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Euroopan unionissa käy-
dään jatkuvasti poliittista 
ja tieteellistä keskustelua 
siitä, miten integraation 
vaikutukset kohdentuvat 

sosiaalisesti ja alueellisesti. Ketkä ovat 
voittajia ja ketkä häviäjiä, ja missä he 
asuvat? Politiikan kysymys koskee sitä, 
miten näihin muutoksiin pitäisi tai voisi 
vaikuttaa.

Alueellinen kehitys sai paljon huomio-
ta Suomen EU-jäsenyyden hakuvaihees-
sa. Syvenevän integraation ounasteltiin 
vaikeuttavan alueongelmia tässä ”Eu-
roopan koillismaassa”, joka poikkeaa 
aluerakenteeltaan selvästi Manner-
Euroopasta. 

ENNAKKOARVIOITA
Jäsenyyden valmistelu- ja neuvottelu-
prosessin yhteydessä tehtiin ennakkoar-
vioita sen vaikutuksista aluekehitykseen. 
Jyväskylän yliopiston tutkijaryhmä ko-
rosti sitä, että EU-jäsenyys jatkaa Suo-
men integraatiopolitiikan pitkää linjaa, 
joten vuodesta 1994 alkavaksi sovittu 
jäsenyys Euroopan Talousalueessa (ETA) 

on sen perusteltu vertailukohta. Siihen 
verrattuna EU-jäsenyyden ei arvioitu 
tuovan suuria muutoksia useimpien tuo-
tannonalojen kehitysnäkymiin. Merkittä-
vimmäksi poikkeukseksi todettiin maa-
talous, jonka harjoittamisehdot yhteinen 
maatalouspolitiikka mullistaisi (Tervo 
ym. 1994). Maatalouden muutoksista 
tehtiin VATTissa erillinen mallilaskel-
ma, jonka mukaan sen tuotanto supistuisi 
noin kolmanneksella, jos tavoitehinnat 
alennettaisiin EU-tasolle (Törmä ja 
Rutherford 1993).

Euroopan komissio teetti puoles-
taan seikkaperäisen analyysin siitä, 
miten Pohjois-Euroopan maiden jä-
senyys vaikuttaisi Euroopan unio-
niin samalla kun niiden aluekehitys 
ja -rakenne sopeutuisivat syvenevään 
integraatioon (Commission of the 
European Communities 1993). Tässä 
ennakkoarviossa Suomea, Ruotsia ja 
Norjaa ( joka sittemmin hylkäsi kansan-
äänestyksessä täysjäsenyyden) ei pidetty 
pelkästään EU-jäsenyyden aiheuttamien 
muutosten kohteina, vaan niiden nähtiin 
tuovan unioniin entisistä olennaisesti 

poikkeavia alueita, resursseja ja kehittä-
misen strategioita. Useat tämän analyysin 
argumentit ovatkin sittemmin osoittau-
tuneet perustelluiksi. Itämeri-yhteistyö, 
arktinen alue ja Venäjän naapuruus ovat 
nykyisin merkittäviä asioita Suomen ja 
myös Euroopan unionin aluekehityksen 
kannalta.

MITKÄ OVAT TALOUSKEHITYKSEN ALUE-
ONGELMIA?
Alueiden taloudellinen suorituskyky, 
jota kuvataan tavallisimmin vertaile-
malla asukasta kohti laskettua brutto-
kansantuotetta, ja niiden asukkaiden 
elinolot poikkeavat toisistaan useista 
hyvin ymmärrettävistä syistä. Aluetalo-
uksien suuret ja pysyvät sosioekonomiset 
erot ja varsinkin niiden kasvu nähdään 
kuitenkin yleisesti ongelmana sekä yk-
sittäisissä maissa että Euroopan unionis-
sa. Euroopan unionin aluepolitiikan eli 
koheesiopolitiikan kohdealueiden rajaa-
minen perustuu pääsääntöisesti asukas-
ta kohti lasketun bruttokansantuotteen 
vertailuun. Tärkein rajalinja on ollut 75 
prosenttia EU:n keskiarvosta: sen alle 

ALUEKEHITYS: 
Suomi entisillä raiteillaan EUn jäsenenä

Alueellisen keskittymisen ja aluetaloudellisten erojen kehityskuva on säilynyt Suomen EU-jäsenyyden aikana 
likimäärin entisellään. Pääkaupunkiseudun osuus kansantaloudesta on jatkanut kasvuaan, mutta sen tulotason 

eriytyminen maan keskiarvosta ei ole jatkunut tämän vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä. EU:n 
aluepolitiikka otettiin käyttöön Suomessa, ja se muuntunut sisällöltään kilpailukykypolitiikan suuntaan. Alueiden 

kehittäminen olisi tuskin saanut vastaavaa huomiota ja rahoitusta siinä tapauksessa, että sitä olisi harjoitettu 
Euroopan unionin ulkopuolella.  
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Heikki Eskelinen arvioi, 
että alueiden kehittäminen 

olisi jäänyt vähemmälle 
huomiolle, mikäli Suomi 

ei olisi liittynyt Euroopan 
unioniin.
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ALUETALOUKSIEN KASVUEROT JOHTAVAT TOIMINTOJEN KASAUTUMISEEN 
SUURIMMILLE KAUPUNKISEUDUILLE.

jäävät alueet ovat olleet koheesiopolitii-
kan pääkohteita.

Toinen lähtökohta, josta aluetaloudel-
lista kehitystä ja rakenneongelmia ylei-
sesti tarkastellaan, koskee aluetalouksien 
kasvueroja ja näiden seurauksena tapah-
tuvaa toimintojen kasautumista. Suuret 
kaupunkiseudut tarjoavat yrityksille si-
jaintietuja, jotka aiheutuvat sekä saman 
alan yritysten läheisyydestä että yleisesti 
paikallisesta kysynnästä. Seuraukset ovat 
nähtävissä selkeästi siinä, että talouden 
kasvu on keskittynyt suurimmille kau-
punkiseuduille (Loikkanen ja Susi-
luoto 2012).

Talouden toimintojen alueelliseen 
kasautumiseen liittyy kaksi aluekehitys-
politiikan kannalta keskeistä kysymystä: 
Missä määrin se on luonnollinen ja vält-
tämätön ilmiö?1 Johtaako se alueellisten 
erojen kasvuun, mitattuna esimerkiksi 
bruttokansantuotteella asukasta koh-
den? 

Nämä kysymykset korostuvat Suo-
men kaltaisessa pinta-alaltaan suuressa 
ja asukasmäärältään pienessä maassa, 
josta suurimpien kaupunkiseutujen 
toiminnalliset päivittäisalueet kattavat 
vain pienen osan. Näissä olosuhteissa 
alueellinen keskittyminen uhkaa johtaa 
alueiden eriytymiseen. Harvalukuiset 
kasvualueet ovat ekspansion yläkier-
teessä; kääntöpuoli on työttömyyden, 

poismuuton ja palvelujen rapautumisen 
alakierre maan muissa osissa. 

Aluetaloudellisia eroja, talouden toi-
mintojen alueellista kasautumista ja 
näiden yhteyksiä koskevat havainnot ja 
johtopäätökset riippuvat tietysti myös 
siitä, minkälaisia tilastollisia aluejakoja 
käytetään niiden kuvaamisessa. Seuraa-
vassa on silmäys siihen, erottuuko Suo-
men EU-jäsenyyden aika sitä edeltänees-
tä ajanjaksosta.

”Kääntöpuoli on 
työttömyyden, poismuuton 
ja palvelujen rapautumisen 

alakierre maan muissa 
osissa.”

ALUEELLINEN KESKITTYMINEN ON 
EDENNYT ENTISEEN TAPAAN
Suomi on urbanisoitunut Euroopan uni-
onin keskusalueisiin verrattuna suhteel-
lisen myöhään. Tämä yhteiskunnallisen 
modernisaation perusprosessi pääsi täy-
teen vauhtiin vasta puolensataa vuotta 
sitten, mutta se on sittemmin edennyt 
ripeästi. Sen erottuvin ilmiö on ollut pää-
kaupunkiseudun kasvu (ks. taulukko 1). 

Helsingin seutukunnassa tuotettiin 
vuonna 1980 vajaa neljäsosa Suomen 
bruttokansantuotteesta. Tämä osuus 

oli suunnilleen samansuuruinen osuus 
kuin seitsemän Itä- ja Pohjois-Suomen 
maakunnan yhteensä. Kuluvan vuosi-
kymmenen alkuun mennessä Helsingin 
seutukunnan osuus bruttokansantuot-
teesta oli noussut yli 36 prosenttiin ja 
vastaavasti Itä- ja Pohjois-Suomen osuus 
oli laskenut alle 20 prosentin.  Tämä - 
toki kovin pelkistetty - vertailuasetelma 
tukee käsitystä, että talouden alueellisen 
keskittymisen päälinja on säilynyt EU-
jäsenyyden aikana likimäärin entisellä-
än.  Suunta on ollut samantapainen myös 
muissa Pohjoismaissa, so. suurimmat 
kaupunkiseudut ovat kasvaneet nopeim-
min (Dubois 2014). Siitä, mikä on ollut 
EU-jäsenyyden merkitys tämän muutok-
sen kannalta, ei ole tuotettavissa hyvin 
perusteltua arviota.

EU:n vaikutuksesta Suomen 
alueelliseen keskittymiseen 

ei ole tehty hyvin perusteltua 
arviota.

ALUETALOUDELLISET EROT: UUSIMAA 
EROTTUU MUISTA
Euroopan unionin aluetaloudellisia eroja 
seurataan yleensä kolmesta näkökulmas-
ta: vertailemalla jäsenmaita, vertailemal-
la alueita kussakin jäsenmaassa, ja ver-
tailemalla alueita koko EU:n puitteissa. 
Suomen tilanne on pysynyt kahden vuo-
sikymmenen vertailussa kokonaisuute-
na varsin vakaana, vaikka kansantalous 
onkin kulkenut vuoristorataa jäsenyyden 
ensi vuosien kasvusyklistä nykyiseen 
alhoon. Asukasta kohti laskettu brut-
tokansantuote on lähellä ns. vanhojen 
jäsenmaiden keskiarvoa. Myös muutos 
suhteessa EU27:ään on suhteellisen pie-
ni. Uudet jäsenmaat ovat kuroneet jonkin 
verran kiinni talouskuilua, joka erottaa 
ne edelleen EU15-maista kuten Suomes-
ta. Tosin niistä useiden sisäiset erot ovat 
kasvaneet samaan aikaan merkittävästi. 
Taulukossa 2 on keskeisiä numerotieto-

1980 1995 2010
Väestö BKT Väestö BKT Väestö BKT

Helsingin seutukunta 20,9  23,5 23,4 29,7 26,3 36,4
Itä- ja Pohjois-Suomi 26,9 23,3 26,1 21,7 24,1 19,6

Taulukko 1. Talouden (bkt) ja väestön sijaintijakauma vuosina 1980, 1995 ja 2010, osuus 
koko maasta, %.

Itä- ja Pohjois-Suomi: Etelä- ja Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Lapin 
maakunnat. 
Lähde: Tilastokeskus, aluetilinpito.
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SUOMEN ALUETALOUDELLINEN KEHITYS ON MUISTUTTANUT MUITA 
PIENIÄ EU-MAITA KUTEN RUOTSIA JA ITÄVALTAA.

selvimmin Kaakkois-Suomen (Etelä-
Karjalan ja Kymenlaakson) viimeaikai-
sessa kehityskuvassa. Yleisesti maakun-
tien suhteellisen aseman muutoksissa on 
hankala tunnistaa käänteitä ja trendejä, 
jotka olisivat liitettävissä EU-jäsenyyden 
vaikutuksiin. 

Helsingin seutukunnan bruttokansan-
tuote asukasta kohti oli EU-jäsenyyden 
alussa koko maan keskiarvoon (=100) 
verrattuna 139. Tämä aluetaloudellisia 
eroja kuvaava indikaattori oli nous-
sut kahden edellisen vuosikymmenen 
mittaan selvästi - vuonna 1975 se oli 
ollut 122. EU-jäsenyyden aikana tämä 
eriytyminen ei ole kuitenkaan korostu-
nut, vaikka pääkaupunkiseudun osuus 
Suomen taloudesta on jatkanut kasvuaan: 
vuoden 2000 indeksiluku oli 142 ja vuo-
den 2010 hieman pienempi, 138.

Pääkaupunkiseudun 
tulotason eriytyminen muusta 

Suomesta ei ole korostunut 
EU-aikana.

Bruttokansantuote asukasta kohti kuvaa 
aluetalouden suorituskykyä, mutta sitä 
käytetään usein myös tulotason indikaat-
torina.  Alueen asukkaiden näkökulmasta 
käytettävissä oleva tulo on parempi ver-
tailuperuste. Sen suuruus verrattuna 
bruttokansantuote asukasta kohti -in-
dikaattoriin riippuu kuitenkin pääosin 
kansallisen tason päätösten perusteella 
tehtävästä tulojen uudelleenjaosta. 

EU-JÄSENYYS ON UUDISTANUT ALUE-
POLITIIKAN
EU teki periaatteellisesti merkittävän 
koheesiopolitiikan perusteita koskevan 
poikkeuksen hyväksyessään maantie-
teellisiä olosuhteita kuvaavan tekijän, 
harvan asutuksen, pohjoisten alueiden 
(Suomessa maan itä- ja pohjoisosien) 
tukiperusteeksi. Näin se tunnisti ja tun-
nusti jäsenyysneuvotteluissa Suomen ja 

1975 1995 2000 2005 2010
Uusimaa 125 131 137 132 136
Itä-Uusimaa 116 107 93 110 123
Varsinais-Suomi 106 101 98 98 89
Satakunta 102 90 90 91 92
Kanta-Häme 101 90 79 83 78
Pirkanmaa 98 94 94 99 94
Päijät-Häme 97 86 80 82 81
Kymenlaakso 101 102 104 100 84
Etelä-Karjala 93 108 100 91 91
Etelä-Savo 79 74 66 72 73
Pohjois-Savo 83 83 75 78 81
Pohjois-Karjala 82 74 72 73 73
Keski-Suomi 86 88 84 82 80
Etelä-Pohjanmaa 74 70 70 74 79
Pohjanmaa 96 100 94 95 105
Keski-Pohjanmaa 90 77 75 79 91
Pohjois-Pohjanmaa 94 89 88 92 86
Kainuu 87 81 64 66 70
Lappi 88 93 85 83 84
Ahvenanmaa 106 126 122 128 121
Vaihteluväli 46 61 73 66 66

Lähde: Tilastokeskus, aluetilinpito.

Taulukko 2. Bruttokansantuote asukasta kohti: Suomen maa-
kunnat 1975-2010, Suomi =100. 

ja Suomen sisäisistä aluetaloudellisista 
eroista.

Suomen sisäiset aluetaloudelliset erot - 
kun mittarina on bruttokansantuote asu-
kasta kohti verrattuna maan keskiarvoon 
- olivat maakuntia verrattaessa vuonna 
2010 hieman suurempia kuin jäsenyy-
den alussa. Vaihteluväli, so. suurimman 
ja pienimmän arvon erotus, oli 61 vuon-
na 1995 (Uusimaa 131, Etelä-Pohjanmaa 
70) ja viisitoista vuotta myöhemmin 66 
(Uusimaa 136, Kainuu 70). Nämä erot 
eivät ole EU-jäsenmaiden vertailussa 
suurimmasta päästä. Likimäärin saman 
tulotason maista esimerkiksi Itävallan ja 
Ruotsin asukasta kohti lasketun brutto-
kansantuotteen alue-erot ovat NUTS3-
alueiden vertailussa samaa suuruusluok-
kaa (Eurostat 2012, 23).

Yleisesti Suomen kehityskuva muis-
tuttaa alueellisen keskittymisen ja alue-

taloudellisten erojen osalta eräitä muita 
pieniä jäsenmaita. Maan suuriman kau-
punkiseudun sijaintialueen osuus kan-
santaloudesta on kasvanut ja samaan 
aikaan myös sen tulotaso (tai suoritus-
kyky mitattuna asukasta kohti lasketun 
bruttokansantuotteen perusteella) on 
eriytynyt muista alueista. Suomessa tämä 
muutossuunta korostui Nokia-vetoisen 
kasvun vuosina 1990-luvun loppupuolel-
la samaan aikaan kun maatalous joutui 
sopeutumaan EU:n politiikkamalliin. 
(Kangasharju ym. 2004).

Suomen maakunnat ovat pieniä talous-
alueita, minkä vuoksi yritys- ja toimiala-
kohtaiset muutokset jättävät jälkensä 
niiden kehityskuvaan. Varsinais-Suomen, 
Kanta-Hämeen ja Kainuun suhteellinen 
asema on heikentynyt selvästi EU-jäse-
nyyden aikana ja jo ennen sitä. Suurteol-
lisuuden rakennemurros on nähtävissä 
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Ruotsin aluerakenteen erityispiirteet. 
Koheesiopolitiikan kohdealueet EU:ssa 
oli yleensä rajattu, ja rajataan edelleen, 
taloudellisin perustein.

Euroopan unionin koheesiopolitiikan 
käyttöönotto edellytti suuria muutoksia 
Suomessa harjoitettavassa aluepolitii-
kassa. Maakunnalliset liitot perustet-
tiin aluetason toimijoiksi, ohjelmape-
rusteinen toimintamalli omaksuttiin 
käyttöön ja politiikan tuloksia ryhdyttiin 
arvioimaan systemaattisesti. Sen sijaan 
politiikan sisällön osalta Suomi on ollut 
pikemminkin edelläkävijä kuin perässä-
hiihtäjä. Innovaatiopolitiikka nostettiin 
keskeiseen asemaan perinteisen tuki- ja 
uudelleenjakopolitiikan sijaan jo jäse-
nyyden valmisteluvaiheessa. Osaamis-
keskusohjelman käynnistäminen vuonna 
1994 oli näkyvin linjaratkaisu tässä siirty-
mässä tuki- ja kompensaatiopolitiikasta 
kasvun edistämiseen. 

EU:n koheesiopolitiikasta 
on ollut suurempaa hyötyä 

Suomen alueille kuin 
kokonaistaloudelliset mittarit 

osoittavat.

EUn aluepolitiikkaa toteutetaan määrä-
aikaisten ohjelmien perusteella. Suomi 
ehti mukaan vuoden myöhässä vuosien 
1994-99 ohjelmaan, seuraava toteutet-
tiin vuosina 2000-06 ja parhaillaan on 
käynnissä siirtymävaihe vuosien 2007-
13 ohjelmasta vuoteen 2020 ulottuvaan 
ohjelmakauteen. Näiden ohjelmien yh-
teisvaikutukset eivät ole luotettavasti 
mitattavissa kokonaistaloudellista kehi-
tystä tai alueellista tulonjakoa kuvaavin 
indikaattorein (ks. esim. Hirvonen ym. 
2013). Kuten edellä havaittiin, alueelli-
set tuloerot ovat likimäärin ennallaan ja 
alueellinen keskittyminen on jatkunut. 

Koheesiopolitiikka on lisännyt alue- ja 
paikallistasolla käytettävissä olevia talou-
den kehittämisresursseja. Samaan aikaan 

se on tuonut aluekehittämispolitiikkaan 
EU:n toimintamallin mukaisia uusia 
välineitä kuten esimerkiksi raja-alueyh-
teistyön ohjelmat. Ne ovat edesauttaneet 
alueellisten toimijoiden sopeutumista 
EU-jäsenyyttä edeltäneiden poliittisten 
muutosten aiheuttamiin toimintaympä-
ristön muutoksiin esimerkiksi suhteessa 
Venäjään ja Viroon. 

EU:n aluekehittämismalli muuttuu 
ajan myötä. Suomen jäsenyysaikana 
suuria muutostrendejä on ollut ensin-
näkin se, että koheesiopolitiikasta on 
tehty EU:n yleisen 2020 kasvustrategian 
toteuttamisväline. Toiseksi aluekehittä-
mispolitiikassa on painotettu alueiden 
erilaisuutta voimavarana ja pyritty tun-
nistamaan myös keskiarvoista eniten 
poikkeavien alueiden kilpailutekijät. 
Kotimainen esimerkki tämän näkemyk-
sen seurannasta on vuonna 2013 esitet-
ty ”Katse Pohjoiseen” -ohjelma (TEM 
2013).

Kolmanneksi myös aluekehittämis-
politiikan alalla on korostettu sitä, että 
politiikan tulee perustua näyttöön - isku-
sana on ”evidence-based”. Tätä varten on 
toteutettu suuri koheesiopolitiikkaa pal-
veleva ESPON-tutkimusohjelma2, johon 
myös useat suomalaiset tutkimusorgani-
saatiot ovat osallistuneet. Se tarjoaa aihe-
piirin toimijoille yhteisen tietoperustan 
EU:n aluejärjestelmästä ja -kehityksestä. 
Näin eri alueet kykenevät tunnistamaan 
ominaislaatunsa ja asemoitumaan Euroo-
pan unionissa, mikä edistää integraatiota 
aluekehittämispolitiikan ja aluesuunnit-
telun alalla.

LOPUKSI
Aluetaloudelliset erot ja alueellisen 
keskittymisen suunta eivät ole suuresti 
muuttuneet EU-Suomessa verrattuna 
jäsenyyttä edeltävään tilanteeseen. Eu-
roopan unionin aluepolitiikka, joka on 
muuntunut sisällöltään kilpailukykypo-
litiikan suuntaan, on tukenut tätä raken-
teen ja muutoksen vakautta integraation 
legitimiteetin ja koheesion nimissä. Alu-

eiden kehittäminen olisi tuskin saanut 
vastaavaa kotimaista rahoitusta siinä 
tapauksessa, että sitä olisi harjoitettu 
Euroopan unionin ulkopuolella. • 

Viitteet

1 Maailmanpankin suositus on alueulottuvuuden 

sivuuttaminen talouden kehittämisstrategiois-

sa, mihin viitataan käsitteellä ”spatially blind” 

(World Bank 2009). OECD (2009) ja Euroopan 

unioni (Barca 2012) ovat torjuneet tämän nä-

kemyksen; EU:n esittämän kehittämisstrategian 

avainsana on ”place-based”.

2 Ks. www.espon.eu .

JOS SUOMI OLISI JÄÄNYT EU:N ULKO  PUOLELLE, EIVÄT SEN ALUEET OLISI 
SAANEET YHTÄ PALJON KEHITTÄMISRAHOITUSTA.
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