain erikoistumiskehitys (2,8 %/vuosi) on osunut tälle periodille (taulukko 2.).
Joka periodeilla maakuntien yhtenäistä erikoistumiskehityksen suuntaa ei ole havaittavissa, mutta pääsääntöisesti kaikki maakunnat olisivat erikoistuneet lisää. Koko tarkasteluajanjakson (1975–2003) aikana vain Pohjois-Karjala, Pohjanmaa, Pirkanmaa ja Uusimaa eivät
ole erikoistuneet. Erityisen tarkastelumme
kohteena olevalla periodilla (1990–2003) vain
Pohjois-Karjala, Keski-Suomi ja Pohjanmaa eivät ole erikoistuneet lisää, ja periodilla 1990–
306

1975–2003
1975–1990
1975–1980
1980–1985
1985–1990
1990–2003
1990–1994
1994–2000
2000–2003
1994–2003

–0,65
–1,54
–3,09
–4,11
–3,48
–0,79
–0,14
–3,17
–7,15
–1,72

1,14
1,16
5,44
2,94
6,32
3,02
6,62
5,53
6,97
3,45

0,37
–0,37
0,26
–0,81
–0,49
1,23
2,78
1,13
–0,51
0,56

1,80
2,70
8,54
7,05
9,80
3,81
6,76
8,69
14,12
5,17

1994 oli näin siis vain Pohjois-Karjalassa. Vuodesta 1994 lähtien tarkastellen vaihtelun nähdään lisääntyneen. Vuosina 1994–2000 kuudessa maakunnassa (Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Itä-Uusimaa ja Uusimaa) ei erikoitumistrendi enää jatkunut, ja 2000-luvulla maakunnat ovat jakautuneet siten, että diversifioituneita maakuntia
on ollut enemmän (13/7). 1990-lukua dominoi
kuitenkin erikoistumiskehitys.
Sekä absoluuttisesti että prosentuaalisesti
gini-kertoimia tarkasteltaessa eri periodein
maakuntia voidaan nostaa esiin. Periodina
1975–2003 eniten erikoistunut maakunta on
ollut joko Ahvenanmaa (absoluuttisesti) tai
Etelä-Karjala (prosentuaalisesti). Periodina
1990–2003 Satakunta erikoistui eniten absoluuttisesti ja prosentuaalisesti. Diversifioituneimmat maakunnat ovat vastaavasti olleet
Pohjois-Karjala (1975–2003) ja Keski-Suomi
(1990–2003).
Laman aikana (1990–1994) eniten erikoistuivat Itä-Uusimaa (absoluuttisesti) ja Pohjois-
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Kuvio 2. Joidenkin maakuntaisten ginikertoimien kehittyminen periodilla 1975–2003.

Savo (prosentuaalisesti). Pohjois-Karjala ainoana diversifioitui, noin 0,5 %/vuosi. Vuosituhannen taitteeseen tultaessa nopeimmin erikoistuvin maakunta oli Satakunta ja diversifioituvin Keski-Suomi. Tällä vuosituhannella Pohjois-Pohjanmaa on jatkanut voimakkaimmin
erikoitumiskehitystään. Pohjanmaalla diversifioitumiskehitys on ollut voimakkainta prosentuaalisesti ja absoluuttisesti Pohjois-Karjalassa.
Maakuntien erilaistuvat kehityskulut ovat
lisääntyneet 1990-luvun aikana ja erityisesti aivan viime vuosina. Keskimääräisten vuotuisten
erikoistumisprosenttien vaihteluvälit ovat kasvaneet koko periodiin 1975–2003 verrattuna,
ja 1990-luvulta alkaneen kehityksen myötä
myös kiihtyneet. Erikoistumiskehitys on ollut
keskimäärin nopeampaa, jota on dominoinut

tiettyjen maakuntien vauhdikas erikoistuminen, mutta vuosia 1990–2003 tarkastellessa on
osassa maakuntia keskimääräinen erikoistumiskehitys myös kääntynyt negatiiviseksi, joten
eräiden maakuntien diversifioitumiskehitys on
kasvattanut vaihteluväliä. Toki viimeiset neljä
vuotta tarkastelussamme on kovin lyhyt periodi. Maakuntaisten kehityserojen eroavaisuuksia on havainnollistettu kuviossa 3.
Erikoistumiskehityksen keskimääräiset vuosittaiset prosenttimuutokset maakunnittain
eroavat ja niiden välisten erojen suuruus kasvaa periodeittain nykypäivää lähestyttäessä.
Näyttäisi myös siltä, että mitä erikoistuneempi
maakunta on jo ollut, sitä hitaampi on erikoistumiskehitys ollut, mikäli mittaamme alueellisten ginikertoimien arvojen suhteellisia vuosi307
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Kuvio 3. Maakuntaisten ginikertoimen taso lähtövuonna ja keskimääräinen vuosimuutos eri periodeilla.

muutoksia. Jos taas tarkasteltaisiin ginikertoimen arvojen absoluuttisia muutoksia, ennuste
olisi päinvastainen, paitsi periodien 1994–2000
ja 2000–2003 osalta. Näinä periodeina erikoistuneimmilla maakunnilla myös absoluuttinen
ginikertoimen muutos on ollut pienempi. Kuitenkin erikoistuneimmat maakunnat ovat säilyttäneet asemansa.
Vaikka koko maan tasolla erikoistumiskehitys onkin ollut melko vakaata, niin siihen
näyttäisi liittyvän tuotantotoiminnan keskitty308

minen koko maan tasolla ja siten toimialojen
keskittymiskehitys alueellisesti, kuten kuviosta 4b periodin 1994–2003 osalta voidaan havaita. Sama kehitystrendi ja riippuvuussuhde
voidaan olettaa löydettävän myös yksittäisten
alueiden osalta.
Pitkälle erikoistuneilla maakunnilla erikoistumiskehityksen voisi olettaa olevan hitaampaa, jota myös toimialojen havaittu hidas keskittymistendenssikin ennustaa. Näin myös siitä syystä, että tiettyjen toimialojen (esim. met-

Hannu Tanninen ja Timo Tiainen

Kuvio 4a. Koko maan erikoistuminen ja tuotantotoiminnan keskittyminen vuosina 1975–2003, perinteinen ginikerroin.

sä-, paperi-, kemian teollisuus, laivanvarustus)
maantieteellistä keskittymistä on ollut jo pitkään. Tiettyjen uusien, nousevien toimialojen
kehitys ja keskittyminen alueellisesti on saattanut saada myös tietyt alueet, tässä tapauksessa maakunnat, erikoistumaan voimakkaasti.
Näin voidaan todeta käyneen mm. PohjoisPohjanmaan osalta viime vuosina. VarsinaisSuomen osalta Nokian vaikutus näkyi voimakkaasti 1990-luvun loppupuolella, mutta
sen jälkeen kehitys on taittunut laskuun ja erikoistumisnopeus koko periodilla 1975–2003
on jäänyt alle keskimääräisen. Molemmissa
maakunnissa kuitenkin erikoistuneisuus on
kasvanut.
Ahvenanmaa ja Itä-Uusimaa ovat olleet erikoistuneimpia maakuntia, ja molemmat ovat

myös erikoistuneet lisää vähintään keskimääräisen maakunnan kehityksen tahdissa. Ahvenanmaan erikoistuneisuutta selittää laivanvarustus ja kalatalous, Itä-Uuttamaata Porvoon
öljynjalostus. Oppikirjaesimerkki Etelä-Pohjanmaa on myös nostanut reilusti erikoistumisastettaan 1990-luvulla vuosien 1975–1990 monipuolistumiskehityksen jälkeen. Satakunnan,
Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan erikoistumisen nopeutta lienee selittänyt osittain myös
maatalouden alueellinenkin rakennemuutos.
Metsäteollisuusalueet Etelä-Karjala ja Kymenlaakso ovat erikoistuneimpia alueita heti
Ahvenanmaan ja Itä-Uudenmaan jälkeen, ja
niiden erikoistumisvauhti on ollut keskimääräistä tasoa 90-luvulla ja erityisen nopeaa koko
periodilla, jopa Ahvenanmaan luokkaa.
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Kuvio 4b. Koko maan erikoistuminen (vaaka-akseli) ja tuotantotoiminnan keskittyminen (pystyakseli) vuosina 1994–2003,
perinteinen ginikerroin.

Pirkanmaa ja Pohjanmaa ovat vuoden 2003
havainnon mukaan vähiten erikoistuneita maakuntia. Niiden osalta erikoistumiskehitys koko
periodilla 1975–2003 on ollut negatiivista,
Pohjanmaalla edelleen negatiivista vielä 1990luvullakin. Pirkanmaalla sen sijaan on aivan viime vuosina ollut nähtävissä erikoistumiskehitystä. Pirkanmaata, sekä myös Uuttamaata, voidaan pitää sen verran suurina talousalueina,
että ne tarjoavat hyvän kasvualustan useammallekin toimialalle. Erikoistumista ei tarvita, ja
Pirkanmaalla diversifiteetti on aina ollut korkea. Uusimaa on myös sillanpääasemassa vielä
suuremmille maailmanmarkkinoille.
Keski-Suomen hidas ja jopa negatiivinen
erikoistumistahti 1990-luvulla oli johtaa maakunnan kovin diversifioituneeksi maakunnak310

si, mutta viime vuodet ovat lisänneet maakunnan erikoistuneisuutta. Tälle on useampia syitä: lama jätti jälkensä hallintokaupunkiin, maatalouden asema kasvoi, metsä- ja metalliteollisuuksien kasvuvauhti hidastui, ja Nokia kasvoi
voimakkaasti Jyväskylässä.
Kuviossa 5 maakunnat on jaoteltu neljään
ryhmään. Yhden ryhmän muodostavat ne maakunnat, joissa tällä vuosituhannella on erikoistumiskehitys jatkunut (vasen ylhäällä). Toinen
ja kolmas ryhmä ovat niitä, joissa maakuntien
erikoistumiskehitys on ollut negatiivinen vuosina 2000–2003. Ne eroavat toisistaan sillä perusteella, että toisessa niistä vuoden 2003 ginikerroin on vuoden 1994 vastaavaa pienempi
(vasen alhaalla) ja toisessa edelleen kuitenkin
suurempi (oikea ylhäällä). Neljännessä ryhmäs-
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Kuvio 5. Maakuntien ginikertoimien tasoja ja muutoksia tiettyinä vuosina ja periodeina.

sä ovat poikkeukselliset maakunnat: Ahvenanmaa, Pohjois-Karjala ja Keski-Suomi. Ahvenanmaa on joukossa kaikkein erikoistuneimpana, vaikkakin tällä vuosituhannella erikoistumiskehitys on katkennut. Pohjois-Karjala on
siksi, että sillä ainoana oli lama-aikana lievä diversifioitumiskehitys, ja Keski-Suomi jo edelläkin mainituilla perusteilla, että 1994–2000 se
diversifioitui todella voimakkaasti, mutta sen
jälkeen se on lievästi erikoistunut.
Kuviosta 5 noteeraamisen arvoista on se,
että Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla monipuolistumistrendi on jatkunut jo vuodesta 1994
lähtien. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson erikoistumistrendi on selvästi hidastunut vuodesta
1994 lähtien. Katkoviivat osoittavat keskimääräisiä arvoja gini-indeksille vuonna 2003 (0,29)
ja vuotuiselle muutosprosentille 1,2 %/v periodilla 1990–2003.

4. Johtopäätökset
Viimeisen vuosikymmenen aikana alueiden taloudellisen kehityksen tarkastelu on noussut
niin käytännön politiikan kuin teoreettisen tutkimuksen huomion keskipisteeseen. Syitä kiinnostuksen heräämiseen on paljon: pitkään jatkunut alueiden hyvinvoinnin konvergenssi
näyttää pysähtyneen laman jälkeen; pääomasekä muut markkinat ovat vapautuneet; on
osallistuttu Euroopan integraatiokehitykseen
sekä ns. globalisaatiokehitys yleisemminkin
mainitaan usein perusteluina.
Alueiden välisiä kasvueroja on Suomen
osalta tarkasteltu sangen kattavasti jo 1930-luvulta lähtien. Yleisesti näyttäisi vallitsevan konsensus siitä, että alueiden hyvinvointi konvergoitui aina 1990-luvulle asti ja laman jälkeen
olisi tapahtunut eriytymistä. Se, mistä kyseinen
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kehitys johtuu, on ollut vähäisemmän tarkastelun kohteena. Ns. uusi aluetalousteoria tarjoaa yhden selityksen: alueittaisen erikoistumisen ja toimialojen keskittymisen taustalla olisivat kasvavien mittakaavaetujen tavoittelu ja
transaktiokustannusten aleneminen. Rakenteet
ovat pitkälti pysyviä, mutta tietyt shokit voivat
laukaista patoutuneet uudelleensijoittumistarpeet. Suomen osalta yksi keskeinen shokki oli
1990-luvun alun lama. Toisaalta laman alla käytiin keskustelua syvenevän integraatioprosessin
osalta ns. herkistä toimialoista ja mahdollisen
EU-jäsenyyden vaikutuksista näille toimialoille (ks. esim. Kajaste 1990).
Olemme tarkastelleet maakuntien tuotantotoiminnan erikoistumista, jota on osittain ohjannut toimialojen keskittymiskehitys. Uusi
aluetalouden tilinpito mahdollistaa kohtuullisen pitkän ajanjakson tarkastelun. Siten paljon
huomiota osakseen saanut 1990-luvulla alkanut
kehitys on ollut mahdollista sijoittaa historialliseen kontekstiin. Lisäksi alueellista gini-kerrointa ei juuri ole Suomen aineistoon sovellettu eikä erikoistumisia tarkasteltu tässä laajuudessa. Tämä mittari on myös mahdollistanut
alueellisen kehityksen suhteuttamisen koko
maan kehitykseen nähden.
Tarkasteltavasta aineistosta on havaittavissa yleinen maakuntien tuotantotoiminnan erikoitumiskehitys (pl. 4 maakuntaa). Tietyissä
maakunnissa kehitys on lisäksi ollut voimakasta. Yleisesti on havaittavissa, että 1990-luvulla
erikoistumiskehitys kiihtyi. Joskin viimeisten
havaintojen perusteella näyttäisi siltä, että erikoistumiskehityksen kiihtyminen ei välttämättä ole pysyvä ilmiö ja alueiden kehityksen suunnat vaihtelevat paljon arvonlisäystä tarkasteltaessa. Tiettyjen toimialojen (ainakin maatalous
ja sähkötekninen teollisuus) kehitys on näkynyt maakuntien erikoistumisessa.
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Tässä yhteydessä olemme tarkastelleet aineistoa vain alueellisen erikoistumisen näkökulmasta arvonlisäyslukuja käsitellen. Jatkossa on
tarkoitus syventää tarkasteluamme myös seutukuntatasolle ja laajentaa näkökulmaa toimialojen keskittymisen tarkasteluun. Samalla on
syytä pohtia uuden aluetalousteorian implikoimia kytkentöjä alueiden erikoistumisesta ja
toimialojen keskittymisestä alueelliseen hyvinvointiin sekä uuden aluetalousteorian suhdetta yleiseen aluepolitiikkaan. Tällöin on tarpeen
erotella tiettyjen alueiden agglomeraatiokehityksestä erikoistumisen ja keskittymisen luonteet, eli kuinka alueilla ovat vaikuttaneet lokalisaatio- tai urbanisaatiovoimat. "
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