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Palveluiden alueellinen
tarjonta ja tuottavuus1

Raija Volk
Tutkimusjohtaja

Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

1. Taustaa

Suomessa palvelutuotanto on hajaantuneen
asutuksen myötä levittäytynyt laajalle ja tapah-
tuu monilta osin pienemmissä yksiköissä kuin
suuremmilla markkinoilla. Myös kilpailu saat-
taa olla vähäisempää. Mielenkiintoinen kysy-
mys on silloin, onko näillä erikoispiirteillä vai-
kutusta palveluiden tuottavuuteen ja tuotan-
non kasvuun?

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan palvelu-
tuotannon alueellista sijaintia ja väestön sijain-
nin merkitystä tuotannolle sekä palvelutuotan-
non alueellisia tuottavuuseroja. Palveluiden
empiirinen tutkimus on ollut aluenäkökulmas-
ta selvästi vähäisempää kuin teollisuuden.
Yleensä tyydytään toteamaan, että palveluissa
alueellinen keskittyminen on vähäisempää kuin
teollisuudessa. Kuitenkin esimerkiksi osaamis-
perusteiset palvelut näyttävät olevan keskitty-
neitä kaikkialla (Braunerhjelm, 2003).

Palveluiden tuottavuuden alue-eroja ei ole pal-
jon tutkittu palveluiden heterogeenisuuden ja
tuottavuuden mittausongelmien vuoksi. Teol-
lisuudessa on sekä Suomessa että muissa mais-
sa havaittu suuria alueellisia tuottavuuseroja
(Böckerman ja Maliranta, 2003, Susiluoto ja
Loikkanen, 2001, Ottaviano ja Pinelli 2004,
Rice ja Venables, 2004). Ne eivät selity pelkäs-
tään toimialaeroilla tai työvoiman ominaisuuk-
silla. Oletettavasti sama pätee myös palvelui-
hin. Toimialarakenteen ja työvoiman osaami-
sen ohella tuottavuuseroja voi syntyä myös lo-
kalisaatio- ja kasaantumisetujen vuoksi. Näin
ollen kunkin palvelutoimialan koolla sekä
alueen palvelutuotannon monipuolisuudella ja
erikoistuneisuudella saattaa olla merkitystä
tuottavuuteen.

2. Palveluiden merkitys ja
tuotannon alueellinen sijainti

Palveluilla suuri merkitys sekä kaupungeissa
että syrjäalueilla

Väestön sijainti ja siihen liittyvä yksityisen ku-
lutuskysynnän alueellinen kohdistuminen ovat

1 Kansantaloudellisen yhdistyksen iltapäiväseminaarissa
19.10. 2005 pidetty esitelmä. Esitelmä ja kirjoitus perustu-
vat Valtioneuvoston kanslian julkaisusarjassa 11/2005 jul-
kaistuun artikkeliin: Janne Huovari, Mikko Pakkanen,
Raija Volk: Palvelujen alueellinen tarjonta ja tuottavuus.
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tärkeimpiä perustekijöitä palvelutuotannon si-
jainnin määräytymisessä. Teollisen tuotannon
sijainti määräytyy sen sijaan paljolti joko luon-
nonresurssien saatavuuden ja sijainnin mukaan
tai luotujen tuotannontekijöiden perusteella.
Osaamisintensiivisten palveluiden samoin kuin
yhä enemmän teollisuudenkin sijoittumista
näyttää puolestaan ohjaavan henkilökunnan
saanti ja siihen liittyen yliopistojen sijainti (Mi-
delfart-Knarvik et al. 2000).

Yksityisten2 palveluiden osuus työpaikois-
ta on suuri yhtäältä kaupungeissa ja varsinkin
pääkaupunkiseudun suurissa kaupungeissa,
mutta toisaalta myös osissa Pohjois- ja Itä-Suo-
mea. Kaupungeista osa on erikoistumassa pal-
velusektorin tuotantoon ja syrjäisimmillä alueil-
la selitys on elinkeinotoiminnan ohuus, jolloin
välttämättömät peruspalvelut ovat merkittäviä
työllistäjiä. Vähittäiskaupassa työskentelee kai-
kissa kunnissa vähintään prosentti työntekijöis-
tä ja ison vähittäiskaupan työpaikkaosuuden
kuntia on ympäri Suomea. Toisessa ääripäässä
tietojenkäsittelypalvelut sen sijaan ovat keskit-
tyneet pääasiassa suurimpiin kaupunkeihin ja
suurimmassa osassa kunnista ei tietojenkäsitte-
lypalveluiden työpaikkoja ole ollenkaan tai nii-
den osuus on hyvin pieni.

2.1 Tuotannon alueellinen
keskittyminen

Yksityisten palvelujen alueellinen tarjonta vas-
taa ennakko-odotuksia siitä, että paikkasidon-
naiset alat, kuten vähittäiskauppa, majoitus- ja
ravitsemistoiminta, maaliikenne sekä henkilö-
kohtaiset palvelut ovat väestön huomioon ot-

taen varsin tasaisesti jakaantuneita ja toimi-
paikkoja on kaikkialla Suomessa. Hieman yl-
lättäen peruspankkitoiminta kuuluu tasaisim-
min jakautuneisiin toimialoihin konttorien
merkittävästä vähentymisestä huolimatta.

Monet alat olleet keskittyneitä jo pitkään

Maantieteellisesti keskittyneimpiä toimialoja
ovat ymmärrettävistä syistä ilma- ja vesiliiken-
ne. Tässä yksinkertaisena mittarina on käytet-
ty viiden suurimman sijaintikunnan osuutta
kunkin toimialan työpaikoista ja liikevaihdos-
ta. Myös tietojenkäsittelypalvelut sekä tutki-
mus- ja tuotekehitys, rahoitusta palveleva toi-
minta (mm. arvopaperikauppa ja meklaritoi-
minta) ovat keskittyneitä aloja. Liikevaihdolla
mitaten keskittymisasteet ovat usein korkeam-
pia kuin työpaikoilla mitattuna. Myös muut
mittarit kuten väestökorjattu Gini-kerroin an-
tavat samanlaisen kuvan toimialojen keskinäi-
sestä järjestyksestä.

Edellä mainitut alat ovat aina olleet keskit-
tyneitä ja niiden keskittyminen on edelleen jos-
sain määrin tiivistynyt ajanjaksolla 1988–2003
(taulukko 1). Selkein muutos on kuitenkin ta-
pahtunut posti- ja teleliikenteessä. Työpaikat
ovat vähentyneet syrjäisimmiltä alueilta ja suu-
rimpien keskusten osuus on noussut selvästi.
Teknologian ja kilpailuympäristön muutos ovat
saaneet aikaan sen, että liikevaihdolla mitaten
ala on tuotannon alueelliselta keskittymiseltään
jo tutkimuksen ja tuotekehityksen tasolla.

Selkeästi väestösidonnaisissa palveluissa,
kuten vähittäiskaupassa ja muissa palveluissa
(sisältävät mm. kampaamot, pesulat, hautaus-
toimistot), työpaikkojen keskittyminen suurim-
piin keskuksiin on ollut melko vähäistä, kun
ottaa huomioon, että tarkasteltavana ajanjak-
sona viiden suurimman kaupungin osuus koko

2 Yksityiset palvelut on tässä määritelty siten, että palve-
luista on poistettu toimialat, joilla julkinen sektori tuottaa
suurimman osan palveluista. Näitä ovat sosiaali- ja terveys-
palvelut, koulutuspalvelut sekä julkinen hallinto.
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Taulukko 1. Kunkin toimialan viiden suurimman sijaintikunnan* osuus alan kaikista työpaikoista tai liike-
vaihdosta, % koko maan vastaavasta.

Työpaikoista Työpaikoista Liikevaihdosta
2003 1988 2003

Ilmaliikenne 96,1 92,7 95,2

Vesiliikenne 88,2 83,7 82,9

Rahoitusta palveleva toiminta 79,2 .. ..
(arvopap. välitys ja meklaritoim.)

Tietojenkäsittelypalvelu 73,6 74,6 77,4

Tutkimus ja kehittäminen 68,6 63,9 71,7

Vakuutustoiminta 65,9 66,9 ..

Tukkukauppa 62,7 63,3 72,9

Liikennettä palveleva toiminta 53,5 56,5 67,2
(lastinkäsittely, varastointi, matkatoimistot ym.)

Vapaa-ajan palvelut 52,4 49,5 77,8

Muu liike-elämää palveleva toiminta 50,1 49,1 64,4
(mm. lakipalvelut, tekn. palvelut, mainonta,
siivous, vartiointi)

Rahoituksen välitystoiminta 50,0 50,2 ..

Posti- ja teleliikenne 47,2 34,4 70,3

Vuokrauspalvelut 41,7 37,4 59,4
(kulkuneuvot, koneet, kotital. tarv.)

Järjestötoiminta 39,4 44,2 ..

Majoitus- ja ravitsemistoiminta 38,8 37,7 43,3

Kiinteistöalan palvelut 38,7 41,4 66,3
(rakennuttaminen, isännöinti ja
kiinteistöjen välitys)

Ympäristönhuolto 36,4 32,9 23,9

Vähittäiskauppa 32,9 29 31,5

Autokauppa 31,2 30,7 53,1
(ml. huoltamotoim. ja polttoainejakelu)

Muut palvelut 28,6 29,2 35,2
(mm. kampaamot, pesulat, hautaustoimistot)

Maaliikenne (maantie- ja rautatieliikenne) 28,5 28,7 28,9

Tilastolähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto ja Yritysrekisteri
* Suurimmat sijaintikunnat = ne kunnat, joissa ko. alan työpaikkoja on eniten ko. vuonna.
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väestöstä on kohonnut 2,7 prosenttiyksikköä.
(Niiden väestöosuus oli vuonna 2003 25,7 %.)
Muutoksia on kuitenkin tapahtunut toimipaik-
kojen määrässä. Esimerkiksi vähittäiskaupassa
toimipaikat väestöä kohti ovat vähentyneet lä-
hes kaikkialla.

2.2 Työntekijöiden määrän ja väkiluvun
yhteys

Kunnan väkiluvun ja työntekijöiden määrän
yhteyttä on arvioitu toimialoittain regressio-
analyysillä kuntatason poikkileikkausaineistos-
ta. Kiinnostuksen kohteena on työntekijöiden
määrän joustoestimaatti sijaintikunnan väkilu-
vun suhteen. Joustolla on seuraava intuitiivinen
tulkinta: Ykköstä suuremmat joustot tarkoitta-
vat, että väkiluvultaan suuremmissa kunnissa
on väkilukuun suhteutettunakin enemmän ky-
seisten toimialojen tarjontaa kuin pienissä.

Suurissa kunnissa enemmän tuotantoa kuin
pienissä

Useimmilla toimialoilla, mukaan lukien paik-
kasidonnaiset vähittäiskauppa ja muut palve-
lut, näyttäisi suuremmissa kunnissa olevan alo-
jen työntekijöitä suhteessa väestöön enemmän
kuin pienissä kunnissa, eli poikkeamat yksik-
köjoustavuudesta ovat lievästi positiivisia.
Kaikkein suurimpia poikkeamat ovat tietojen-
käsittelypalveluissa sekä agentuuri- ja tukku-
kaupassa.

Mm. pankkitoiminnassa ja maaliikenteessä
poikkeamaa yksikköjoustavuudesta ei ole. Yl-
lättäen myöskään tutkimuksessa ja tuotekehi-
tyksessä, jonka työpaikoista lukumääräisesti
valtaosa sijaitsee suurimmissa väestökeskitty-
missä, kerroin ei poikkea yksikköjoustavuudes-
ta. Pienillä paikkakunnilla jo melko pienetkin

tutkimusyksiköt työllistävät enemmän ihmisiä
suhteessa väestöön kuin suuremmat yksiköt
suurissa yliopistokaupungeissa. Aineistossa on
sekä julkisia että yksityisiä tutkimuspalveluja.
Tutkimukseen liittyviä työpaikkoja on väes-
töön suhteutettuna eniten Jokioisessa, jossa on
maatalouden tutkimuskeskus. Yksityiset työ-
paikat olisivat todennäköisesti keskittyneempiä
suuriin kaupunkeihin.

Vertailun vuoksi joustot on estimoitu myös
vuoden 1988 aineistolla. Tulokset vuodelta
1988 ovat hyvin samansuuntaisia nykyiseen ti-
lanteeseen nähden. Suurimmalla osalla toimia-
loista muutokset tarjonnan ja väkiluvun yhtey-

Taulukko 2. Estimaatit työntekijöiden määrän jous-
tolle väkiluvun suhteen.

Poikkeama
yksikkö-

joustavuudesta

Tietojenkäsittelypalvelu 0,548*
Tukkukauppa 0,427*
Muu liike-elämää palveleva toiminta 0,335*
Liikennettä palveleva toiminta 0,333*
Vapaa-ajan palvelut 0,302*
Autokauppa 0,236*
Posti- ja teleliikenne 0,218*
Kiinteistöalan palvelut 0,202*
Vähittäiskauppa 0,193*
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 0,192*
Muut palvelut 0,161*
Ympäristönhuolto 0,129*
Vuokrauspalvelut 0,169
Vakuutustoiminta 0,164
Maaliikenne 0,035
Pankkitoiminta 0,002
Rahoitusta palveleva toiminta –0,098
Tutkimus- ja kehittäminen –0,209
Ilmaliikenne –0,251
Vesiliikenne –0,512*

* Poikkeama on tilastollisesti merkitsevä 0,1 %:n
riskitasolla
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dessä ovat olleet varsin pieniä eivätkä tilastol-
lisesti merkitseviä ja joustot ovat pikemmin
nykyhetkeä kohti tultaessa pienentyneet. Aino-
astaan kahdella toimialalla, posti- ja teleliiken-
teessä ja tietojenkäsittelypalveluissa, muutos on
ollut selvästi väestörikkaille alueille keskittä-
vää. Näiltä osin tulokset tukevat Desmetin ja
Fafchampsin (2004 ja 2005) tuloksia Yhdysval-
loista eli korkean teknologian palvelut ovat
keskittyneet väestöönkin suhteutettuna enem-
män keskuksiin, joihin myös koulutettu työvoi-
ma keskittyy (Berry ja Glaeser, 2005).

Toimipaikkojen suhteen lasketut joustot
ovat samansuuntaisia eli useimmilla palvelutoi-
mialoilla näyttäisi siis väkirikkaissa kunnissa
olevan suhteellisesti enemmän tarjontaa mitat-
tuna myös kyseisten alojen toimipaikkojen
määrällä kuin pienemmissä kunnissa. Toimi-
paikkojen tapauksessa kertoimet ovat kuiten-
kin systemaattisesti pienempiä kuin työnteki-
jämäärille. Isoissa kunnissa on enemmän toimi-
paikkoja suhteessa väestöön, mutta työpaikko-
jen suhteellinen määrä on vieläkin isompi. Toi-
mipaikkojen koot ovat siis suurempia väkilu-
vultaan suuremmissa kunnissa.

Väkilukukynnykset toimipaikkojen
esiintymiselle

Joillakin toimialoilla on pienissä kunnissa vain
muutama toimipaikka. Näillä aloilla tarkastel-
tiin väkilukukynnystä toimipaikkojen esiinty-
miselle eli todennäköisyyttä sille, että kunnas-
sa on yksi tai useampi, kaksi tai useampia, jne.
toimipaikkoja ja miten tämä vaihtelee kunnan
väkiluvun mukaan. Tällöin voidaan saada
suuntaa-antavaa tietoa siitä, paljonko kunnas-
sa pitäisi olla asukkaita, jotta toimialan palve-
luja olisi kunnassa ylipäätään tarjolla tai että
kunnassa käytäisiin toimialalla kilpailua.

Tarkastellut toimialat poikkeavat voimak-
kaasti ensimmäisen toimipaikan kynnysarvon
kannalta. Useamman toimipaikan esiintymisel-
le ”vaadittu” väkiluku kasvaa kuitenkin useim-
milla aloilla lähes lineaarisesti toimipaikkojen
määrän suhteen (taulukko 3).

Pankkitoiminnassa toimipaikkojen määrä ei
kuitenkaan kasva väestön suhteessa lineaarises-
ti. Ensimmäisen toimipaikan kynnys on erittäin
alhaalla 400 asukkaassa, mikä ei ole mitenkään
yllättävää, sillä alan toimipaikkoja on neljää
Ahvenanmaan saaristokuntaa lukuun ottamat-

Taulukko 3. Väkilukukynnykset toimipaikkojen esiintymiselle, tuhatta asukasta.

K1 K2 K3 K4 K5

Tukkukauppa 1,1 1,9 2,8 3,9 4,7
Liikennettä palveleva toiminta 4,5 9,4 15,6 20,1 25,6
Posti- ja teleliikenne 2,3 11,0 18,1 25,9 37,1
Pankkitoiminta 0,4 3,0 7,0 12,6 18,1
Vakuutustoiminta 9,4 23,9 34,3 42,1 53,6
Rahoitusta palveleva toiminta 10,4 20,9 34,5 53,5 63,9
Kiinteistöalan palvelut 1,5 2,3 3,2 3,9 5,4
Tietojenkäsittelypalvelu 5,4 10,9 16,1 21,5 25,7
Ympäristönhuolto 4,2 10,9 23,4 34,4 53,7
Vapaa-ajan palvelut 2,4 4,4 7,1 9,8 12,2
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ta kaikissa Suomen kunnissa. Pankkitoiminnan
kynnykset nousevat jyrkästi, kun toimipaikkoja
on enemmän; jo se, että kunnassa olisi vähin-
tään kaksi toimipaikkaa, edellyttää alempaan
kynnykseen verrattuna yli seitsenkertaista vä-
kilukua. Myös posti- ja teleliikenteessä kynnyk-
set kasvavat varsin jyrkästi, mutta ensimmäinen
kynnysarvo on huomattavasti suurempi.

2.3 Sijainti suhteessa ympäröiviin
väestökeskittymiin

Palvelujen kysyntää ja tarjontaa tapahtuu luon-
nollisesti yli kuntarajojen. Etäisyyksien ja sijain-
nin merkitystä suhteessa sijaintipaikan ulko-
puolisiin väestökeskittymiin tutkittiin muodos-
tamalla jokaiselle kunnalle maantieteellinen lä-
heisyysindeksi, joka on pieni niissä kunnissa,
jotka sijaitsevat kaukana suurista väestökeskit-
tymistä ja suuri, mikäli kunnan lähellä on vä-
kiluvultaan suuria kuntia. Sijaintipaikan ulko-
puolisten väestökeskittymien vaikutusta tarjon-
taan on tutkittu lisäämällä läheisyysindeksi se-
littäjäksi regressiomalleihin, joilla aiemmat
työntekijöiden määrien joustot väkiluvun suh-
teen on estimoitu.

Läheisyyskertoimien perusteella syrjäisyys
ei useimmilla palvelutoimialoilla vaikuta tilas-
tollisesti merkitsevästi tuotantoon. Niillä toimi-
aloilla, joilla syrjäisyydellä on vaikutusta, se
näyttää olevan yhteydessä tarjontaan kahdella
eri tavalla. Liikennettä palvelevassa toiminnas-
sa (käsittää mm. huolinnan, lastinkäsittelyn ja
matkatoimistot), vähittäiskaupassa, vapaa-ajan
palveluissa sekä majoitus- ja ravitsemustoimin-
nassa kerroin on negatiivinen, minkä voi tul-
kita tarkoittavan sitä, että suurten väestökes-
kittymien läheisyys vähentää näiden alojen tar-
jontaa. Tukkukaupassa tilanne näyttäisi olevan
päinvastainen, läheisyysindeksin kerroin onkin

positiivinen. Suurten väestökeskittymien lähei-
syys näyttää kasvattavan tarjontaa, eli toimiala
haluaa mahdollisesti sijoittua lähelle keskusta,
muttei aivan keskuksen sisään.

3. Palveluiden alueelliset
tuottavuuserot

3.1 Alue-erojen suuruus

Palveluiden tarjonta näyttäisi siis olevan alueel-
lisesti jossain määrin keskittynyttä. Eräs syy
palveluiden alueelliseen keskittyneisyyteen
saattaisi olla suurempien keskittymien tarjoama
mahdollisuus tuottaa palvelut tehokkaammin.

Taulukko 4. Läheisyyden yhteys palvelujen tarjon-
taan (työpaikkojen määriin).

Läheisyys-
indeksin
kerroin

Tukkukauppa 0,814*
Vuokrauspalvelut 0,206
Muu liike-elämää palveleva toiminta 0,150
Pankkitoiminta 0,086
Tietojenkäsittelypalvelu 0,059
Autokauppa –0,002
Maaliikenne –0,030
Vakuutustoiminta –0,055
Posti- ja teleliikenne –0,120
Muut palvelut –0,131
Kiinteistöalan palvelut –0,149
Rahoitusta palveleva toiminta –0,170
Vesiliikenne –0,305
Ympäristönhuolto –0,328
Ilmaliikenne –0,517
Tutkimus- ja kehittäminen –0,520
Vähittäiskauppa –0,200*
Vapaa-ajan palvelut –0,277*
Majoitus- ja ravitsemistoiminta –0,359*
Liikennettä palveleva toiminta –0,539*

* Poikkeama nollasta on tilastollisesti merkitsevä
0,1 %:n riskitasolla.
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Selviä alue-eroja palvelualojen työn
tuottavuudessa

Työntekijää kohti määritellyssä työn tuottavuu-
dessa on selviä alueellisia eroja tarkasteltaessa
yksityisiä palveluja keskimäärin3 (kuvio 1). Sel-
västi korkein tuottavuus on Helsingin seudul-
la ja Ahvenanmaalla, joissa arvonlisäys työnte-
kijää kohti oli lähes 60 000 euroa. Kaikilla
muilla alueilla tuottavuus jää 50 000 euron ala-
puolelle ja heikoimman tuottavuuden alueella
Lapissa arvonlisäys oli vain reilut 30 000 euroa.

Sen lisäksi, että Helsingin seudulla työn
tuottavuus yksityisissä palveluissa on selvästi
muuta maata korkeampi, on Helsingin seudun
merkitys koko maan yksityiselle palvelutuotan-
nolle suuri, sillä sen osuus yksityisten palvelui-
den työllisistä on noin 40 prosenttia. Se on sel-
västi enemmän kuin Helsingin seudun osuus
kaikista työllisistä, joka on noin 30 prosenttia.
Helsingin seudun ja Ahvenanmaan jälkeen
tuottavimmat alueet yksityisissä palveluissa
ovat kaikki kaupunkialueita, eivät tosin yksi-
selitteisesti suurten kaupunkien alueita.

Tuottavuuden alue-erot kasvaneet viime
vuosina

Alueelliset erot yksityisten palveluiden tuotta-
vuudessa ovat viime vuosina kasvaneet selväs-
ti. Alue-erojen kasvussa ei kuitenkaan ole kyse
niinkään yleisestä tuottavuuskehityksen erka-
nemisesta, vaan lähinnä Helsingin seudun er-
kaantumisesta muusta maasta. Tuottavuudel-

taan heikoimman alueen ero muihin alueisiin
keskimäärin ei ole kasvanut käytännössä ollen-
kaan ja suurimmalla osalla alueista keskinäiset
tuottavuuserot ovat yhtä suuria kuin aikaisem-
pinakin vuosina.

Helsingin seudulla yksityisten palvelujen
työn tuottavuuden kasvu oli vuosina 1998–
2003 keskimäärin 2,7 prosenttia vuodessa, kun
kasvu muilla alueilla oli vain 0,3 prosenttia.
Ainut alue, jossa työn tuottavuuden kasvu oli
Helsinkiä nopeampaa, oli Ahvenanmaa. Hel-
singin seudun asema selvästi tuottavimpana
alueena yksityisissä palveluissa perustuu suu-
relta osin tukku- ja vähittäiskauppaan. Se on
myös paljolti alueellisten erojen kasvun taus-
talla. Myös liikenteessä sekä rahoitus- ja vakuu-
tustoiminnassa työn tuottavuus on kasvanut
Helsingin seudulla muuta maata selvästi no-
peammin.

Palveluissa teollisuutta pienemmät alue-erot

Yksityisissä palveluissa alueelliset erot työn
tuottavuudessa ovat selvästi pienempiä kuin
teollisuudessa. Toisaalta yksityisissä palveluis-
sa keskimääräinen työn tuottavuuden taso on
myös teollisuutta alhaisempi. Työn tuottavuus-
erot vaihtelevat toimialojen välillä monesta syys-
tä ja pelkistä toimialakohtaisista eroista ei voi
vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

3.2 Tuottavuuserojen syitä

Yksityisten palveluiden alueellisten tuottavuus-
erojen syitä ja yhteyttä alueellisiin tekijöihin on
tarkasteltu vuosina 1995–2003 regressiomallin
avulla. Mallissa työn tuottavuutta selitetään
Cobb-Douglas -tuotantofunktion avulla, jossa
tuotannontekijöinä on käytetty työntekijöiden
määrää ja aluetilinpidon investointien pohjal-

3 Tuottavuustarkasteluissa käytetään Tilastokeskuksen
tuottamia aluetilinpidon tietoja ja aluejakona seutukunta-
jakoon pohjautuvia alueita, joita on 42. Toimialajakona on
kansantalouden tilinpidon toimiala- ja sektorijako eli se
poikkeaa luvun 2 toimialajaosta jossain määrin. Käytetyt tie-
dot käsittävät koko yksityisen sektorin.
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Kuvio 1. Yksityisten palveluiden työn tuottavuus alueilla vuonna 2003 käyvin hinnoin.



492

E S I T E L M I Ä KAK 4 /  2005

ta tehtyä arviota pääomakannasta. Tuotanto-
funktiossa on sallittu skaalatuotot eli tuotan-
topanoksia kasvatettaessa tuotannon määrä voi
nousta suhteellisesti enemmän kuin panokset.
Perustuotannontekijöiden lisäksi malliin on li-
sätty alueen ja sen työvoiman ominaisuuksia
kuvaavia muuttujia selittämään eroja kokonais-
tuottavuudessa eli siinä osassa työn tuottavuut-
ta, joka ei selity pääoman ja työvoiman mää-
rällä. Alueympäristö voi vaikuttaa tuottavuu-
teen keskittymis- ja kasautumisetujen kautta.
Keskittymissä voidaan käyttää hyväksi massa-
tuotannon etuja sekä välituote- että lopputuo-
temarkkinoilla ja kilpailu on yleensä voimak-
kaampaa kuin alueilla, joilla on vähän saman
alan toimintaa. Keskittyminen tehostaa kysyn-
nän ja tarjonnan kohtaamista ja luo markkinat

myös erityistaidoille. Samanlaisen tuotannon
sijaitessa lähellä toisiaan myös tieto ja innovaa-
tiot leviävät helposti.

Taulukossa 5 on esitelty mallin estimoinnin
perusteella muuttujien alue-erojen vaikutus
yksityisten palveluiden työn tuottavuuden alue-
eroihin. Selitettävä muuttuja on alueen työn
tuottavuus kullakin toimialalla. Taulukon luvut
kuvaavat kunkin selittävän muuttujan yhden
keskihajonnan suuruisen eron vaikutusta työn
tuottavuuteen prosentteina. Luku on saatu ker-
tomalla estimoidun mallin kertoimet kyseisten
muuttujien keskihajonnalla. Taulukon luvuis-
sa siis yhdistyy sekä muuttujan estimoitu vai-
kutus työn tuottavuuteen että muuttujan havai-
tun alue-eron suuruus. Näin muuttujien vaiku-
tuksen vertailu keskenään helpottuu. Tulosten

Taulukko 5. Työn tuottavuutta selittävien muuttujien yhden keskihajonnan suuruisen eron vaikutus työn tuot-
tavuuteen vuosina 1995–2003, %.

Palvelut Tukku- Majoitus- Lii- Rahoitus- Liike- Kou- Ter- Muut
yhteensä ja vähit- ja ravit- kenne ja vakuu- elämän lutus veyden- palvelut

täis- semus- tus- palvelut huolto
kauppa toiminta toiminta

Pääoma per 2,5* 3,1* 5,5* 6,7* –1,2 4,6* 6,9* 13,9* 5,9*
työntekijä**

Toimialan 0,7 4,3* 4,4* 0,4 1,7 10,9* 3,5 –1,0 –1,0
koko alueella**

Toimipaikkakoko** 9,5* 6,7* 0,5 9,1* –8,6* 8,5* –7,0* 1,8* 4,3*

Läheisyys 2,6* 1,3* –0,4 4,5* 3,8* 1,2 –2,2 –2,3 2,6*

Tuotantorakenteen 1,4* 1,3* 0,8 1,3 3,5* –5,6* –3,5* 2,2* 0,3
erikoistuneisuus

Välituotekäyttö 0,0 2,8* –0,5 –2,0* 0,3 –2,2 –5,0* 0,5 –2,4*

Kilpailun puute 5,1* 3,1* 1,5* 4,0* –5,4* 10,8* 5,3* 0,3 1,9*

Koulutusaste 3,6* 4,7* 1,6 0,3 –1,4 9,1* –0,6 –0,8 3,1

Työikäisen väestön ikä 0,5 1,5 –4,2* –6,0* –2,8 4,6 –9,1* –2,8* 0,0

Selitysaste R2 73 % 65% 54 % 53 % 27 % 41 % 21 % 69 % 39 %

* = vaikutukset tilastollisesti merkitseviä (0,05).
** Muuttujat ovat toimialakohtaisia.
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perusteella esimerkiksi koko palvelutoimialan
kohdalla keskimääräinen alue-ero pääoman
määrässä työntekijää kohti (pääoma per työn-
tekijä-muuttujan keskihajonta) aiheuttaa 2,5
prosentin eron työn tuottavuudessa.

Pääoman määrä oli tilastollisesti merkitse-
vä selittäjä alue-eroille, mutta kooltaan sen es-
timaatti ei osoittautunut olevan kovin suuri.
Poikkeuksena oli muutama toimiala, joilla on
pääomaintensiivisiä alatoimialoja. Tällaisia ovat
yksityiset terveyspalvelut sekä liikenne ja muut
palvelut, joiden osalta erot voivat tulla mm.
ympäristöhuollon toiminnoista.

Tärkein yksittäinen selittäjä tarkasteltaessa
koko palvelusektoria yhtenä kokonaisuutena
oli toimipaikkakoko. Suurin vaikutus sillä oli
liikenteessä ja liike-elämänpalveluissa sekä kau-
pan alalla. Tämä viittaa siihen, että työllistä-
vyydeltään suurimmilla yksityisillä aloilla tuot-
tavuutta voidaan nostaa hyödyntämällä suur-
tuotannon etuja. Tulos vaatisi kuitenkin vielä
lisäselvityksiä, sillä aluetasolla ei ollut mahdol-
lista käyttää hienojakoista toimialajaottelua ja
tulokseen saattaa sekoittua toimialarakenteen
vaikutusta. Eräs esimerkki tästä on tukku- ja
vähittäiskauppa, joita tässä ei voitu erottaa toi-
sistaan. Tukkukaupan yksikkökoko on suu-
rempi kuin vähittäiskaupan.

Alueellista toimintaympäristöä kuvaavista
muuttujista alueen työvoiman koulutustason
vaikutus vaihteli voimakkaasti toimialoittain.
Liike-elämän palveluissa (ml. tutkimus- ja tuo-
tekehitys) sillä oli selvä vaikutus ja ehkä hie-
man yllättäen myös kaupan palveluissa. Majoi-
tus- ja ravitsemuspalveluissa tai liikenteessä sen
sijaan vaikutusta ei näyttäisi olevan. Työnteki-
jöiden keski-iällä ei ole itsenäistä vaikutusta,
vaan ikä vaikuttaa koulutustason kautta.

Alueen muut ominaisuudet liittyivät lähin-
nä alueen kokoon, keskittymiseen ja tuotanto-

rakenteeseen. Kullekin alueelle sijoittuneen toi-
mialan koolla on merkitystä liike-elämän pal-
veluissa ja kohtuullisessa määrin myös kaupas-
sa sekä ravitsemus- ja majoituspalveluissa. Kes-
kittyminen samalle maantieteelliselle alueelle
oman alan yritysten kanssa nostaa siis tuotta-
vuutta näillä aloilla.

Muiden alueiden markkinoiden läheisyy-
dellä on merkitystä tuottavuudelle. Suurimmil-
laan merkitys on liikenteessä. Tämä on ymmär-
rettävää, sillä liikenteen toimipaikat sijaitsevat
varsin tasaisesti eri alueilla, joten suurten väes-
tökeskittymien lähellä sijaitsevat liikenneyrityk-
set suuntaavat toiminnoistaan suuren osan näi-
hin keskuksiin.

Alueen tuotantorakenteen erikoistuneisuut-
ta mittaavilla muuttujilla ei juuri ollut vaiku-
tusta tuottavuuden alue-eroihin. Myöskään kil-
pailun vaikutusta ei pystytty todentamaan ja
vaikutussuhde oli ennakko-odotusten vastai-
nen. Kilpailullisuuden mittaamisessa näin kar-
kealla toimialajaolla on kuitenkin monia mit-
taamiseen liittyviä vaikeuksia. Käytetty voitto-
marginaalin mittari sisältää myös pääomakus-
tannuksen ja eri toimialoilla myös markkina-
alue voi olla erilainen, eikä se noudata hallin-
nollisesti määriteltyjä rajoja, joihin tilastot pe-
rustuvat. Eräs syy saattaa olla myös se, että kil-
pailun puute vaikuttaa alueiden välisiin hinta-
eroihin. Koska aineistossa on jouduttu käyttä-
mään deflatoidessa koko maan hintoja, hinta-
erot heijastuvat alueellisiin tuottavuuseroihin.
Käytetty kilpailullisuuden mittari toimi kuiten-
kin intuitiivisten oletusten mukaan eli se osoitti
Helsingissä ja muutamissa muissa kaupungeis-
sa suurinta kilpailullisuuden astetta ja syrjäi-
simmillä alueilla pienintä.
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4. Yhteenveto

Palvelut ovat keskittyneet alueellisesti, koska
niitä käyttävä väestökin on keskittynyt. Kuiten-
kin väkirikkaimmissa kunnissa on palveluiden
tuotantoa myös väestöön suhteutettuna enem-
män kuin pienissä kunnissa. Lisäksi työnteki-
jämäärillä mitatut toimipaikkakoot ovat suu-
rempia suurilla paikkakunnilla verrattuna pie-
niin kuntiin.

Vaikka tuotannon kasvu lamasta toivut-
taessa 1990-luvun jälkipuoliskolla oli keskittä-
vää, ei useimmilla toimialoilla voida havaita ti-
lastollisesti merkitsevää keskittymisen kasvua,
kun palvelujen tarjonta suhteutetaan väestöön.
Ainoastaan posti- ja teleliikenteessä ja tietojen-
käsittelypalveluissa on suurten kuntien asema
korostunut.

Muutamilla toimialoilla, kuten vähittäiskau-
passa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa
suurten väestökeskittymien läheisyys vähentää
tarjontaa. Tukkukaupassa sen sijaan riippu-
vuus on päinvastainen, minkä voisi tulkita tar-
koittavan sitä, että tukkukauppa sijoittuu vä-
kimäärältään suurten kuntien läheisyyteen,
muttei kuitenkaan näiden kuntien alueille.
Useimmilla tarkastelluista toimialoista merkit-
sevää riippuvuutta ei esiinny.

Työntekijää kohti lasketut tuottavuudet
vaihtelevat palveluissa alueittain paljon. Tuot-
tavuuserot ovat kylläkin maan eri osissa pie-
nempiä palveluissa kuin teollisuudessa. Yksi-
tyisissä palveluissa Helsinki ja Maarianhamina
erottuvat korkean tuottavuuden alueina. Muu-
toin korkean ja heikon tuottavuuden alueita
löytyy ympäri Suomea. Keskimäärin kuitenkin
itäisessä ja pohjoisessa Suomessa on matalam-
pi tuottavuus kuin muualla Suomessa.

Tuottavuuden alue-eroja näyttää selittävän
selkeimmin toimipaikkojen koko. Myös pää-

oman määrällä on merkitystä. Alueen ominai-
suuksia kuvaavien tekijöiden vaikutus vaihte-
lee voimakkaasti toimialoittain.  �
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