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1. Johdanto

julkisen talouden yhteiskunnallinen merkitys
on suuri kaikissa länsimaisissa hyvinvointival
tioissa. julkinen talous muodostuu pääasiassa
julkisesta tuotannosta, julkisista tulonsiirroista
sekä julkisista investoinneista. julkisen talou
den institutionaalisia toimijoita ovat julkisyh
teisöt, joiden toiminta muodostaa yhteiskun
nassa merkittävän vastavoiman markkinaehtoi
selle kehitykselle. julkisyhteisöjen taloudellisel
la toiminnalla on merkitystä myös alueiden ja
aluetalouksien kehityksen kannalta.

julkisen talouden alueellista merkitystä on
tutkittu kohtalaisen vähän. yhtenä merkittävä
nä syynä tähän voidaan pitää sitä, ettei julkis
yhteisöjen taloustoimista alueittain ole ollut
saatavilla riittävän monipuolista tilastotietoa.
suomessa julkisesta taloudesta kertovan alueel
lisen tilastotiedon määrä on kasvanut viime
vuosien saatossa huomattavasti. tämä on mah
dollistanut myös julkisen talouden alueellisen
analyysin syventymisen. uusin julkisen talou
den taloustoimista kertova aineisto on julkisyh
teisöjen aluetilit1. se yhdistää jo aikaisemmin
saatavilla olleita tietoja yhtenäiseksi kokonai
suudeksi ja liittää niihin kokonaan uusia tieto

ja julkisen talouden alueellisesta vaikuttavuu
desta.

tämän artikkelin tarkoituksena on luoda
katsaus julkisen talouden alueelliseen merki
tykseen suomessa julkisyhteisöjen aluetilien
tietoja hyödyntämällä. Artikkelissa tutkitaan
2000luvun alun tilannetta. julkisyhteisöjen
aluetileistä on mahdollista laatia monenlaisia
julkisen talouden alueellisesta merkityksestä
kertovia indikaattoreita, joihin suoritettava
analyysi voidaan perustaa. Vastaavanlaisia tar
kasteluja on tehty aikaisemmin muun muassa
isossaBritanniassa (�ripaios & Bishop 2005)
sekä portugalissa (Ramos 2000).

1 Julkisyhteisöjen aluetilit tilastoaineisto on laadittu Tilas
tokeskuksen ja Jyväskylän yliopiston yhteistyösopimukseen
perustuvassa graduharjoittelussa. Harjoittelun tavoitteena
on tarjota opiskelijoille käytännön tilastotyön kokemusta
esimerkiksi gradutyössä hyödynnettävän tilastoaineiston
rakentamisen muodossa. Harjoittelun myötä suomalaiseen
aluetilinpitoon on luotu monenlaisia kokeellisia tilastoso
velluksia mm. alueellinen matkailutilinpito, alueellinen
kauppavirtalaskelma, alueellinen sosiaalitilinpitomatriisi,
sosiaali ja terveydenhuollon alueellinen satelliittitilinpito,
alueellinen pääomakanta sekä alueellinen koulutuspääoma
kanta.
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Artikkeli rakentuu seuraavanlaisesti. Lu
vussa 2 esitellään julkisyhteisöjen aluetilit ti
lastosovellus ja käydään läpi sen erityispiirteitä
muun muassa laadintamenetelmien sekä käy
tettävien luokitusten osalta. Luku 3 pitää sisäl
lään aluetilien tietoja hyödyntävän empiirisen
tarkastelun. neljännessä luvussa tehdään joh
topäätökset.

2. Julkisyhteisöjen aluetilit

julkisen talouden alueellisen merkityksen em
piirinen arviointi vaatii riittävän laajan ja mo
nipuolisen tilastoaineiston. julkisyhteisöjen
aluetilit on kansantalouden tilinpidon alaisen
aluetilinpidon sovellus, joka pitää sisällään tie
toja kaikkien julkisyhteisöjen taloudellisesta
toiminnasta. sovellus perustuu eurostatin mää
rittelemiin aluetilinpidon menetelmiin. suo
men lisäksi julkisyhteisöjen aluetilejä on laadit
tu ainakin tanskassa (Ausker & �roendahl
2001), isossaBritanniassa (o����ice o�� national
statistics 2003) ja portugalissa (Ramos 2000).
sovellukset ovat olleet kokeellisia, eivätkä jul
kisyhteisöjen aluetilit ole missään maassa vuo
sittaisessa julkaisussa.

suomessa kansantalouden tilinpidon mu
kaiset julkisyhteisöjen sektorit ovat paikallis
hallinto, valtionhallinto sekä sosiaaliturvara
hastot. paikallishallinnon sektori muodostuu
kunnista ja kuntayhtymistä. Valtionhallinnon
sektorin muodostavat ministeriöt ja keskusvi
rastot, pois lukien sosiaaliturvarahastojen hal
linto, joka kuuluu sosiaaliturvarahastojen sek
toriin yhdessä eläkerahastojen, kansaneläkelai
toksen ja muiden sosiaaliturvarahastojen kans
sa. julkisyhteisösektorit voidaan nähdä julkisen
talouden instituutioina, jotka ovat kiinteässä
yhteydessä toisiinsa sekä ympäröivään talou

teen. ne muodostavat merkittävän osan kan
santaloudesta.

julkisyhteisöjen taloustoimia kuvaavat alue
tilit on jaettu kuuteen erilliseen taulukkoon.
taulukot pitävät sisällään tietoja julkisesta tuo
tannosta, julkisista tulonsiirroista, julkisista
investoinneista ja investointiavustuksista sekä
pääomansiirroista ja muusta kollektiivisesta
kulutuksesta. julkisen talouden alueellisen
merkityksen tarkastelun kannalta kiinnostavim
mat taulukot ovat julkisen tuotannon, julkisten
tulonsiirtojen sekä investointien taulukot.

tuotantotietojen avulla voidaan vastata ky
symykseen julkisen tuotannon alueellisesta
merkityksestä sekä julkisen tuotannon suhtees
ta yksityiseen tuotantoon alueilla. investointi
tiedot kertovat julkisen talouden vaikutuksista
alueelliseen pääomakantaan ja ennen kaikkea
alueiden perusin��rastruktuuriin. julkisten tu
lonsiirtojen tiedot puolestaan mahdollistavat
alueellisten siirtojen järjestelmän arvioinnin ja
kertovat tulonjaon vaikutuksista alueiden tulo
tasoon (ks. Ramos 2000).

julkisyhteisöjen tuotantotoimien taulukon
tärkein taloustoimi on bruttoarvonlisäys, joka
on määritelty taulukossa sekä tuotoksen ja vä
lituotekäytön että tuotannontekijämenojen
kautta. tällä tavoin arvonlisäyksen alatalous
toimia voidaan tarkastella erikseen. esimerkik
si palkansaajakorvausten taloustoimi on alueel
lisesti erittäin mielenkiintoinen indikaattori.
sen avulla voidaan arvioida muun muassa jul
kisyhteisöjen tuotannon alueellisia kerroinvai
kutuksia. taloustoimi kertoo arvonlisäystä tar
kemmin julkisyhteisöjen työllistävästä vaiku
tuksesta ja julkisten palkkojen merkityksestä
alueen kulutuskysynnässä. tuotoksen talous
toimet, jotka on jaoteltu markkinatuotokseen,
tuotokseen julkisyhteisöjen omaan loppukäyt
töön sekä markkinattomaan tuotokseen, ker
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tovat niin ikään laajasti julkisen tuotannon
alueellisesta rakenteesta.

julkiset tulonsiirrot on jaettu tulonjaon tau
lukossa tulojen ensijakoon sekä uudelleenja
koon. tulojen ensijakoon kuuluvat muun mu
assa julkisen tuotannon palkansaajakorvaukset
ja muut tuotantoon kohdistuvat tulonsiirrot.
tulojen uudelleenjaon tulonsiirrot ovat suo
raan tulonjakoon vaikuttavia siirtoja ja ne muo
dostuvat resurssipuolella välittömistä veroista,
sosiaaliturvamaksuista sekä käyttöpuolella so
siaalietuuksista ja muista sosiaalisista tulonsiir
roista. yhdistämällä tulonjaon taulukot saa
daan alueellista tulonsiirtojärjestelmää moni
puolisesti kuvaava kehikko, jonka perusteella
voidaan arvioida alueellisten tulonsiirtojen vai
kuttavuutta ja merkitystä aluerakenteen kehi
tykseen.

pääomanmuodostuksen taulukot muodos
tuvat alueellisista investointitiedoista. taulukot
on jaettu kiinteän pääoman bruttomuodostuk
seen sekä investointiavustuksiin. investointitie
tojen kohdalla on käytössä julkisyhteisöjen teh
täväluokitus (CoFo�), joka mahdollistaa
alueellisten investointien ja investointiavustus
ten kohdentumisen tarkemman arvioinnin. jul
kisyhteisöjen aluetilit sisältävät tietoja myös
muista pääomansiirroista ja pääomaveroista,
joiden alueellinen jakautuminen antaa lisäin��or
maatiota pääomakannan alueellisesta kehityk
sestä ja pääoman alueellisesta keskittymisestä.

taulukkoja muodostettaessa on käytetty
kahta erilaista alueellistamismenetelmää talous
toimien erilaisuudesta johtuen (euroopan ko
missio 2000). tuotannon ja investointien talous
toimet on alueellistettu sen toimipaikan sijain
nin mukaan, joka lopulta taloustoimen suorit
taa. tulonjaon tietojen osalta alueellistaminen
on tapahtunut vastinyksikön kotipaikan mu
kaan. tällöin esimerkiksi kotitalouksien vas

taanottamat tulonsiirrot kirjataan kotitalouk
sien kotipaikkaan, ei maksun suorittavan julki
sen viraston kotipaikkaan. näillä alueellista
mismenetelmillä laadittuna julkisyhteisöjen
aluetilit kertovat parhaalla mahdollisella taval
la kunkin taloustoimen merkityksestä alueilla.

Aluetilien laadinnan osalta on myös merkit
tävää, ettei julkisyhteisöjen aluetileissä ole huo
mioitu julkisyhteisöjen sisäisiä rahavirtoja (eu
roopan komissio 2000). tällä tavoin aluetilit
kuvaavat julkisyhteisöjen taloustoimien yhteyt
tä ympäröivään talouteen ja muihin talouden
sektoreihin. julkisen talouden alueellisten vai
kutusten tarkastelun kannalta tämänkaltainen
rajaus on tarpeellinen ja se tekee julkisyhteisö
jen aluetileistä entistäkin toimivamman tarkas
telukehikon.2

julkisyhteisöjen aluetileistä on saatavilla
suomessa kokeelliset ja alustavat tiedot vuosil
le 2002–2004. näissä taulukoissa aluetasona on
maakunta ja taulukoiden tiedot on laadittu
erikseen kaikille julkisyhteisöjen sektoreille.
sektoreiden yhteenlasketut tiedot kertovat jul
kisen talouden alueellisesta merkityksestä hy
vin laajasti ja ne mahdollistavat erityyppisten
analyysien toteuttamisen. seuraavassa luvussa
käydään läpi julkisen talouden merkitystä suo
malaisilla alueilla muutamien keskeisten tun
nuslukujen kautta.

3. Julkisen talouden alueellinen
merkitys 2000-luvun alussa

julkisen talouden merkitystä suomalaisilla
alueilla 2000luvun alussa tarkastellaan hyö

2 Tarkempi esitys julkisyhteisöjen aluetilien laadinnasta
löytyy artikkelin kirjoittajan pro gradu työstä ”Julkisyhtei
söjen aluetilit suuren aluepolitiikan arvioimisen välineenä
– Julkisen talouden vaikutukset alueelliseen kehitykseen
2000luvulla Suomessa” (Ahokas 2007a).
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dyntämällä julkisyhteisöjen aluetilien tietoja
vuodelta 2004. julkisyhteisöjen aluetilien tieto
jen lisäksi on hyödynnetty aluetilinpidon tuo
tannon ja työllisyyden aluetilien tietoja. tarkas
telussa keskitytään julkisen talouden ja alueel
lisen kehityksen välisen yhteyden arviointiin
julkisen tuotannon, tulonjaon ja pääomanmuo
dostuksen tilien avulla.

julkisen tuotannon alueellisesta jakautumi
sesta kertovat tiedot on esitetty taulukossa 1.
taulukossa on kuvattu maakunnittain julkisyh
teisöjen arvonlisäys asukasta kohti, julkisyhtei

söjen arvonlisäyksen ja alueellisen arvonlisäyk
sen suhde, julkisyhteisöjen maksamat palkan
saajakorvaukset asukasta kohti sekä näiden
palkansaajakorvausten suhde alueen kaikkiin
palkansaajakorvauksiin. Maakunnat on järjes
tetty nousevasti niiden suhteellisen hyvinvoin
nin mukaiseen järjestykseen. suhteellista hy
vinvointia kuvataan alueellisella bruttokansan
tuotteella asukasta kohti.

taulukosta havaitaan, että julkisyhteisöjen
tuotanto suhteutettuna alueen väkilukuun ja
kautuu alueittain kohtalaisen tasaisesti joitakin

Taulukko 1. Julkisyhteisöjen alueellinen tuotanto vuonna 2004 (Suomen maakunnat)

Maakunta Alueellinen julkis julkis julkis julkis
Bkt asukasta yhteisöjen yhteisöjen yhteisöjen yhteisöjen

kohti arvonlisäys arvonlisäys / maksamat maksamat
asukasta kohti alueellinen palkansaaja palkansaaja

arvonlisäys korvaukset korvaukset /
asukasta kohti alueelliset

palkansaaja
korvaukset

uusimaa 39357 5258 15,2 % 4476 23,0 %
Ahvenanmaa 38100 6767 20,6 % 6271 33,0 %
itäuusimaa 29506 2597 10,4 % 2286 21,2 %
Koko maa 29139 4602 18,1 % 3946 28,1 %
kymenlaakso 28953 4751 19,1 % 3612 27,6 %
pirkanmaa 28324 4340 17,6 % 3634 26,5 %
Varsinaissuomi 28156 4445 17,8 % 3753 28,8 %
eteläkarjala 27327 4035 16,9 % 3517 29,0 %
pohjoispohjanmaa 26667 4527 19,4 % 3891 31,3 %
pohjanmaa 26590 4771 20,5 % 3973 29,9 %
satakunta 25738 3898 17,5 % 3462 28,4 %
Lappi 24762 5243 24,8 % 4468 39,5 %
kantahäme 24598 4582 21,9 % 4116 34,2 %
keskisuomi 24097 4544 21,8 % 3957 33,3 %
päijäthäme 23986 3573 17,3 % 3189 26,3 %
keskipohjanmaa 23059 4032 20,6 % 3584 33,1 %
pohjoissavo 22392 4705 24,4 % 4071 36,5 %
pohjoiskarjala 21980 4252 22,7 % 3795 36,7 %
eteläsavo 21745 4179 22,7 % 3716 36,2 %
eteläpohjanmaa 21056 3817 21,0 % 3365 32,3 %
kainuu 20347 4569 26,3 % 3954 39,1 %
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poikkeuksia lukuun ottamatta. selvästi suurin
ta julkinen tuotanto asukasta kohti on Ahve
nanmaalla, minkä selittää pitkälti saarimaakun
nan itsehallinto ja sen ylläpitämiseksi vaaditta
vat julkiset panostukset. Väkilukuun suhteutet
tuna myös uudenmaan ja Lapin maakuntien
kohdalla julkisyhteisöjen arvonlisäys ylittää sel
västi koko maan keskiarvon. tätä selittää eri
tyisesti valtionhallinnon toimipaikkojen suh
teellisen suuri määrä näillä alueilla.

uusimaa on esimerkki monissa muissakin
maissa havaitusta ilmiöstä, jossa keskusmetro
polissa julkiset menot nousevat sen suhteelli
sesta hyvinvoinnista huolimatta korkealle (�ri
paios & Bishop 2005, Mackay & �illiams
2005, Valkama 2007). pääasiallisin syy tähän on
keskushallinnon sijoittuminen näille alueille.
Lappi on puolestaan esimerkki maantieteelli
sesti syrjäisestä alueesta, jonne on sijoittunut
asukaslukuun suhteutettuna paljon valtionhal
linnon työpaikkoja. osittain nämä ovat synty
neet alueelle aluepoliittisten toimenpiteiden
myötä. Muiden maakuntien tasosta julkisessa
tuotannossa jää itäuusimaa, mitä voidaan se
littää sen ja uudenmaan maakunnan kiinteällä
yhteydellä. itäuusimaa kuului aikaisemmin
hallinnollisesti uudenmaan maakuntaan.

Muutoin kohtalaisen tasainen julkisen tuo
tannon alueellinen jakautuminen asukasta koh
ti kuvaa hyvin hyvinvointivaltion perusperiaat
teiden mukaista tilannetta, jossa peruspalvelut
tuotetaan samojen standardien mukaisesti kai
killa alueilla. Vaikka alueiden väliset erot julki
sen tuotannon suhteellisessa tasossa jäävät tätä
kautta pieniksi, on julkisella tuotannolla eri
alueiden sisällä hyvin erilainen rooli. erityises
ti julkisen tuotannon rooli korostuu matalam
man suhteellisen hyvinvoinnin alueilla.

taulukosta 1 voidaan havaita, että julkisyh
teisöjen arvonlisäyksen ja alueen kokonaisar

vonlisäyksen välinen suhde on suurempi niillä
alueilla, joilla alueellinen Bkt on matalampi.
näillä alueilla jopa neljännes arvonlisäyksestä
muodostuu julkisyhteisöjen sektorilla. koska
julkinen tuotanto on varsin vähän riippuvainen
taloudellisista suhdanteista, muodostaa se kai
killa alueilla pysyvän taloudellisen pohjaraken
teen. kun yksityisen tuotannon volyymit pie
nenevät, kohoaa julkisen tuotannon suhteelli
nen merkitys. julkinen tuotanto toimii alue
talouksien kehitystä tasapainottavana tekijänä
alueiden kohdatessa ulkosyntyisiä taloudellisia
shokkeja.

tasapainottava positiivinen vaikutus on en
tistä suurempi, kun huomioidaan julkisen tuo
tannon alueelliset kerroinvaikutukset. talou
dellista ja lyhyemmän aikavälin kerroinvaiku
tusta voidaan arvioida julkisyhteisöjen alueilla
maksamien palkansaajakorvausten kautta. pal
kansaajakorvaukset vaikuttavat suoraan aluei
den kulutuskysyntään ja kotitalouksien käytet
tävissä oleviin tuloihin, jotka puolestaan ovat
merkittäviä alueen kokonaiskysynnän määrit
täjiä. taulukosta 1 voidaan nähdä, että vaikka
asukasta kohti suhteutetut palkansaajakorvauk
set eivät juuri eroa alueittain (edellä esiteltyjä
poikkeuksia lukuun ottamatta), palkansaaja
korvausten osuus kaikista palkansaajakorvauk
sista on heikommin menestyvillä alueilla lähes
kaksi kertaa suurempi kuin parhaiten menes
tyvillä alueilla. julkisen tuotannon merkitys
alueellisessa kerroinprosessissa on merkittäväl
lä tavalla suurempi matalamman suhteellisen
hyvinvoinnin alueilla.

taloudellisen tasapainottavan vaikutuksen
lisäksi julkisen tuotannon luomilla palveluilla
pidetään huolta alueiden sosiaalisesta perusra
kenteesta, koulutustasosta ja perusin��rastruk
tuurista. julkisyhteisöjen aluetilien tietojen
avulla ei ole mahdollista tarkastella yksityis
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kohtaisesti julkista tuotantoa tehtävittäin, jol
loin myös pidemmän aikavälin kerroinvai
kutuksista alueilla voitaisiin muodostaa tar
kempi kuva. julkisyhteisöjen tuotantotietojen
luokitteleminen julkisyhteisöjen tehtävittäin
(CoFo�) onkin keskeinen kehittämistarve
julkisyhteisöjen aluetileille tulevaisuudessa.

julkisen talouden tulonsiirtoja tarkastellaan
julkisyhteisöjen tulonjaon taulukon tietojen
avulla. tulonjako on kiinteässä yhteydessä jul
kiseen tuotantoon, sillä julkiseen tuotantoon
tarvittavat julkisen talouden resurssit allokoi
tuvat julkisyhteisöjen tulonjaon järjestelmän
sisällä. taulukossa 2 on esitetty julkisten tulo
jen ja menojen alueelliset jakaumat tulonjaon

taulukoiden tietojen perusteella. Asukasta koh
ti suhteutettujen tietojen lisäksi taulukossa on
esitetty alueellisten tulojen ja menojen suhde
sekä alueellinen nettosiirtoosuus. kuten julki
sen tuotannon taulukossa, myös tulonjaon tau
lukossa maakunnat on järjestetty nousevasti
suhteellisen hyvinvoinnin mukaiseen järjestyk
seen.

julkisyhteisöjen maakunnista keräämät tu
lot noudattelevat melko tarkasti alueiden suh
teellista tulotasoa. julkisyhteisöjen alueille koh
dentamien menojen vaihtelu on sitä vastoin
suurempaa eikä näytä riippuvan yhtä voimak
kaasti alueen suhteellisen hyvinvoinnin tasosta.
Menojen epätasaisuuteen vaikuttavat edellä

Taulukko 2. Julkisyhteisöjen alueelliset tulonsiirrot vuonna 2004 (Suomen maakunnat)

Maakunta Alueellinen julkisyhteisöjen julkisyhteisöjen tulot / Alueellinen
Bkt asukasta tulot asukasta menot asukasta Menot nettosiirto

kohti kohti kohti* osuus

uusimaa 39357 17665 13651 77 % –23 %
Ahvenanmaa 38100 15660 17575 112 % 12 %
itäuusimaa 29506 12833 12064 94 % –6 %
Koko maa 29139 13212 13212 100 % 0 %
kymenlaakso 28953 12578 12905 103 % 3 %
pirkanmaa 28324 12667 12313 97 % –3 %
Varsinaissuomi 28156 12702 12526 99 % –1 %
eteläkarjala 27327 11966 13428 112 % 12 %
pohjoispohjanmaa 26667 11441 12477 109 % 9 %
pohjanmaa 26590 11600 12937 112 % 12 %
satakunta 25738 11772 13309 113 % 13 %
Lappi 24762 11414 14341 126 % 26 %
kantahäme 24598 11839 13386 113 % 13 %
keskisuomi 24097 11489 12928 113 % 13 %
päijäthäme 23986 12162 12833 106 % 6 %
keskipohjanmaa 23059 10416 13024 125 % 25 %
pohjoissavo 22392 10609 13682 129 % 29 %
pohjoiskarjala 21980 9908 13833 140 % 40 %
eteläsavo 21745 10639 13652 128 % 28 %
eteläpohjanmaa 21056 9989 12616 126 % 26 %
kainuu 20347 9976 15559 156 % 56 %

* julkiset menot on tasapainotettu siten, että tulot ja menot ovat tulonjaon sisällä yhtä suuret.
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esitetyn julkisen tuotannon alueellisen jakautu
misen lisäksi alueiden erityistarpeet, jotka voi
vat korottaa suhteellisia menoja hyvinkin pal
jon. esimerkiksi korkean työttömyyden alueil
le kohdennetaan suhteellisesti enemmän sosiaa
liturvamaksuja, mikä näkyy suoraan julkisten
menojen alueellisessa rakenteessa. Myös väes
tön ikärakenteen vaikutukset näkyvät julkisten
menojen alueellisissa jakaumissa erityisesti so
siaali ja terveydenhuollon menojen kehitykses
sä. Vuonna 2004 suomessa suurimmat julkiset
menot asukasta kohti kohdennettiin Ahvenan
maan, Lapin, kainuun ja pohjoiskarjalan
maakuntiin, joista kolme viimeksi mainittua
ovat tyypillisiä nopean väestön ikääntymisen ja
korkean työttömyyden alueita.

kun näissä maakunnissa julkisten tulojen
taso jää huomattavasti koko maan keskitasosta,
on selvää, että heikommin menestyneet maa
kunnat ovat alueellisessa siirtojärjestelmässä
nettosaajia. taulukon 2 kaksi viimeistä saraket
ta osoittavat kunkin maakunnan julkisten tulo
jen ja menojen suhteen sekä maakunnan netto
siirtoosuuden alueellisessa tulonsiirtojärjestel
mässä. nettomaksajamaakuntia ovat taulukon
mukaisesti uusimaa, itäuusimaa, pirkanmaa
sekä Varsinaissuomi. suurimmat nettosaajat
ovat puolestaan kainuu, pohjoiskarjala, poh
joissavo, eteläsavo ja Lappi. Vertailemalla
näiden alueiden suhteellista tulotasoa sekä toi
saalta kokoa ja sijaintia huomataan, että eteläi
sen suomen suuret ja hyvin menestyneet maa
kunnat rahoittavat alueelliset siirrot muihin
maakuntiin ja tällä tavoin alueelliset tulotaso
erot tasoittuvat. tärkeimpiä julkiset siirrot ovat
heikommin menestyneille syrjäisemmille alueil
le, joilla tulotaso on jäänyt kauimmas koko
maan keskitasosta.

julkisten siirtojen järjestelmää voidaan tar
kastella kaldorin (1970) hahmotteleman mallin

mukaisesti. suomen maakunnat on järjestetty
kuviossa 1 tulotason mukaiseen järjestykseen,
jonka katsotaan kuvaavan samalla niiden suh
teellisen hyvinvoinnin tasoa suhteessa muihin
alueisiin. kuviosta nähdään kunkin alueen vas
taanottamat julkiset menot ja alueilta kerätyt
julkiset tulot, joiden erotuksesta muodostuu
alueen nettomaksuosuus.

kuviosta havaitaan taulukosta 2 selvinnyt
tulos, jonka mukaan nettomaksajamaakuntia
on huomattavasti nettosaajamaakuntia vähem
män. tällöin myös menoja ja tuloja kuvaavat
trendisuorat leikkaavat toisensa selvästi keski
kohdan oikealla puolella. tämä siirtymä kuvaa
suurten nettomaksajamaakuntien absoluuttista
merkitystä alueellisessa siirtojärjestelmässä.
koska suurissa maakunnissa asuu suuri osa ko
titalouksista, riittävät näiden alueiden netto
maksuosuudet kattamaan kaikkien muiden
alueiden vastakkaismerkkiset osuudet.

kuviota 1 tarkastelemalla voidaan todentaa
aikaisemmin tehdyt havainnot tiettyjen maa
kuntien oletettua suuremmista julkisista me
noista. Vastaavasti näkyviin tulevat myös odo
tettua suuremmat julkiset tulot uudellamaalla,
jotka kertyvät julkisyhteisöille ennen kaikkea
pääkaupunkiseudulta. Vaikka uudellamaalla
menot nousevat suhteessa yllättävänkin kor
keiksi, ylittävät sieltä saadut julkiset tulot ne
selkeästi. uudeltamaalta kerättyjen julkisten
tuloresurssien merkitys suomalaiselle alueellis
ten siirtojen järjestelmälle on tässä suhteessa
ratkaiseva.

Alueellisen siirtojärjestelmän merkitys näyt
täytyy suomen aluekehityksen kannalta erittäin
suurena. kun tulonjaon sisäiset alueelliset net
tosiirtoosuudet muuttuvat automaattisesti
alueen tulotason ja sosiaalisten tarpeiden muut
tuessa ja noudattelevat alueiden suhteellisen
hyvinvoinnin kehitystä, ovat ne tärkeä vastavoi
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ma markkinaehtoiselle kehitykselle. julkisyh
teisöjen alueelliset siirrot ovat vaikuttaneet
pitkällä aikavälillä ennen kaikkea alueellisten
tulotasoerojen kaventumiseen (tervo 2000).

julkisen tuotannon ja tulonjaon lisäksi tar
kastelussa ovat julkisyhteisöjen pääomanmuo
dostuksen tilit, kiinteän pääoman bruttomuo
dostus sekä maksetut investointiavustukset.
kiinteät investoinnit on esitetty taulukossa 3
sekä asukasta kohti että suhteessa kaikkiin
alueellisiin investointeihin. investointiavustuk
set on esitetty pelkästään väkilukuun suhteutet
tuna. Myös pääomanmuodostuksen taulukossa
maakunnat on järjestetty alueelliseen Bkt:n
mukaisesti nousevaan järjestykseen.

julkisyhteisöjen investointien alueellinen
jakautuminen näyttäytyy taulukossa tasaisena.
suurimmat investoinnit ovat niissä maakunnis
sa, joihin kohdistuvat suhteellisesti suurimmat
in��rastruktuuriinvestoinnit. nämä ovat Ahve

nanmaa, kymenlaakso ja uusimaa, joista Ah
venanmaan investointien suuruutta selittää
osaltaan sen itsehallinnollinen asema. Alueel
listen julkisten investointien jakaumassa ei voi
da havaita selkeää yhteyttä alueiden suhteelli
sen hyvinvoinnin tasoon, mikä antaa olettaa,
ettei julkisia investointeja ole tarkoituksellises
ti kohdennettu työllisyydeltään heikommille
alueille esimerkiksi ekspansiivisen talouspoli
tiikan toimenpiteenä. Myös julkisten investoin
tien osuudet kaikista alueellisista investoinneis
ta kertovat samaa. julkisyhteisöjen investointi
avustukset sitä vastoin kohdentuvat suurempi
na heikommin menestyneille alueille, mikä on
selkeä osoitus julkisen sektorin tavoitteellisesta
toiminnasta ennen kaikkea yksityisten inves
tointien stimuloimiseksi.

julkisyhteisöjen investointien alueellista ja
kautumista näyttävät määräävän ennen kaikkea
in��rastruktuurin ylläpitämiseksi ja kehittämi

Kuvio 1. Julkiset tulot ja menot asukasta kohti maakunnittain vuonna 2004
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seksi tehdyt investoinnit. koska esimerkiksi
valtion suurten liikennehankkeiden toteuttami
nen on porrastettu ja jaksotettu eri vuosille, voi
myös investointien alueellisessa jakautumisessa
tapahtua eri vuosien aikana heilahteluja. suu
ren investointihankkeen kohdentuessa tietylle
alueelle, sen vuotuiset investoinnit voivat nous
ta useita prosentteja perustasosta.

julkisen tuotannon ja julkisten tulonsiirto
jen kohdalla vuosittaiset vaihtelut ovat huo
mattavasti vähäisempiä ja muutokset tapahtu
vat hitaammin. Vuosien 2002–2004 välillä jul
kisen talouden alueelliset vaikutukset eivät ole
sanottavasti muuttuneet. Valtion budjettime

nojen ja tulojen tarkastelu pidemmällä aikavä
lillä (1994–2004) osoittaa niin ikään, ettei suu
ria muutoksia julkisen talouden rakenteissa ole
tapahtunut (Ahokas 2007b). julkisen talouden
rakenteiden pysyvyys antaa aluetalouksille sekä
koko kansantaloudelle paremmat mahdollisuu
det sopeutua sekä ulko että sisäsyntyisiin ra
kenteellisiin muutoksiin. julkisen talouden
toiminta on monilta osin automaattista eikä
vaadi erillisiä poliittisia päätöksiä, kuten varsi
naisen aluepolitiikan toimenpiteet. julkinen
talous toimii siten alueellisena vakauttajana ja
kaventaa markkinaehtoisen kehityksen synnyt
tämiä alueeroja merkittävästi.

Taulukko 3. Julkisyhteisöjen alueellinen pääomanmuodostus vuonna 2004 (Suomen maakunnat)

Maakunta Alueellinen julkisyhteisöjen julkisyhteisöjen julkisyhteisöjen
Bkt asukasta investoinnit investoinnit / maksamat

kohti asukasta kohti alueelliset investointiavustukset
investoinnit asukasta kohti

uusimaa 39357 1245 18,4 % 80
Ahvenanmaa 38100 2039 16,4 % 27
itäuusimaa 29506 591 10,5 % 58
Koko maa 29139 854 16,1 % 112
kymenlaakso 28953 1745 30,5 % 95
pirkanmaa 28324 745 16,7 % 87
Varsinaissuomi 28156 604 11,9 % 69
eteläkarjala 27327 501 12,6 % 87
pohjoispohjanmaa 26667 922 17,0 % 162
pohjanmaa 26590 745 13,2 % 120
satakunta 25738 421 10,7 % 86
Lappi 24762 902 12,2 % 215
kantahäme 24598 552 13,7 % 99
keskisuomi 24097 653 14,7 % 126
päijäthäme 23986 497 9,1 % 112
keskipohjanmaa 23059 569 14,0 % 158
pohjoissavo 22392 807 19,4 % 147
pohjoiskarjala 21980 592 16,9 % 149
eteläsavo 21745 486 13,1 % 176
eteläpohjanmaa 21056 481 11,6 % 154
kainuu 20347 562 15,0 % 267
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4. Johtopäätökset

julkisyhteisöjen aluetilit on monipuolinen tilas
tosovellus julkisen talouden alueellisen merki
tyksen kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. tässä
artikkelissa aluetilien avulla on tarkasteltu jul
kisen talouden merkitystä suomen maakunnis
sa. ennen kaikkea julkisen tuotannon ja julkis
ten tulonsiirtojen merkitys alueelliselle kehityk
selle ja alueerojen kaventumiselle osoittautuu
suureksi suomalaisilla alueilla.

tulevaisuudessa julkisen talouden rakenteet
kohtaavat suomessa haasteita sekä sisä että
ulkopuolelta. Väestön ikääntyminen kohdistaa
paineen erityisesti julkiseen palvelutuotantoon
sekä julkisten siirtojen järjestelmään. Muutok
set ovat alkaneet jo näkyä useilla heikommin
menestyneillä alueilla menotarpeiden kasvun
myötä.

Muuttuvassa globaalissa toimintaympäris
tössä julkisen talouden rooli alueiden kehityk
sen tasapainottajana tulee kasvamaan entises
tään. Massaluontoiset irtisanomiset ovat koe
telleet useiden eri alueiden taloudellisia ja so
siaalisia rakenteita viime vuosien aikana. täl
laisissa tilanteissa julkisen tuotannon merkitys
aluetalouden perusrakenteena korostuu. koska
varsinaisen aluepolitiikan toimet rakennemuu
tosalueiden auttamiseksi toteutuvat viiveellä,
vaaditaan julkisen talouden rakenteilta hetkel
lisesti suurta kantokykyä. toistaiseksi julkisen
talouden rakenteet ovat pystyneet pehmentä
mään alueiden vastaanottamia iskuja kohtalai
sen hyvin.

julkisen talouden alueellisessa merkitykses
sä tapahtuvien muutosten seuraaminen on kiin
nostavaa taloustieteellisen tutkimuksen lisäksi
aluepoliittisesta näkökulmasta. hyödyntämällä
julkisyhteisöjen aluetilien monipuolista tietoa
aluekehityksen ohjaukseen voidaan löytää mo

nia uudenlaisia ja aikaisemmin käyttämättömiä
toimenpidekokonaisuuksia. tietojen avulla
tehtävän analyysin myötä voidaan löytää myös
keinoja terävöittää jo olemassa olevaa aluepo
litiikkaa. julkisyhteisöjen aluetilien kehittämi
selle ja tietojen vuosittaiselle julkaisemiselle on
näin ollen selkeää tilausta. 
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