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1 Toimialatarkasteluissa
käytetyistä käsitteistä

Tarkasteltaessa toimialojen keskittymistä yri-
tysten osalta pyritään kuvaamaan sitä markki-
navoimaa, joka tietyllä osalla yrityksistä (esim.
kolmella suurimmalla) on tietyillä markkinoil-
la (Wahlroos, 1980; Hjerppe, 1982; Naskali,
1986; Virtanen, 1986). Yleisesti keskittymisen
mittana käytetään keskittymisastetta (CRm),
minkä avulla esitetään m:n suurimman yrityk-
sen painottamaton markkinaosuus.

Jos keskittymistä tarkastellaan markkinoi-
den keskittymisenä jonkin yksittäisen toimialan
tai eri toimialojen näkökulmasta, tällöin ei ku-
vata suurimpien yritysten markkinavoimaa,
vaan pikemminkin pyritään tarkastelemaan
markkinoiden rakennetta. Keskittymisen voi-
makkuutta tarkasteltaessa analyysit voidaan
suorittaa esimerkiksi liikevaihdon, tuotannon,
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jalostusarvon ja henkilöstölukujen perusteella.
Analyyseihin liittyy kuitenkin virhemahdolli-
suus, sillä esimerkiksi tuonnin puuttuminen
käytettävän mittayksikön arvosta saattaa yliar-
vioida todellisen keskittymisasteen. Ongelmia
syntyy erityisesti silloin, kun tuonti kattaa huo-
mattavan suuren osan kotimaan myynnistä.
Vastaavasti, jos vienti on mukana käytettävän
mittayksikön arvossa, niin seurauksena voi olla
todellisuudesta poikkeava keskittymisaste eri-
tyisesti vientipainotteisilla aloilla, sillä niiden
markkinarakenne perustuu kansainvälisiin
markkinoihin.

Yksi merkittävimmistä koko toimialan kes-
kittymistä kuvaavista mittareista on gini-ker-
roin. Italialainen tilastotieteilijä, Corrado Gini
kehitti 1900-luvun alkupuolella ns. gini-kertoi-
men tulonjaon tasaisuuden mittariksi. Gini-
kertoimesta on muodostunut myös Suomessa
yleisesti käytetty mittari erityisesti tulonjako-

1 Kiitämme KTT Hannu Tannista kommenteista artikke-
lin eri versioihin.
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tutkimuksissa (kts. Uusitalo, 1988; Takala ym.,
1986). Gini-kerroin lasketaan kaavalla (Lam-
bert, 1953):

Gini-kerroin = G = 1/2N2μ * Σi
N Σj

N | xi–xj |,

jossa N maakunnan tapauksessa xi on alueen
teollisuuden alatoimialan henkilöstön määrä
maakunnassa i ja xj vastaavasti toimialan hen-
kilöstön määrä maakunnassa j. Mitä lähempä-
nä nollaa gini-kertoimen arvo on, sitä tasaisem-
min toimialan työllisyys on jakautunut. Suuri
gini-kertoimen arvo kertoo puolestaan toimi-
alan henkilöstön epätasaisesta jakautumisesta.

Toimialatarkastelut (ginikertoimien lasku)
suoritetaan tässä tutkimuksessa yritysten hen-
kilöstön ohella viennin2 ja kasvuyritysten hen-
kilöstön perusteella toimialoittain. Littusen ja
Tohmon vuonna 2002 valmistuneessa tutki-
muksessa alueen kasvualat määriteltiin toimi-
alan yritysten liikevaihdon ja henkilöstön suh-
teellisen osuuden perusteella. Tilastokeskuksen
yritysrekisteristä tehtiin tilasto nopeasti kasva-
neista yrityksistä maakunnittain ja toimialoit-
tain (TOL 95, 2-numerotaso). Yritys määritel-
tiin kasvuyritykseksi, jos sen liikevaihto on kas-
vanut vähintään 100 % vuodesta 1995 vuoteen
1999. Kuitenkin tarkastelussa rajattiin pois
myös ne yritykset, joiden liikevaihto oli vuon-
na 1999 alle 500 000 mk (Smallbone ym. 1995;
Littunen & Tohmo, 2003). Tarkastelusta rajat-
tiin käytännön syistä pois myös ne yritykset,
joilla oli vuonna 1995 tai 1999 ollut toimintaa
useammassa kuin yhdessä maakunnassa (vuon-

na 1999 voimassa ollut maakuntajako). Muu
yritys määriteltiin yritykseksi, jonka liikevaih-
to oli kasvanut vuodesta 1995 vuoteen 1999
alle 100 % ja jonka liikevaihto oli vuonna 1999
vähintään 500 000 mk. Myös tästä tarkastelus-
ta rajattiin pois ne yritykset, joilla oli vuonna
1995 tai vuonna 1999 ollut toimintaa useam-
massa kuin yhdessä maakunnassa.

2 Toimialarakenteen tarkastelu

2.1 Toimialojen keskittyminen

Seuraavassa tarkastellaan toimialoittaista kes-
kittymistä ja siinä tapahtuneita muutoksia vuo-
sina 1995–99 suhteellisen keskittymisindeksin
(Gini-kerroin) avulla. Tarkastelut suoritetaan
yritysten henkilöstön, viennin ja kasvuyritysten
henkilöstön perusteella. Tarkoituksena on ku-
vata aluerakenteita maakuntatasolla toimialoit-
tain ja tarkastella toimialoittaisen kasvun tasai-
suutta.

Henkilöstö

Voimakkaimmin keskittyneet toimialat henki-
löstön perusteella olivat 1990-luvun lopulla
kumi-, kulkuneuvo-, tekstiili-, kone- ja elekt-
roniikkateollisuus sekä muun valmistuksen toi-
miala. Näiden toimialojen henkilöstön keskit-
tyminen lisääntyi ajanjaksolla 1995–993. Tasai-
simmin teollisuustoimialoista henkilöstön pe-
rusteella oli 1990-luvun lopulla jakautunut öl-
jytuoteteollisuus.

2 Vientitilasto on Tilastokeskuksen julkaiseman teollisuu-
den ja rakentamisen tilaston mukainen, joten gini-kerroin-
ta laskettaessa koko maan kaikkien toimialojen viennin si-
jasta vertailukohtana käytetään koko maan teollisuuden ja
rakentamisen toimialojen viennin määrää.

3 Laskimme gini-kertoimet myös yritysten arvonlisäyksen
perusteella, jolloin toimialojen keskittymistendenssi oli sa-
mantyyppinen kuin henkilöstön perusteella tehdyissä tarkas-
teluissa. Arvonlisäyksen mukaisia tuloksia ei kuitenkaan
raportoida tässä artikkelissa.
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Vienti

Voimakkaimmin keskittynyt toimiala viennin
perusteella ajanjaksolla 1995–99 oli elekt-
roniikka-, kulkuneuvo- ja elintarviketeollisuus.

Näiden jälkeen voimakkaimmin keskittyneet
toimialat viennin perusteella olivat paperi-,
kumi-, mineraalituote-, metalli- ja koneteolli-
suus. Kuviosta 2 voidaan havaita, että elekt-
roniikka-, kumi- ja erityisesti kemianteollisuu-

Kuvio 1. Gini-kerroin toimialoittain4 vuosina 1995 ja 1999 henkilöstön perusteella.

4 DA = Elintarviketeollisuus, DB = Tekstiilien ja vaattei-
den valmistus, DC = Nahan ja nahkatuotteiden valmistus,
DD = Puutavaran ja puutuotteiden valmistus, DE = Mas-
san valmistus, kust. ja painaminen, DF = Koksin ja öljy-
tuotteiden valmistus, DG = Kemikaalien ja kemiallisten

Kuvio 2. Gini-kerroin toimialoittain4 vuosina 1995 ja 1999 viennin perusteella.

tuotteiden valmistus, DH = Kumi- ja muovituotteiden val-
mistus, DI = Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus,
DJ = Metalliteollisuus, DK = Koneiden ja laitteiden valmis-
tus, DL = Sähköteknisten tuotteiden valmistus, DM = Kul-
kuneuvojen valmistus, DN = Muu valmistus.
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den viennin keskittyminen on voimistunut vuo-
desta 1995 vuoteen 1999. Tasaisimmin teolli-
suustoimialoista viennin perusteella oli 1990-
luvun lopulla jakautunut öljytuote- ja nahka-
teollisuuden vienti.

Toimialojen kasvu eri maakunnissa

Useimmissa maakunnissa kasvualoina oli yksi
tai useampi teollisuuden alatoimiala (taulukko
1). Teollisuuden kasvualoja oli vuonna 1999
vähiten Uudellamaalla, Itä-Uudellamaalla, Ky-
menlaaksossa, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa.
Uusimaa on hallintokeskus, yritysten pääkont-
torien sijoittumispaikka sekä ulkomaankaupan
solmukohta, mikä luo oman palveluvaltaisen
elinkeinorakenteen. Siksi teollisuuden kasvu-
aloja Uudellamaalla oli vähän. Itä-Uudella-
maalla, Kymenlaaksossa ja Kainuussa yritys-
kenttää hallitsevat suuryritykset (paperi- ja ke-
mianteollisuus sekä valtionyhtiöt) ja kasvualat
painottuvat palveluihin. Palvelujen alatoimi-
aloista esim. matkailu tai yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut ovat näiden maakun-
tien kasvualoja (taulukko 1).

Eniten teollisuuden kasvualoja oli Varsi-
nais-Suomessa, Pirkanmaalla, Etelä-Savossa,
Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Poh-
janmaalla ja Lapissa (taulukko 1).  Etelä-  ja
Keski-Pohjanmaan maakuntia voidaan pitää
pienyritysvaltaisina maakuntina, joissa on run-
saasti teollisuuskeskittymiä. Varsinais-Suomes-
sa on merkittäviä  teollisuusaloja  ja  Pirkan-
maalla  ja Pohjanmaalla  on runsaasti  teolli-
suutta. Yllättävimmät maakunnat teollisuuden
kasvualojen suhteen ovat Lappi ja Etelä-Savo,
joille tunnusomaista on suuryritysvaltaisuus ja
isot valtionyhtiöt. Teollisuuden alatoimialat
ovat kuitenkin kasvaneet voimakkaasti ja esi-
merkiksi Lapin elinkeinoelämä on muuttunut

Taulukko 1. Maakuntien kasvualat 1999 henkilöstön
perusteella (ks. Littunen & Tohmo, 2002).

Maakunta Kasvualat

Uusimaa DE, DL, I, K, M
Itä-Uusimaa DA, F, H
Varsinais-Suomi DA, DG, DH, DJ, DK, DL,

DM
Satakunta DB, DE, DH, DK
Kanta-Häme DA, DB, DD, DI, F, O
Pirkanmaa DA, DB, DD, DJ, DM, DN
Päijät-Häme DD, DH, DK, DN
Kymenlaakso B, DD, DE, O
Etelä-Karjala C, DA, DI, DJ
Etelä-Savo A, DD, DH, DI, DJ, DK,

DM
Pohjois-Savo A, C, DB, DD, DJ, DN
Pohjois-Karjala A, C, DJ, F, H, N
Keski-Suomi DC, DI, DJ, DL
Etelä-Pohjanmaa DB, DD, DI, DJ, DN
Pohjanmaa A, DB, DD, DH, DJ, DL,

DM
Keski-Pohjanmaa DB, DC, DD, DI, DJ, DM
Pohjois-Pohjanmaa C, DD, DJ, DK, DL
Kainuu A, DA, F, H, M, N, O
Lappi C, DB, DD, DH, DI, DL, E,

F, H, O

A = Maa-, riista- ja metsätalous, B = Kalatalous, C =
Mineraalien kaivu, DA = Elintarviketeollisuus, DB =
Tekstiilien ja vaatteiden valmistus, DC = Nahan ja
nahkatuotteiden valmistus, DD = Puutavaran ja puu-
tuotteiden valmistus, DE = Massan valmistus, kust.
ja painaminen, DF = Koksin ja öljytuotteiden valmis-
tus, DG = Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden
valmistus, DH = Kumi- ja muovituotteiden valmis-
tus, DI = Ei-metallisten mineraalituotteiden valmis-
tus, DJ = Metalliteollisuus, DK = Koneiden ja lait-
teiden valmistus, DL = Sähköteknisten tuotteiden
valmistus, DM = Kulkuneuvojen valmistus, DN =
Muu valmistus, E = Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto, F =
Rakentaminen, G = Tukku- ja vähittäiskauppa, H =
Majoitus- ja ravitsemistoiminta, I = Kuljetus, varas-
tointi ja tietoliikenne, J = Rahoitustoiminta, K =
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut, L = Jul-
kinen hallinto ja maanpuolustus, M = Koulutus, N =
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, O = Muut yh-
teiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut.
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viime vuosikymmeninä voimakkaasti (tauluk-
ko 1).

Markkinoiden kasvua on yleensä pidetty
keskittymistä vähentävänä tekijänä, mikä pe-
rustuu siihen, että toimialalla toimivien suurim-
pien yritysten kasvu ei ehkä tapahdu yhtä ri-
peästi kuin markkinoiden laajentuminen.
Markkinoille pääsyn esteet ovat tällöin mata-
lammat ja markkinoilla on tilaa uusille yrityk-
sille ja pienemmillä yrityksillä on lamaa suu-
remmat mahdollisuudet laajentaa tuotantoaan.
Markkinoiden kasvun voidaan ajatella myös
merkitsevän joidenkin toimialojen tuotannon
laajenemista tasaisemmin eri puolille Suomea.

Kuviosta 3 voidaan havaita, että voimak-
kaimmin keskittyneet kasvutoimialat henkilös-
tön perusteella olivat vuonna 1999 nahka-, pa-
peri-, kemian-, kumi-, elektroniikka- ja kulku-
neuvoteollisuus. Yleisesti ajatellaan, että esi-
merkiksi elektroniikkateollisuuden tuotantovä-
lineet ovat melko helposti siirreltävissä maa-
kunnasta toiseen. Gini-kertoimen perusteella
ainakaan toimialan kasvu ei ollut alueellisesti
kovin tasaista.

Kumi-, elektroniikka- ja kulkuneuvoteollisuu-
den kasvun keskittyminen näkyi henkilöstön ja
viennin keskittymisen voimistumisena. Ke-
mianteollisuuden kasvun keskittyminen heijas-
tui vientiin, sillä kemianteollisuuden viennin
erikoistuminen oli voimistunut vuodesta 1995
vuoteen 1999.

3 Päätelmät

Talousneuvoston (2000) mukaan Suomen ta-
louden kehitystä on 1990-luvun puolivälistä
lähtien leimannut korkean teknologian kasva-
va painoarvo ja tuotannon keskittyminen. Ha-
vainto tuotannon keskittävästä kehityksestä saa
tukea Tohmon ja Littusen tutkimuksesta
(2002), minkä perusteella vain kolmen maakun-
nan (Pohjois-Savo, Pohjanmaa ja Keski-Pohjan-
maa) henkilöstörakenne ei erikoistunut vuosien
1995–1999 välisenä aikana. Myös Niiranen
(1999, 2000) on tutkimuksissaan havainnut
maakuntien toimialarakenteen erikoistumis-
trendin. Siten kehitys on 1990-luvulla johtanut
voimakkaammin erikoistuneisiin alueisiin.

Kuvio 3. Gini-kerroin toimialoittain4 vuonna 1999 kasvuyritysten henkilöstön perusteella.
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Tässä tutkimuksessa keskittymistä tarkasteltiin
markkinoiden keskittymisenä yksittäisten toi-
mialojen näkökulmasta. Tällaista keskittymisen
tarkastelua voidaan pitää tärkeänä siksi, että
keskittyminen on markkinoillepääsyn esteiden
ohella markkinarakenteen toinen merkittävä
osatekijä. Markkinarakenne puolestaan vaikut-
taa markkinoiden käyttäytymiseen ja suoritus-
kykyyn.

Henkilöstön perusteella tehtyjen tarkaste-
lujen perusteella voimakkaimmin erikoistunei-
den toimialojen keskittyminen lisääntyi vuosien
1995 ja 1999 välisenä aikana. Muutaman toi-
mialan keskittyminen lieveni vuosina 1995–
1999 henkilöstön perusteella tarkasteltuna.
Paperi- ja metalliteollisuudessa keskittyminen
lieveni eniten. Vientitoiminnan keskittyminen
on voimistunut kemian- ja kumiteollisuudessa.

Markkinoiden kasvua on yleensä pidetty
keskittymistä vähentävänä tekijänä. Voimak-
kaimmin keskittyneet kasvutoimialat henkilös-
tön perusteella olivat vuonna 1999 nahka-, pa-
peri-, kemian-, kumi-, elektroniikka- ja kulku-
neuvoteollisuus. Siten kasvu ei ole ollut tasais-
ta, vaan se on usean toimialan tapauksessa joh-
tanut tiettyjen maakuntien kasvuyritysten hen-
kilöstön voimakkaaseen lisääntymiseen. Elekt-
roniikka-, kumi- ja kulkuneuvoteollisuuden
kasvun keskittyminen näkyy myös kyseisten
alojen henkilöstön tai viennin keskittymisen
voimistumisena vuodesta 1995 vuoteen 1999.
Kemianteollisuuden kasvun keskittyminen nä-
kyy puolestaan toimialan viennin keskittymisen
voimistumisena vuosina 1995–1999.

Toimialan elinkaaren vaihe ja keskittynei-
syys määrittävät keskeisesti toimialan dyna-
miikkaa ja toimialalle tulon esteet, mutta myös
yrityksen toiminnan ja kehityksen mahdollisuu-
det. Erityisesti toimialan kasvuvaiheessa liike-
toimintamahdollisuudet ovat laajimmillaan ja

toimialalle syntyy paljon uusia yrityksiä. Sen
sijaan toimialan voimakas keskittyminen voi li-
sätä uusien yritysten markkinoille tulon esteitä.

Tässä tutkimuksessa käytetty ginikerroin
sopii hyvin keskittymisen mittaamiseen erityi-
sesti koon (yritysten koko, tulojen suuruus)
mukaisissa tarkasteluissa. Mutta on kuitenkin
huomioitava, että käytetty mittari on luotu tu-
lonjaon tasaisuuden mittariksi, jolloin se ei ota
huomioon aluetieteessä tärkeää aluenäkökul-
maa. Toimialojen keskittymistarkasteluja kan-
nattaakin jatkossa testata ginikertoimilla, jot-
ka pohjautuvat esim. Balassa indeksiin (Krug-
man, 1991; Amiti, 1998), jolloin yritysten koon
mukaan myös aluenäkökulma tulee huomioi-
duksi.
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