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Suomen kunnat ovat olleet keväästä 2020 
alkaen keskeisessä asemassa koronaviruksen 
leviämisen estämisessä ja pandemian aiheutta-

mien kielteisten vaikutusten lieventämisessä. Tämä 
koskee sekä politiikan toteuttamista että sitä, kuinka 
viime vuosina tapahtunut kehitys kunnissa on 
varustanut yhteiskuntamme ottamaan vastaan 
pandemian aiheuttamat iskut. Kuinka voisimme 
ymmärtää paremmin maamme alueiden nykytilaa, 
toipumiskykyä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia? 

Kaupungit ja kunnat kohtaavat tänään ja tulevaisuu-
dessa useita haasteita ja mahdollisuuksia, jotka 
liittyvät sekä väestörakenteeseen että toimintaym-
päristön muutoksiin taloudessa, työelämässä ja 
ympäristössä. Nämä muutostrendit ovat olleet 
taustalla vaikuttamassa jo kauan ennen pandemiaa. 
Pystyäksemme rakentavasti keskustelemaan 
kaupunkien ja kuntien kohtaamista haasteista, 
löytämään ratkaisuja ja hyödyntämään mahdolli-
suuksia, on tutkittava tosiasioita monipuolisesti ja 
reilusti kapea-alaisuutta ja politikointia välttäen.

Teemme alueiden tutkimuksen nyt ensimmäistä 
kertaa WSP:llä Suomessa. Ruotsissa olemme tehneet 
vastaavan tutkimuksen jo kuutena perättäisenä 
vuonna. Tutkimuksessa keskitytään pohtimaan 
kuntien tulevaisuuskuntoa useiden näkökulmien ja 
kehittämämme elinvoimaindeksin avulla. Tavoittee-
namme on tuoda esille lähtökohdiltaan erilaisten 
alueiden vahvuuksia ja samalla yleisempiä kehi-
tystrendejä tulevaisuuden kannalta. Katsomme 
usealta taholta samaan aikaan vaikuttavien muutos-
voimien vaikutusta alueille ja analysoimme alueiden 
nykyhetken olosuhteita. Toivomme näin muodostu-
van näkemyksen tarjoavan tietopohjaa sekä kuntien 
valintoihin että investointien tarjoamien hyötyjen 
arviointiin. 

WSP:n tutkimus alueiden tulevaisuuskunnosta on 
tänä vuonna tehty samanaikaisesti Suomessa ja 
Ruotsissa. Tulosten vertailtavuuden vuoksi käytäm-
me tutkimuksemme eräänä perustana Ruotsissa 
käytössä olevaa kuntaryhmittelyä. Tämä kuntien 
ryhmittely luokkiin erilaisten lähtökohtien perus-
teella tekee vertailuista osuvampia ja reilumpia. 
Samaan tavoitteeseen pyrimme käyttämällä suhteut-
tavia indikaattoreita pelkkien absoluuttisten indi-
kaattorien sijasta. Tietokannaksi kokoamamme 
aineisto tarjoaa mahdollisuuden tehdä monipuolisia 
vertailuja ja tunnistaa vertaiskuntaryhmän onnistu-
misia sekä analysoida omaa kuntaa vertaisryhmäs-
sään tai maakunnan kokonaisuudessa. Myös vertailu 

Alueiden tutkimus 2021
vastaavaan kuntaryhmään Ruotsissa onnistuu. 
Uutta Suomen tutkimuksessa on, että vihreä raken-
nemuutos on sisällytetty yhdeksi elinvoimaindeksin 
tekijäksi. Alueen yritysten liikevaihdon määrä, 
työllisyyden ja palkkatason kehitys sekä inhimilli-
sen pääoman tila taas kuvaavat vaurautta, hyvin-
vointia ja työmarkkinoiden edellytyksiä. Nämä 
tekijät ovat olennaisia elinkeinojen kehittämisen 
kannalta ja kuntien kestävyydessä ulkoisia shokkeja 
vastaan.

Tutkimus sisältää Suomi-Ruotsi -vertailun eri indikaat-
toreilla. Analyysimme paljastaa maiden välillä kiinnos-
tavia yhtäläisyyksiä ja eroja.                                           

Meille WSP:ssä on tärkeää kantaa vastuuta tulevaisuu-
desta ja toivomme, että aineisto herättää keskustelua 
Suomen kuntien ja alueiden hyvän tulevaisuuden 
turvaamiseksi.
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Perinteisesti aluekehityksen tarkasteluissa on 
totuttu tekemään selkeä raja kaupungin ja 
maaseudun välillä. Kaupunkialueet ovat 

yleensä olleet rakenteellisesti vahvoja, väestö hyvin 
koulutettua ja väestönkasvu voimakasta. Useimmilla 
maaseutukunnilla tilanne on ollut haastavampi. 
Tänä päivänä tilannekuva ei näyttäydy täysin 
entisenlaisena ja ennuste on saanut uusia sävyjä. 
Digitaalisten työvälineiden laaja käyttöönotto 
pandemian rajoitusten vuoksi ja samaan aikaan 
lisääntynyt etätyö ja -opiskelu voivat muuttaa 
pysyvästi kaupunkien ja maaseudun olosuhteita, 
mikä on jo näkynyt positiivisena kotimaan netto-
muuttona monilla pienemmillä paikkakunnilla. 

Aluekehityksessä kaupunkien ja maaseudun välinen 
nykyinen asetelma väestön ja työpaikkojen sijoittu-
misen sekä koulutuksen laadun suhteen on kuiten-
kin pitkän, teollistumisen kaudelta alkaneen kehi-
tyksen tulos. Tämä jakautuneisuus näkyy toki 
edelleen eroina tutkimustuloksissa. 

Akuutteina kysymyksinä kaikilla alueilla ovat 
väestön ikääntymisestä johtuva hyvinvointihaaste 
sekä koronapandemian vaikutuksiin liittyvät ilmiöt. 
Näiden ja muiden maamme kuntien kohtaamien 
haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan tietoa ja 
tulevaisuuteen katsovaa tarkastelua monesta 
näkökulmasta. 

Tämän työn tavoitteena on muodostaa luotettavaan 
tutkimustietoon perustuen Suomen kuntia koskeva 
tietokanta, joka voi innostaa ja käynnistää rakenta-
via keskusteluja, joista puolestaan voi syntyä 
innovatiivisia ratkaisuja. Tässä tutkimuksessa 
raportoidaan vain rajattu otos tutkimusaineiston 
koko potentiaalista ja jatkossa on mahdollista 
tuottaa kohdennettuja analyyseja erilaisiin tarpei-
siin, tarvittaessa myös Ruotsin aineistoa hyödyn-
täen. 

Tutkimuksessa on käytetty pääasiassa Tilastokes-
kuksen avoimia tietoaineistoja, ja tietokanta on 
muodostettu käyttämällä uusinta tammikuun 2021 
mukaista kuntajakoa. Mikäli haettu data on ilmoitet-
tu jonkin indikaattorin kohdalla kuntaliitosten 
vuoksi eri kuntajaolla, tietoja on muokattu uuteen 
kuntajakoon sopivaksi. Koska aluekehityksen 
pohjana ovat hitaat prosessit, on tietoa analysoitu 
pidemmälläkin aikavälillä. Käytämme tuoreinta 
saatavissa olevaa tietoa ja tietojen perusvuosi on 
2020 tai 2019. Silloin kun muutos on analysoitu 10 
vuoden jakson perusteella, on vuosi 2009 ollut 
varhaisin aloitusvuosi.

Tietopohja

Vaikka indikaattorien tietoja on koottu ja tarkasteltu 
myös 10 vuoden sarjoina, on elinvoimaindeksissä 
valtaosassa indikaattoreita käytetty yhden eli 
uusimman saatavilla olevan vuoden tietoa. Kolmes-
sa indikaattorissa on kyseessä 10 vuoden muutos (%). 
Nämä ovat väkiluvun muutos sekä työllisyyden ja 
palkkatulotason muutokset. Sairastavuus- ja synnyt-
täneisyysindikaattoreissa on käytetty 10 vuoden 
keskiarvoa ja päästövähenemä asukasta kohden 12 
vuoden kehityksenä tuulivoimakompensaatiolla on 
poimittu Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) 
tietoaineistosta. 

Kunnat on jaettu kolmeen pääluokkaan ja yhdeksään 
alaryhmään. Luokittelu perustuu pääasiassa väestön 
kokoon sekä etäisyyteen ja matka-aikaan suurem-
malle paikkakunnalle. Myös keskustaajaman koko 
vaikuttaa luokitteluun. Oheisessa taulukossa 
esitetään kuntaryhmät ja niiden kuvaukset. Kunta-
ryhmittelyn eräänä perusteena oleva matka-aika 
lähimpään isompaan keskukseen tarkoittaa aikaa 
autolla kyseisen kunnan keskustasta matkan koh-
teen keskustaan. Kuntaryhmät on esitetty ohessa 
myös kartalla. Osa maamme pienimmistä kaupun-
geista sisältyy luokittelun kriteerien perusteella 
maaseutumaisten alueiden kuntaryhmiin. Tämä ei 
luonnollisestikaan estä vertailua myös pienten 
kaupunkien ryhmän kanssa.

Kunnat on ryhmitelty soveltaen Ruotsissa käytössä 
olevaa kuntien ja alueiden yhteisön (Sveriges 
Kommuner och Regioner, SKR) luomaa luokitusta, 
jossa lähtökohdiltaan tasavertaiset kunnat on koottu 
yhteen omiin ryhmiinsä. Jotkut luokituksen lähi-
kunnnista voivat olla kaupunkeja, kuten esimerkiksi 
Salo ja Loviisa. Maaseutumaiset kunnat (C3 ja C4) ja 
reunakunnat (B2) voivat sisältää pienimpiä kaupun-
kejamme, jotka eivät täytä tässä luokituksessa 
käytettävää kriteeristöä pienille kaupungeille/
taajamille (C1). Alla taulukossa on esitetty tutkimuk-
sessa käytetyn luokituksen mukaiset kuntien 
pääluokat, kuntaryhmät ja niiden kuvaukset sekä 
lukumäärät. 

Tutkimuksen tavoitteena 
on reilu ja monipuolinen 
vertailu.
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Kuva 1: Kuntien luokitus

Taulukko 1:

Tutkimuksen kuntaryhmät esitetään alla taulukossa 
keskiarvoina ja elinvoimaindeksillä ilmaistaan 
kuntaryhmän sijoittumista keskimäärin tutkimuk-
sen indeksin kaikilla indikaattoreilla mitattuna: mitä 
suurempi luku, sen parempi sijoitus ja elinvoima. 

Elinvoimaindeksillämme mitaten kuntaryhminä 
keskimäärin kärjessä erottuvat kaupungit ja isojen 
kaupunkien lähikunnat. Ryhmien sisällä löytyy 
eroja yksittäisten kuntien välillä.

Pääluokka Kuntaryhmä Kuvaus Lukumäärä

Isot kaupungit ja 
lähikunnat

A1 Isot kaupungit Keskustaajamassa yli  
200 000 asukasta

4

A2 Lähikunnat Keskimäärin alle tunnin matka isoon 
kaupunkiin (A1)

36

Keskisuuret 
kaupungit ja 
lähikunnat

B1 Keskisuuret kaupungit Keskustaajamassa  
40 000–200 000 asukasta

14

B2 Lähikunnat Keskimäärin alle 30 min matka 
keskisuureen kaupunkiin (B1)

65 

B3 Reunakunnat Keskimäärin 30–60 min matka 
keskisuureen kaupunkiin (B1)

35

Pienet kaupungit 
ja maaseutumaiset 
kunnat

C1 Pienet kaupungit/
taajamat

Keskustaajamassa  
15 000–40 000 asukasta

13

C2 Lähikunnat Keskimäärin alle 30 min matka 
pieneen kaupunkiin (C1)

38

C3 Maaseutumaiset 
kunnat

Alle 15 00 asukasta suurimmassa 
taajamassa ja pitkä matka lähimpään 
kaupunkiin  

66

C4 Maaseutumaiset 
matkailukunnat

Maaseutumainen kunta, jossa 
matkailuelinkeinon ydintoimialojen 
osuus 4 % tai enemmän yli koko 
elinkeinotulosta (vuonna 2018)

22

Pääluokka Kuntaryhmä Elinvoima- 
indeksi

Väkiluku 
2020

Nettomuutto 
suhteessa 
väkilukuun 
2020

Väkiluvun 
muutos  
2010-2020

Alle 
55-vuotiaiden 
osuus, 2020

Isot kaupungit 
ja lähikunnat

A1 122 356989 0,24 % 15 % 72 %

A2 108 20214 0,18 % 2 % 63 %

Keskisuuret 
kaupungit ja 
lähikunnat

B1 111 101038 0,09 % 4 % 65 %

B2 99 10003 -0,22 % -3 % 60 %

B3 69 5695 -0,15 % -11 % 48 %

Pienet 
kaupungit  
ja maaseutu- 
maiset kunnat

C1 101 32452 -0,54 % -5 % 59 %

C2 85 5487 -0,41 % -9 % 54 %

C3 70 5041 -0,70 % -13 % 50 %

C4 81 4938 0,11 % -9 % 50 %
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Kuntarajat 2021 (c)  T ilastokeskus

Kuntarajat
Kuntaluokittelu

A1

A2

B1

B2

B3

C1

C2

C3

C4

Kuntien luokittelu 
kartalla
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Elinvoimaindeksi

Alueellisen menestymisen ja resilienssin 
edellytyksiä tarkastellaan tässä tutkimuk-
sessa elinvoimaindeksiin valittujen 16 

tekijän summana. WSP:n kehittämä elinvoimaa 
kuvaava indeksi on nyt käytössä Suomessa ja 
Ruotsissa, ja sen tarkoituksena on luoda kuvaa 
kuntien tilasta tulevaisuuden kannalta. Indeksi on 
pääpiirteissään samankaltainen, mutta maiden 
indikaattoreissa on myös pieniä eroja. 

Indikaattorit on pisteytetty paremmuusjärjestykses-
sä 1-10 desiileittäin. Useimmiten mitä suurempi arvo 
sen parempi sijoitus, mutta poikkeuksen tekevät 
sairastavuus sekä oppilaitosindikaattori, joka 
yksinkertaistuksen vuoksi esitetään jäljempänä vain 
matka-aikana lähimpään ammatilliseen oppilaitok-
seen. Korkein teoreettinen yksittäisen kunnan 
elinvoimaindeksi voi siten tässä tutkimuksessa olla 
160. 

Indeksimme on lisäksi jaettu kolmeen osa-aluee-
seen, joita ovat: tuottavuus, inhimillinen pääoma ja 
vihreä rakennemuutos. Näitä osa-alueita mitataan 
tutkimuksessa myös erikseen po. osa-alueiden 
indikaattoreiden summina.

Tässä raportissa julkaistussa listassa on 13 kuntaa, 
joilla on korkein elinvoimaindeksi, 10 keskimmäistä 
ja 10 kuntaa, joilla on alhaisin painotettu elinvoi-
maindeksi. Annamme samaan elinvoimaindeksiin 
päätyville kunnille yhteisen sijan. Kuntien koko lista 
hakutoiminnolla on saatavissa tutkimuksen verkko-
sivulla. Koko listan lisäksi kerromme tässä raportis-
sa kunkin kuntaryhmän parhaat.

Kuntien sijoittuminen tutkimuksessamme sisältää 
useita mielenkiintoisia näkökohtia. Sijoituslistan 
kärjessä on erilaisia lähtökohtia omaavia kuntia, 
mikä poikkeaa esimerkiksi tilanteesta Ruotsissa, 
missä isojen kaupunkien läheisten kuntien ryhmä 
hallitsee kärkeä WSP:n indeksillä  mitattaessa. 

Eräänä yleisenä oletuksena on pitkään ollut, että 
ennen kaikkea kuntien maantieteellinen sijainti 
lähellä isompaa kaupunkia voidaan nähdä vahvana 
menestystekijänä. Sijainti on tarkoittanut sitä, että 
kaupunkien työmarkkinat ovat lähellä, usein 
lähijunalla tai bussilla saavutettavissa tai lyhyen 
henkilöautomatkan päässä. Lähikunnassa lisäksi 
kohtuuhintaisten asuntojen saatavuus on yleensä 
huomattavasti parempi kuin keskustassa. Pandemia, 
erityisesti sen edistämä tottumus digitaalisten 
välineiden käyttöön etätyössä, on jossain määrin 
haastanut tätä oletusta työmatkaliikkumisen 
tarpeen vähennyttyä.

Kunnat, joiden odotetaan kohtaavan suurimmat 
tulevaisuuden haasteet, sijoittuvat indeksillämme 
mitaten listan loppuun. Tässä tutkimuksessa näitä 
kuntia on erityisesti maaseutumaisten ja reunakun-
tien ryhmistä B3, C2 ja C3. Mainituille kunnille on 
ominaista sijainti etäällä lähimmästä kaupungista, 
mikä voi olla osittainen selitys haasteille. Toinen 
selittävä tekijä on usein alhainen väestötiheys. Nämä 
kunnat menettävät siis synergiavaikutukset, joita 
yleensä syntyy, kun ihmiset ja yritykset keskittyvät 
rajoitetulle alueelle. Tyypillisesti asetelma voi 
pitkällä aikavälillä vaikuttaa väestönkasvuun ja 
oppimistuloksiin. Jäljempänä kuvataan toimintaym-
päristömuutoksen vaikutuksia, jotka voivat tarjota 
mahdollisuuksia näille kuntaryhmille.

Kuva 3: Tutkimuksen elinvoimaindeksi 

Elinvoimaindeksi Työllisyys ja työllisyyden muutos
Ulkomailla syntyneet työllisyys
Tulotaso ja tulotason muutos
Yritysten liikevaihto

TUOTTAVUUS

INHIMILLINEN 
PÄÄOMA

VIHREÄ 
RAKENNEMUUTOS

Väkiluvun muutos 
Alle 55-vuotiaiden osuus
Nettonuutto
Koulutus
Oppilaitokset
Sairastavuus
Syntyvyys

Päästöjen vähenemä
Kiertotalouden yritysten liikevaihto
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Alueellinen kasvu edelleen keskeinen 
hyvinvoinnin tekijä 

Alla olevassa taulukossa on esitetty tutkimuk-
semme kuusi indikaattoria tuottavuuden 
kehityksen tekijöiden tarkasteluun. Kehittä-

määmme indeksiin valikoiduilla indikaattoreilla 
tuottavuus on keskimäärin parhaalla tasolla isoissa 
kaupungeissa sekä niiden lähikunnissa ja maaseutu-
maisissa matkailun kunnissa.

Yllättäjiä olivat keskisuurten ja pienten kaupunkien 
lähikunnat, joiden tulokset ryhminä B2 ja C2 olivat 
keskimäärin korkeammat kuin niiden lähikaupun-
geilla. Yllättäjiin kuuluivat myös maaseutumaisten 
matkailukuntien ryhmä C4, joissa keskimääräinen 
tuottavuus oli mitattuna paras. Heikoimmin sijoit-
tuivat keskisuurten kaupunkien vaikutuspiirissä 
etäämmällä sijaitsevat kunnat B3. Tulotasoa olemme 
mitanneet vain palkkatulolla. Palkkatulotaso on 
jaksolla 2009-2019 parantunut kaikissa kuntaryh-
missä, ja eniten maaseutumaisissa matkailukunnissa 
C4 sekä keskisuurten ja pienten kaupunkien ympä-
rillä kuntaryhmissä C3, C2 ja B3.  Näissä myös 
työllisyys parani jaksolla eniten. Työllisyysasteen 
vaihteluväli koko maassa oli vuonna 2019 66 - 
72 %. Negatiivisena seikkana tutkimuksessa erottuu 
ulkomailla syntyneiden alhainen työllistymisaste 55-
66 % kaikissa kuntaryhmissä, ja erityisesti kaupun-
geissa.  

Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto suurissa 
kaupungeissa on asukasta kohden kaksi tai kolme 
kertaa suurempi kuin monissa muissa kuntaryhmis-
sä, mutta myös pienten kaupunkien ryhmän C1 
yritysten tuottama liikevaihto on keskimäärin 
korkea, ja parempi kuin keskisuurissa kaupungeissa. 
Kuntien tulokertymän kannalta kunnallisveron 

osuus on kuitenkin suurin, noin 84 % vuonna 2019. 
Monissa kunnissa toimivien yhteisöjen ja konser-
nien maksamat yhteisöverot jaetaan eri kunnille 
yritysten henkilöstömäärän suhteessa. Yhteisö- ja 
kiinteistöverojen osuudet olivat kumpikin keski-
määrin 8 %. Verotulojen vaihtelu kuntien kesken on 
suurta. On kuntia, joissa kiinteistöverotulot lähente-
levät 40 %:a ja toisaalta kuntia, joissa yhteisöverotu-
lon osuus lähestyy neljännestä kaikista kunnan 
verotuloista.

Tuottavuuden summaindikaattorilla kaikkia kuntia 
tarkasteltaessa kärjestä nousivat esiin Pohjois- ja 
Itä-Suomen matkailukuntia kuten Kittilä, Sodankylä, 
Sotkamo, Vieremä, sekä Pohjanmaan paikkakuntia 
kuten Pietarsaari, Kruunupyy ja Närpiö. Myös 
kaupunkien lähikuntia kuten Rusko, Lieto, Pirkkala, 
Kempele, Muurame ja Sipoo sijoittui listan kärkeen. 
Isoista kaupungeista Vantaa löytyy sijalta 83, 
Helsinki sijalta 103, Espoo sijalta 119, Tampere sijalta 
173. Isojen kaupunkien sijoitusta laskee tässä 
tarkastelussa palkkatulotason ja työllisyyden 
maltillinen kehitys jaksolla 2009-2019. Toki on 
huomattava että lähtötasot näissä ovat olleet koko 
maan mittakaavassa suhteellisesti korkeita. 

Tuloksista nousi esiin, että työllisyys jaksolla 
2009-19 oli parantunut erityisesti pienissä kunnissa. 
Jossain määrin huolestuttavaa on, että isoista 
kaupungeista Vantaa, Helsinki ja Espoo olivat 
kuntien kymmenyksen joukossa, joissa työllisyys oli 
kehittynyt hitaimmin tällä jaksolla. Työllisyys 
vuonna 2019 ennen pandemia oli keskimäärin 
korkein pienemmissä Uudenmaan, Länsirannikon ja 
Varsinais-Suomen kunnissa. 

Taulukko 2: Sijoitus kuntaryhmittäin tuottavuuden indikaattoreilla, maksimipisteet 60:

Kunta- 
ryhmä

Tuottavuus, 
pisteet

Tulotaso 
väestön  
keskiarvo 
2019

Palkka-
tulotason 
muutos  
2009- 
2019

Työllisyys-
aste 2019

Työllisyys- 
asteen  
muutos  
2009-2019

Ulkomailla 
syntyneiden 
työllisyysaste 
2019

Yritysten 
liikevaihto 
(1000 €) 
per asukas- 
luku 2019

A1 35 20841 4 % 71 % 3 % 58 % 134
A2 37 17596 9 % 72 % 5 % 66 % 43
B1 29 15573 7 % 66 % 4 % 53 % 70
B2 35 14501 11 % 71 % 6 % 64 % 40
B3 27 11224 12 % 66 % 7 % 58 % 35
C1 33 14668 7 % 67 % 6 % 55 % 98
C2 35 12647 14 % 70 % 7 % 62 % 39
C3 31 10909 12 % 66 % 8 % 62 % 43
C4 37 11946 17 % 69 % 11 % 62 % 43
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Saavutettavuus elinvoimaisuuden 
edellytyksenä

Suomen maantieteellinen asema poikkeaa 
suuresti monista muista EU:n maista. Maam-
me pinta-ala on suuri, väestötiheys pieni ja 

sijaitsemme etäällä eurooppalaisista kilpailijamais-
tamme. Tämän vuoksi saavutettavuudella on 
Suomen eri alueille erityinen merkitys kilpailutekijä-
nä. Tätä ei Suomessa välttämättä ole riittävästi 
tiedostettu ja EU:ssa vielä vähemmän. Monet EU:n 
periaatteet otetaan sellaisinaan väkirikkailta ja 
pienellä pinta-alalla sijaitsevilta Euroopan talousalu-
eilta. Suomen tulee erityisen vahvasti vaalia etuaan 
liikenneverkkojen ja -yhteyksien kehittämisessä 
EU-tasolla. Esillä oleva tutkimus tuo hyvin esiin 
Suomen eri alueiden ja kuntien vahvuudet, joita ei 
olisi syntynyt ilman saavutettavuutta.

Suomen teollisuus tuottaa vuosittain yli 60 miljar-
din euron tulot tavaraviennistä ja noin 30 miljardin 
tulot palveluviennistä. Teollisuus on sijoittunut eri 
puolille maata. Useat suuret tuotantolaitokset 
sijaitsevat rannikolla satamien lähellä logistisista 
syistä. Suomen ulkomaankaupan tavaravirroista yli 
80 % kulkee satamien kautta. Toimitusketjuissa 
tarvitaan myös muita kuljetusmuotoja. Tiekuljetuk-
silla hankitaan maa- ja metsätalouden raaka-aineita 
sekä kaivannaisia tuotantoa varten. Rautateitse 
kuljetetaan suurivolyymisia metsä-, metalli- ja kemi-
anteollisuuden raaka-aineita ja tuotteita. 

Suomen suurin vientisektori on teknologiateolli-
suus, joka tuottaa vuosittain yli 30 miljardin euron 
tulot. Sen eri tyyppisiä yrityksiä sijaitsee joka puolel-
la Suomea. Suurteollisuuden lisäksi mukana on 
myös korkean teknologian palveluita tuottavia 
pk-yrityksiä, ja myös niille kansainväliset yhteydet 
ovat tärkeitä. Hyvät lentoyhteydet ovat tärkeitä 
saavutettavuuden ja yritysten kilpailukyvyn mah-
dollistajina. 

Suomen kotimarkkinat tarvitsevat hyvän saavutet-
tavuuden. Esimerkiksi nelostie Helsingistä Utsjoelle 
on Suomen kaupan tärkein runkoväylä. Sen varrella 
on useita kaupunkiseutuja ja runsaasti kuntia. 
Kaikissa on omanlaisensa elinkeinorakenne, jonka 
kehitystä voidaan edelleen tukea saavutettavuutta 
parantamalla. 

Väestön liikkuvuudelle hyvä saavutettavuus on 
elintärkeää. Työssäkäynti, ostos- ja asiointimatkat 
sekä opiskelumatkat ovat arkipäivän liikkumistar-
peita. Kunnat kilpailevat paitsi asukkaista myös 
työpaikoista ja palveluista. Kilpailussa voittaa 
paremmin saavutettava kunta, vaikka muut edelly-
tykset olisivat samat. 

Saavutettavuus rakentuu useasta eri tekijästä. Sitä 
voidaan tarkastella kytkeytymisenä eri markkinoi-
hin ja hankinta-alueisiin eli miten alueelle saadaan 
tuotannontekijöitä ja miten alueelta päästään eri 
markkinoille. Saavutettavuus on asukkaiden 
liikkumista työ-, asiointi- ja vapaa-ajan matkoilla. 
Lisäksi saavutettavuuteen liittyy matkailuelinkei-
non näkökulma, miten matkailun vetovoimatekijät 
ovat saavutettavissa eri alueilta. Saavutettavuuteen 
liittyvät henkilö- ja tavaraliikenteen lisäksi myös 
tietoverkot sekä niihin liittyvät palvelut, jotka osin 
voivat toimia myös fyysisen saavutettavuuden 
rajoitteita tasaavana tekijänä. Siten saavutettavuu-
dessa on kyse monitahoisesta kilpailukykytekijästä, 
joka kilpailukykyisimmillä ja vetovoimaisimmilla 
alueilla on useammasta näkökulmasta kunnossa.

On erittäin tärkeää hyödyntää eri puolilla Suomea 
olevien kuntien ja yritysten sekä henkisen pääoman 
potentiaali täysmääräisesti. Tämä tutkimus osoittaa 
useita menestystekijöitä, joista voidaan ottaa mallia. 
Samalla on löydettävissä keinoja tällä hetkellä 
heikommin menestyvien kuntien ja alueiden 
vahvistamiseksi. Kilpailunäkökulman tulee olla 
kansainvälinen – ei Suomen eri alueiden välistä 
eripuraa lietsovaa. 

Tutkimus tuo hyvin esiin 
Suomen eri alueiden ja 
kuntien vahvuudet, joita 
ei olisi syntynyt ilman 
saavutettavuutta.

9



Inhimillisen pääoman merkitys korostuu 

Inhimillinen pääoma on taloudellisen pääoman ja 
teknologioiden ohella merkittävin kasvun tekijä. 
Tietointensiivisessä työssä tehtävät voivat olla 

entistäkin vaativampia ja toimimista tekoälyn 
kanssa ja rinnalla. Toki myös yhteiskunnan perus-
tehtävien kuten terveydenhuollon ja hoivan palve-
luiden sekä teollisen tuotannon, kuljetusten ja 
rakentamisen on sujuttava. 

Indeksillämme mitattuna inhimillinen pääoma on 
erityisesti kuntaryhmän A1 isojen kaupunkien 
vahvuus. Vuonna 2019 korkeakoulutettujen osuus 
vaihteli kuntaryhmittäin 17-40 % työikäisistä. 
Nettomuutto on inhimillisen pääoman perustekijä, 
joka keskimäärin suuntautui 2020 edelleen isoihin 
kaupunkeihin ja niiden lähikuntiin. Hienoista 
nettovoittoa saivat myös keskisuuret kaupungit. 
Tämä muutos noudattaa trendiä, joka on nähtävissä 
jaksolla 2009-2019. 

Ikärakenteella on tärkeä merkitys tulevaisuuden 
kannalta. Tutkimuksemme mukaan alle 55-vuotiai-
den osuus noudattaa kaupunkien koon hierarkiaa, 
mitä isompi paikkakunta sen enemmän alle 55-vuo-
tiaita. Vuonna 2020 vähiten lapsia syntyi keskisuu-
rien kaupunkien ympärillä etäämmällä sijaitsevien 
reunakuntien ryhmässä B3. Ryhmä sijoittui hei-
koimmin myös inhimillisen pääoman summaindi-
kaattorilla. 

Toimivat työmarkkinat ovat alueiden tulevaisuuden 
elinehto, kuten myös kuntalaisten terveys ja luotta-
mus tulevaan. Isossa kuvassa työvoima ja työpaikat 
näyttäisivät määrällisesti kohtaavan, mutta tarvitta-
vien osaamisen näkökulmasta valtakunnalliset 
tilastot kertovat sekä osaajien että osaamisten 
kuiluista. Koulutustasoerot ovat edelleen suuret ja 
työikäisten sairastavuus vaihtelee kuntaryhmittäin.  
Myös väestörakenteen haaste säilyy edelleen 
kunnissa ja noin puolessa kunnista tilanne on 
huolestuttava.

Inhimillisen pääoman summaindikaattorilla mitat-
tuna kuntien kärjen muodostavat järjestyksessä 
Kaarina, Vantaa, Pirkkala, Kempele, Järvenpää, 
Lempäälä, Muurame, Seinäjoki, Espoo, Tampere ja 
Oulu. Yleisesti tutkimuksessa nämä kunnat sijoit-
tuivat hyvin myös elinvoiman kokonaisindeksillä 
mitattuna.

Aikuisväestön elämänmittainen oppiminen on 
helpottunut huomattavasti keskusten ulkopuolella 
koulutuksen tarjonnan digitalisoituessa. Koulume-
nestys ja oppimistulokset ovat tekijöitä, joita tulee 
seurata jatkossa kaikissa kunnissa tarkasti. Tulevai-
suuden pohja luodaan siellä.

Taulukko 3: Inhimillisen pääoman tilanne kuntaryhmittäin, maksimipisteet 70

Kunta- 
ryhmä

Inhimil-
linen 
pääoma, 
pisteet

Netto- 
muutto 
suhteessa 
väki- 
lukuun  
2020

Väki- 
luvun 
muutos  
2010- 
2020

Alle 
55- 
vuoti-
aiden 
osuus,  
2020

Korkea- 
koulutetut  
suhteessa  
työikäiseen  
väestöön  
2019

Matka- 
aika lähim- 
pään oppi-
laitokseen 
(minuuttia), 
ammatillinen  
tai korkea- 
koulu, 2020

Työllisten 
sairas- 
päivät  
ka. 2010- 
2019

Synny- 
tykset  
tuhatta   
15-49- 
vuotiasta  
naista  
kohti,  
ka. 2010- 
2019

A1 63 0,24 % 15 % 72 % 40 % 0 5,1 47

A2 50 0,18 % 2 % 63 % 27 % 17 6,9 45

B1 55 0,09 % 4 % 65 % 31 % 0 7,3 45

B2 46 -0,22 % -3 % 60 % 24 % 21 7,6 52

B3 28 -0,15 % -11 % 48 % 18 % 35 9,2 43

C1 45 -0,54 % -5 % 59 % 24 % 6 8,1 47

C2 36 -0,41 % -9 % 54 % 19 % 25 8,4 50

C3 27 -0,70 % -13 % 50 % 17 % 43 9,3 52

C4 31 0,11 % -9 % 50 % 19 % 69 9,0 47
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Vihreä rakennemuutos  
– kilpailutekijä ja elinehto

Taulukko 4: Vihreän rakennemuutoksen etenemä kuntaryhmittäin, maksimipisteet 20

Kansalliseksi tavoitteeksi on asetettu, että 
Suomi on vuonna 2035 hiilineutraali kierto-
talousyhteiskunta, jossa edistetään luonnon 

monimuotoisuutta. Tämä tavoite edellyttää koko 
elinkeinoelämän läpäisevää rakennemuutosta eli ns. 
vihreää siirtymää, joka on parhaillaan käynnissä 
asiakaskysynnän muutoksen, rahoittajien paineen 
sekä julkisen tuen ja säätelyn kannustamana. 
Siirtymä edellyttää ennen kaikkea osaamisen 
kasvattamista, mutta myös investointeja ja elinkei-
norakenteen uudistamista verkostomaisella yhteis-
työllä. Yksittäisen toimijan on vaikea yksin saavut-
taa vastuullisuutta; se ei ole mahdollista ilman 
toimittajaketjujen kokonaissiirtymää. Edelläkäyväs-
tä toiminnasta on vielä saatavissa kilpailuetua, 
mutta vähitellen vastuullinen ja kestävä toiminta 
muuttuu yrityksten elinehdoksi.

Vihreän siirtymän tilastointi ja seuranta on vasta 
käynnistymässä, ja saatavilla on rajatusti tietoa, 
aikasarjoista puhumattakaan. Haluamme nostaa 
esiin tämän muutoksen tärkeyttä sekä talouden että 
ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Tässä tutkimuk-
sessa vihreän rakennemuutoksen indikaattoreiksi 
valittiin kuntien päästöjen vähenemä, josta on 
olemassa Suomen ympäristökeskuksen tuoreet 
yhdenmukaiset laskelmat jopa 12 vuoden jaksolta 
ulottuen vuoteen 2019. Toiseksi indikaattoriksi 
valittiin kiertotalouden osuus kuntien yritysten 
liikevaihdosta. Kiertotalouden valtakunnallinen 
tilastointi on käynnistynyt tänä vuonna, joten 
tilastoinnin ja elinkeinon kehittyminen voi muuttaa 
näkymää jatkossa paljon. Vaikka kiertotalous on 
vielä lähtökuopissa, se otettiin mukaan sen sisältä-
män suuren taloudellisen potentiaalin vuoksi.

Kuntaryhmien tarkastelusta nostetaan esille joitakin 
asioita. Päästövähenemä on keskimäärin suhteelli-
sesti suurin kaupungeissa ja pienin maaseudulla ja 
pienten kaupunkien lähikunnissa. Ylimpään päästö-
vähentäjien kymmenyksen kärkeen sijoittuvat 
kuitenkin yksittäisistä kunnista Simo 117 %, Ii 62 %, 
Luhanka 58 %, Järvenpää 51 %, Vaasa 51 %, Kemiön-
saari 49 %, Kristiinankaupunki 49 % sekä Raahe, 
Turku ja Pyhäjoki 48 % kukin, indikaattorimme 
sisältäessä päästövähenemän tuulivoimakompensaa-
tiolla. Kaupunkien kuntaryhmien A1, B1 ja C1 
sarjassa jo mainittujen lisäksi kärkikymmenykseen 
ylsivät Pori, Kuopio, Vantaa, Lahti, Tampere, Jyväs-
kylä ja Pietarsaari.

Isojen ja keskisuurten kaupunkien lähikunnat ovat 
hyötyneet materiaali-intensiivisen seudun mahdolli-
suuksista, ja erityisesti niissä kiertotalouden keski-
määräinen liikevaihdon osuus on kasvanut. Kierto-
talouden osuus yksittäisen kunnan liikevaihdosta 
on korkeimmillaan Nousiaisissa, Ikaalisissa, Jokioi-
sissa, Hattulassa, Keminmaalla, Kivijärvellä ja 
Juupajoella. Nousiaisissa osuus oli jopa 35 % vuonna 
2019 ja muilla mainituilla osuus sijoittui 10 %-2 0% 
välille.

Kuntaryhmistä vihreää rakennemuutosta tutkimuk-
semme indikaattoreiden suhteen vetävät keskisuuret 
kaupungit ja isot kaupungit lähikuntineen heti siinä 
kannoilla. Yksittäisistä kunnista vihreän rakenne-
muutoksen summaindikaattorilla tarkasteltuna 
parhaiten sijoittuvat Tuusula, Ii, Järvenpää, Kemiön-
saari, Pori, Raisio, Naantali, Imatra, Kemi, Laukaa ja 
Riihimäki. 

Kuntaryhmä Vihreä rakennemuutos, 
pisteet

Päästövähenemä 
tuulivoimakompensaatiolla 
2007-2019

Kiertotalouden osuus  
yritysten liikevaihdosta 2019

A1 14 38 % 2,2 %

A2 14 29 % 3,8 %

B1 16 38 % 3,1 %

B2 12 24 % 3,5 %

B3 10 16 % 2,4 %

C1 15 30 % 3,3 %

C2 9 15 % 2,9 %

C3 8 9 % 1,9 %

C4 9 14 % 2,3 %
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Matkailu-Suomi ja maaseudun uudet 
mahdollisuudet

Monille kaupungeille matkailu on hyvään 
kehitykseen lähtenyt elinkeino, joka on 
hitaasti toipumassa pandemian rajoitusten 

aiheuttamasta iskusta. Matkailu on kasvattanut 
elinkeinona merkitystään myös kaupunkien ulko-
puolella. Suomessa on 22 maaseudun kuntaa, joissa 
matkailuelinkeinoksi suoraan laskettavia toimialo-
jen liikevaihto kunnan yritysten kokonaisliikevaih-
dosta on yli 4 % (ryhmä C4). Näiden lisäksi on 66 
muuta harvaan asuttaa maaseutumaista kuntaa 
(ryhmä C3) ja 35 keskisuurten kaupunkien reuna-
kuntaa (ryhmä B3). Nämä kuntaryhmät sijaitsevat 
etäällä keskuksista ja kunnan talouden kokonaisuu-
dessa luonnonvarat muodostavat merkittävän 
varallisuuden erän, jota on toistaiseksi arvostettu 
puutteellisin taloudellisin mittarein.

Parhaillaan käynnissä oleva toimintaympäristön 
muutostrendi näyttää mahdollisuuksia näiden 
kuntien kannalta. Tällaisia ovat esimerkiksi uusiutu-
vien ja biohajoavien raaka-aineiden tarve, uusiutu-
van energian tarve, kaivannaisraaka-aineiden 
niukkeneva tilanne globaalisti, ravinnon tuotannon 
huoltovarmuuden merkityksen kasvu yli maan 
rajojen, luonnon ravinto- ja hyvinvointituotteiden 
sekä lähituotteiden kysyntä, luontomatkailun 
kehitys ja hiilinielujen merkityksen kasvu. 

Mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii ennakoin-
tia ja suunnitelmallisuutta sekä liikenteen yhteyksi-
en ylläpitämistä ja kehittämistä. Lisäksi trendi 
sisältää riskejä, joiden hallinta on keskeistä. Matkai-
luelinkeinon vastuullisuus ja luonnonvarojen 
käytön kokonaisohjaus on viime kädessä kuntien 
vastuulla, mutta myös kansallisen säätelyn on 
tuettava vastuullisen tulevaisuuden rakentamista 
näiden alueiden ja luonnonvarojen viisaan käytön 
osalta. 

Maaseutumaisten alueiden kuntaryhmissä C4, C3 ja 
B3 korostuu keskimääräisen palkkatulotason sekä 
työllisyyden parantuminen jaksolla 2009-2019. 
C4-kuntaryhmä on tutkimuksemme indeksillä 
mitaten selkeästi valmiuksiltaan paras kohtaamaan 
tulevaisuuden. On kuitenkin pidettävä mielessä 
edellä kuvatut mahdollisuudet ja huomattava, että 
maaseutumaiset alueet sisältävät monia pieniä 
kaupunkikeskuksia kuten esimerkiksi pitkän 
kulttuuri- ja elinkeinohistorian omaavat Tammisaari 
ja Uusikaupunki. 

Inhimillinen pääoma sekä väestömäärän että 
koulutustason suhteen on ollut näissä kuntaryhmis-
sä pitkän ajanjakson haaste, johon digitaalisten 
yhteyksien käytön yleistyminen voi antaa uuden 
vaihteen. Kuntaryhmien kärjen tutkimuksessamme 
muodostavat Lapin matkailukunnat, missä korkean 
arvon palvelu ja kohtuulliset työvoimakustannukset 
antavat toiminnalle edullisen ympäristön. Lisäksi 
kärkeen sijoittuvat Pohjanmaan kunnat kuten 
Närpiö ja Kalajoki sekä Uudeltamaalta Raasepori ja 
Hämeen Loppi.

Suomessa on 22 
maaseudun kuntaa, joissa 
matkailuelinkeinoksi 
suoraan laskettavien 
toimialojen liikevaihto 
kunnan yritysten 
kokonaisliikevaihdosta on 
yli 4 % (2018).
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Kaikkien kuntien vertailu

Ote kaikkien kuntien listasta elinvoimaindeksillä 
mitattuna: parhaiten sijoittuneet, keskimmäiset ja 
heikoiten sijoittuneet. Tutkimuksessa on yhteensä 
293 kuntaa, Ahvenanmaan kunnat eivät ole mukana. 
Indeksimittauksessa maksimipistemäärä on 160. 
Kunkin kuntaryhmän parhaiten sijoittuneet on 
esitetty jäljempänä.

Sijoitus Kunta Elinvoima- 
indeksi

Kunta- 
ryhmä

1 Pirkkala 136 A2

2 Lieto 135 B2

2 Muurame 135 B2

4 Ylöjärvi 132 A2

5 Kaarina 131 B2

5 Kempele 131 B2

7 Vantaa 130 A1

8 Eurajoki 129 C2

9 Järvenpää 128 A2

9 Kangasala 128 A2

9 Nokia 128 A2

9 Nurmijärvi 128 A2

9 Rusko 128 B2

138 Pyhäjoki 89 C2

138 Säkylä 89 C2

144 Haapajärvi 88 C3

144 Juupajoki 88 A2

144 Jämsä 88 B3

144 Kaskinen 88 C3

144 Kauhava 88 B3

144 Orivesi 88 A2

144 Taivassalo 88 B3

151 Forssa 87 C1

284 Hyrynsalmi 46 C3

285 Heinävesi 44 C3

286 Sulkava 44 C2

287 Tuusniemi 42 B3

288 Vaala 42 C3

289 Juuka 39 C3

290 Rautjärvi 39 B3

291 Puolanka 38 C3

292 Rautavaara 36 B3

293 Rääkkylä 31 B3 Kuva 4: 30 parhaiten sijoittunutta kuntaa

Taulukko 5:
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Kuntaryhmien keskinäiset erot

Indeksiimme valituilla indikaattoreilla tarkastel-
tuna koko maassa keskimäärin elinvoimaltaan 
vahvimpia ovat isot, keskisuuret ja pienet 

kaupungit (luokat A1, B1 ja C1). Erot näiden lähim-
piin kuntiin ovat selvät, mutta eivät kuitenkaan 
dramaattisen suuret erityisesti A2- ja B2-luokkien 
osalta. Pienten kaupunkien ympäryskunnissa 
huomion arvoista on C2- ja C4-luokkien tasavah-
vuus. B3- ja C3-luokat pärjäävät selvästi heikoimmin 
ja niiden keskimääräinen indeksi on noin 57 % A1 
-luokkien indeksiluvun keskiarvosta. Yksittäisten 
indikaattoreiden suhteen vahvuuksia löytyy kuiten-
kin kaikissa kuntaluokissa. 

On huomattava, että A1-luokan kunnista vain 
Vantaa sijoittuu kokonaisindeksillä mitattuna 
kymmenen kunnan kärkeen 6. sijalla.  Yksittäisiä 
vahvoja kuntia löytyy myös A2- ja B2-luokista, mikä 
heijastelee tilannetta Ruotsissa meillä kuitenkin 
lievempänä ilmiönä. 

Väkiluvut pienenevät kaupunkikeskusten ulkopuo-
lella sijaitsevissa kuntaryhmissä säännönmukaisesti, 
mutta poikkeuksen C-luokassa muodostavat C2, C3 
ja C4, jotka ovat tasakokoisia väkiluvultaan. Samaan 
kokoluokkaan alle 5500 asukasta liittyy lisäksi 
B3-luokka. 

Väkiluvun muutokset kuntaryhmittäin vuonna 
2020 ovat keskimäärin vähäisiä ollen -1 % - + 1 % 
välillä. Maan sisäinen nettomuutto oli keskimäärin 
positiivinen luokissa A1, A2, B1 ja C4.  Tämä 
heijastelee nettomuuton muutoksen tilannetta 
jaksolla 2010-20, kuitenkin siten että A1-luokan 
vahva kasvu sekä B3, C2 ja C3 -luokkien kutistumi-
nen hiipui. Yllättäjä on aikasarjatarkastelussamme 
C4-luokka, eli maaseutumaiset matkailukunnat, jota 
voidaan pitää vahvana nousijana. Toki kuntakohtai-
sia eroja löytyy tästä luokasta myös.

Alle 55-vuotiaiden osuus väkiluvusta on vahvin, 
välillä 58-72 %, kaupungeissa ja suurimpien kaupun-
kien lähikunnissa.  Maaseudulla luokissa B3, C2 ja 
C3 löytyy kuitenkin ikärakenteen tasapainon osalta 
vahvoja kuntia kuten Larsmo, Pedersöre, Ylivieska, 
Sievi ja Nivala.

Työllisyysaste vaihtelee keskimäärin kuntaluokissa 
yllättävän vähän ollen kaikilla 66-72 %:n välillä. 
Viimeisen vuosikymmenen aikana työllisyysasteen 
muutos on ollut positiivinen kaikissa kuntaluokissa. 
Vaikka vuosien 2016-2018 aikana työllisyysasteen 
nousu oli Suomessa Pohjoismaiden nopeinta, on 
luku edelleen pohjoismaisessa vertailussa jäljessä. 
Positiivisin työllisyyskehitys on ollut kuntaluokassa 
C4, ollen 11 % jaksolla 2009-2019. Ulkomailla 

syntyneiden työllistyminen on 2019 ollut keskimää-
rin heikompi kuin Suomessa syntyneiden. Isojen 
kaupunkien lähikuntien ryhmässä A2 ulkomailla 
syntyneiden työllisyysaste on keskimäärin korkein 
66 % ja keskisuurten kaupunkien luokassa B1 alin  
53 %.

Tällä hetkellä työmarkkinoiden imu on maassamme 
historiallisen suuri, avoimien työpaikkojen määrä oli 
2021 toisella vuosineljänneksellä yli 51 100. Tämä on 
ilmeisen selvästi tilaisuus, joka ei helposti toistu. 
Kuinka siihen vastataan kunnissa ja kansallisella 
työvoima- ja elinkeinopolitiikalla?

Palkkatyön tulotason keskimääräinen suuruus 
kuntaryhmittäin noudattaa keskimäärin kuntien 
koon hierarkiaa vaihteluvälillä 10 909 – 20 841 
euroa/vuosi. Monien isojen ja keskisuurten kaupun-
kien ja lähikuntien väestö ei ole pystynyt vuosikym-
men aikana parantamaan palkkatulotasoaan, joka on 
tosin lähtötilanteessa ollut kansallisella mittapuulla 
korkealla tasolla. Joitakin poikkeuksia on kuten 
Pornainen, Sipoo, Pirkkala, Nurmijärvi ja Tuusula. 
Tulotason parannus vuosikymmenen aikana on  
4-7 % kuntaryhmissä A1, B2 ja C1. Kiinnostavaa on, 
että jaksolla samaan aikaan ovat tulotasoa keskimää-
rin parantaneet eniten 11-17 % työllisyysasteen 
parantuessa etäämpänä keskuksista sijaitsevien 
kuntien B2 ja B3 sekä C2, C3 ja C4 asukkaat. Tämä 
tasoittaa hieman kokonaisvarallisuuksien eriytymis-
kehitystä, joka aiheutuu keskusten ja reuna-alueiden 
palkkatuloeroista, mutta myös keskusten alueilla 
asuvien asuntojen arvon noususta ja joillakin 
pääomatulojen osuuden kasvusta kokonaisansioissa. 
Toki kaupunkien sisällä löytyy myös suuria eroja 
tulotasoissa.

Yritysten liikevaihdon määrä asukasta kohden on 
isoissa A1 kuntaryhmän kaupungeissa ylivoimaises-
ti korkeimmalla tasolla: vuosittain keskimäärin 
134 000 €/asukas. Ehkä hieman yllättäen pienten 
noin 30 000 asukkaan kaupunkien yritykset tuotta-
vat asukasta kohden keskimäärin paremmin kuin 
keskisuurissa, noin 100 000 asukkaan kaupungeissa. 
Miksi keskisuurten kaupunkien B1 yritykset eivät 
pärjää paremmin? Huolestuttava tilanne on erityi-
sesti keskisuurten kaupunkien reunakunnissa B3, 
missä yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on 
alhaisin, vain 35 000 €/asukas. Kuntien pääluokan 
keskuksen elinkeinojen tilanne heijastuu myös 
ympäröiviin kuntiin. Jostain syystä keskisuurissa 
kaupungeissa, huolimatta korkeakoulutettujen 
kohtuullisen suuresta 31 %:n osuudesta työikäisistä, 
yritysten kyky tuottaa liikevaihtoa asukasta kohden 
on vain 52 % suurten kaupunkien yritysten vastaa-
vasta arvon tuotosta. Yhtenä syynä on oletettavasti 
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tietointensiivisten toimialojen keskittyminen 
isoihin kaupunkeihin. Tarkastelun valossa eräs 
johtopäätös on, että vaikuttavuuden kannalta 
kuntien omia toimenpiteitä tarvittaisiin ja politiik-
katoimia kannattaisi kohdentaa erityisesti keskisuu-
rien kaupunkien yrityksiin ja työllisyyden hoitoon.

Yhdistelmänä korkeakoulutettujen osuus työ- 
ikäisistä ja oppilaitokset lähietäisyydellä näyttäisi 
kuitenkin tarkastelun perusteella pääsääntöisesti 
johtavan alueen yritysten korkeampaan arvontuot-
toon. Selkeänä poikkeuksena tässä ovat kuten edellä 
jo mainittiin pienet kaupungit, joissa korkeakoulutet-
tujen määrä on keskimäärin 24 % ja yritysten 
liikevaihto 2019 98 000 €/asukas oli kuntaluokkien 
vahvin suurten keskusten (A1) jälkeen. Näitä 
kaupunkeja on luokituksen mukaan 14 ja arvontuot-
toon useissa vaikuttaa suuren teollisuusyrityksen 
sijoittuminen kaupunkiin. Esimerkkejä pienistä 
kaupungeista (C1) ovat Kemi, Porvoo, Pietarsaari, 
Rauma, Tornio ja Varkaus. Maaseutumaisten 
kuntien ryhmissä C3 ja C4 kuntien yritysten 
liikevaihto asukasta kohden on yhtä suuri, ja 
korkeampi kuin luokassa C2. 

Työllisten sairastavuudessa jaksolla 2010-2019 on 
keskimääräisiä eroja siten, että suurissa ja keskisuu-
rissa kaupungeissa sekä yritysten korkeamman 
arvon tuoton kuntaluokissa on sairastettu vähem-
män. Eräs tulkinta on, että tietointensiivinen talous 
ei tuota suurempaa sairastavuutta ja toinen tulkinta, 
että korkeampi koulutustaso ohjaa ihmisiä huolehti-
maan terveydestään paremmin.

Synnyttävyys on eräs yhteiskunnallista luottamusta 
kuvaava indikaattori.   Kuntaryhmien keskiarvo 
vaihtelee tässä jaksolla 2010-2019 välillä 43-52 
synnytystä tuhatta 15-49 vuotiasta kohden siten, 
että luku on suurin kuntaluokissa B2 ja C3 ja pienin 

luokassa B3. Syntyvyys on kuitenkin tasapainoisen 
huoltosuhteen ylläpitämisen näkökulmasta alhai-
nen, ja sen vuoksi onnistuneen maahan muuton ja 
tuottavuuden kasvattamiseen on panostettava 
vahvasti.

Hiilidioksidipäästöjä on kyetty vähentämään 
suhteellisesti eniten isoissa ja keskisuurissa kaupun-
geissa, joissa päästöjen väheneminen tuulivoima-
kompensaatiolla jaksolla 2007-2019 on 38 %. 
Pienissä kaupungeissa (C3) vähenemä on 30 %. 
Päästöjen vähenemä on keskimäärin pienin pienten 
kaupunkien lähikunnissa C2, ja maaseutumaisissa 
C3 ja C4 kunnissa. Kaupunkien kykyä vähennykseen 
ovat edesauttaneet erityisesti keskitettyjen energia-
ratkaisujen siirtymä puhtaampiin energialähteisiin. 
Toki hiilidioksidipäästöjen kokonaistasot ovat myös 
olleet tarkastelujakson lähtötilanteessa kaupungeis-
sa suurimmat. Kaupunkien ulkopuolella päästöjä 
ovat vähentäneet hyvin yksittäiset kunnat eri 
puolilla maata kuten Kaarina, Järvenpää, Naantali, 
Kalajoki, Simo ja Imatra.

Tilastoitu kiertotalouden osuus kuntien yritysten 
kokonaisliikevaihdosta on keskimäärin suurempi 
suurten ja keskisuurten kaupunkien lähikunnissa 
kuin niiden keskuskaupungissa. Kiertotalouden 
yritysten liikevaihto on vertailussa hyvä myös 
pienissä kaupungeissa. Kaikissa kuntaryhmissä on 
kiertotalouden osuudessa erittäin paljon kasvun 
varaa, eniten isoissa kaupungeissa (A1) ja yhdyskun-
tarakenteellisesti syrjäisemmällä maaseutumaisella 
seudulla (C3, C4). On myös kuntia, jotka ovat 
tehneet toimialasta yhden elinkeinoelämänsä 
kivijalan. Kiertotalouden valtakunnallinen tilastoin-
ti on vasta käynnistynyt, joten tilastoinnin ja 
elinkeinon kehittyminen voi muuttaa näkymää 
jatkossa paljon.

Kuva 5: Kuntaryhmien elinvoima kaaviona

Kunta- 
ryhmä

Elinvoima- 
indeksi

Väkiluku  
2020 (k-a)

A1 122 357 989

A2 108 20 214

B1 111 101 038

B2 99 10 003

B3 69 5 695

C1 101 32 452

C2 85 5 487

C3 70 5 041

C4 81 4 938

A1

B1

C1
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Mitkä kunnat erottuvat kustakin 
kuntaryhmästä

Suomen kuntia ei voi tarkastella reilusti 
rinnakkain niiden lähtökohtien rakenteellisten 
ja maantieteellisten erojen vuoksi. Tässä 

luvussa on tarkoitus ottaa nämä erot huomioon ja 
vertailla samaan pääluokkaan tai kuntaryhmään 
sijoittuvia kuntia keskenään. Mitkä kunnat erottuvat 
omassa ryhmässään? 

Alla on esitetty isojen kaupunkien A1 ja keskisuur-
ten kaupunkien B1 yhteisen ryhmän kymmenen 
parhaiten tutkimuksessa sijoittunutta, niiden 
indeksiluku eli elinvoimaindeksi sekä sijoitus koko 
maan vertailussa.

Lähtökohdiltaan samankaltaisina tutkimuksen 
luokituksen A1 ryhmään kuuluvat neljä suurta 
kaupunkia: Helsinki, Espoo, Vantaa ja Tampere. 
Tutkimuksemme elinvoimaindeksillä mitattuna kau-
punkien vahvuudet ovat samaa tasoa, mutta kaik-
kien kokonaissijoitusta heikentää viimeisen vuosi-
kymmenen 2009-2019 tulotason ja työllisyysasteen 
suhteellinen vaatimaton kehitys sekä erityisesti 
Helsingillä ja Tampereella jo vuosikymmenen 
kestänyt alhainen syntyvyys. Lisäksi Helsinkiä ja 
Espoota kohtasi kasvun vuosista käänteenä muutto-
tappio pandemiavuonna 2020. Työllistymisen osalta 
erityisesti Espoon työllisyysasteen kehitys 0,6 % 
jaksolla 2009-2019 herättää kysymyksiä kaupungis-
sa, joka on panostanut yritysmyönteisyyteen. Onko 
Espoossa kyse voimakkaasta nettomuutosta vai siitä, 
että työn tuottavuus on kasvanut työllisyyden 
sijaan? Kaikki neljä kaupunkia sijoittuvat seitsemän 
kärkeen mitattaessa kunnan yritysten yhteenlasket-
tua liikevaihtoa asukasta kohden.

Ulkomailla syntyneiden työllisyysaste oli matala ja 
vaihteli näissä kaupungeissa Tampereen 51 %:sta 
Vantaan 63 %:een. Poikkeusaika rajoituksineen 
vuoden 2020 keväästä alkaen on aiheuttanut 
erityisesti tälle kuntaryhmälle merkittävän haasteen 
edellä mainittujen perusongelmien lisäksi. Toisaalta 
oppilaitokset sekä työmahdollisuudet vetävät nuoria 
näille paikkakunnille ja aloittavia yrityksiä on 
runsaasti. Myös elinvoimaindeksin vihreän raken-
nemuutoksen indikaattorit ovat alustavalla hyvällä 
tasolla. Vantaalla kiertotalouden yrityksiin suoraan 
tilastoitavien yritysten liikevaihto oli vuonna 2019 
jo 3,7 % yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta. 
Myös matkailu ja liikematkustaminen ovat osoitta-
neet elpymisen merkkejä majoituspalvelujen varaus-
asteiden palautumisena. Tällä on merkitystä koko 
ryhmälle, ja erityisesti Helsingille ja Tampereelle.

Pandemian osuessa rajusti ravitsemuspalveluiden ja 
kulttuurin elinkeinoihin, etätyön tyhjentäessä 
toimistoja ja etäasioinnin sekä verkkokaupan 
osuuden kasvaessa ovat isojen kaupunkien keskustat 
kohdanneet historiallisen shokin. Keskustojen on 
uudistuttava ja elpymiseen on kohdennettava 
erityisiä toimenpiteitä.

Isojen kaupunkien lähikuntiin A2 kuuluu yhteen-
sä 36 kuntaa. Ruotsissa nämä kunnat ovat WSP:n 
tutkimuksen menestyjiä, mutta miltä tilanne näyttää 
Suomessa? 

Tämän ryhmän kärki on leveä ja sieltä löytyvät 
vahvat kunnat kuten Pirkkala, Ylöjärvi, Nokia, 
Järvenpää, Kangasala, Sipoo, Nurmijärvi, Tuusula ja 
Lempäälä. Ryhmä A2 on valtaosaltaan maan sisäisen 
nettomuuton voittajia sekä aikasarjalla että vuoden 
2020 muutoksena tarkasteltuna. Työllisyysaste on 
kansallisesti keskimäärin hyvällä tasolla, mistä 
poikkeuksen muodostavat Ikaalinen, Orivesi, 
Sastamala, Valkeakoski ja Riihimäki. Tulotason 
kehityksessä on jaksolla 2009-2019 on eroja. Kunta-
laisten tulotaso on kohonnut eniten Vesilahdessa, 
Myrskylässä, Pukkilassa ja Pornaisissa. Tulotaso on 
kehittynyt samalla jaksolla ryhmästä vaatimatto-
mimmin Järvenpäässä, Keravalla, Ikaalisissa ja 
Karkkilassa.

Kunnan yritysten tuottama liikevaihto asukasta 
kohden on korkein Juupajoella, Hyvinkäällä ja 
Porvoossa. Yritysten arvontuotto on korkea myös 
Sipoossa, Pirkkalassa, Nokialla, Tuusulassa ja 
Riihimäellä. Yritysten liikevaihto on vaatimattomin 
Vesilahdella, Pornaisissa ja Kauniaisissa.  Inhimilli-
sen pääoman osalta korkeakoulutettujen osuus 

Kunta Elinvoimaindeksi Sijoitus

Vantaa 130 7

Rovaniemi 125 18

Seinäjoki 125 18

Espoo 120 24

Tampere 120 24

Kuopio 119 29

Oulu 118 33

Helsinki 117 36

Jyväskylä 114 42

Turku 114 42
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työikäisistä vaihtelee ollen korkein Uudellemaalle ja 
Pirkanmaalle sijoittuvissa kunnissa ja alimmillaan 
Pukkilassa, Karkkilassa ja Myrskylässä. 

Myös ikärakenne on tasapainoinen, vaikka erojakin 
on.  Alhaisimmat alle 55-vuotiaiden osuudet löyty-
vät esimerkiksi Loviisasta, Pälkäneeltä, Ikaalisista ja 
Juupajoelta. Vihreän rakennemuutoksen indikaatto-
reilla parhaiten sijoittuvat Uudenmaan kunnat 
Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi ja Riihimäki. Hyvin 
pärjäävät myös Ylöjärvi ja Ikaalinen. Vaatimatto-
mammin vihreän rakennemuutoksen summaindi-
kaattorilla suoriutuivat Hämeenkyrö, Myrskylä ja 
Askola. Juupajoella kiertotalouden yritysten osuus 
yritysten kokonaisliikevaihdosta on kansallisesti 
hyvällä tasolla, mutta päästöjen vähentämisessä on 
parantamisen varaa vertailuryhmään nähden.

Alla on esitetty suurten kaupunkien lähikuntien A2 
kuntaryhmän yksitoista parhaiten tutkimuksessa 
sijoittunutta, niiden indeksiluku sekä sijoitus koko 
maan vertailussa.

Lähtökohdiltaan samankaltaisina tutkimuksen 
luokituksen B1 ryhmään kuuluvat neljätoista 
keskisuurta kaupunkia. Seinäjoki on elinvoimain-
deksimme mittarilla selvästi paras 126 pisteellä. Sen 
jälkeen tulevat tasaväkisesti Vaasa, Oulu ja Turku, ja 
näiden perään Lahti, Lappeenranta, Hämeenlinna ja 
Joensuu.

Maan sisäisen nettomuuton indikaattorilla sijoittu-
vat parhaiten Turku, Hämeenlinna, Rovaniemi ja 
Kuopio ja heikoimmin Vaasa, Kouvola ja Kotka. 
Tämän ryhmän kuntia koskevat osittain samat 
haasteet kuin isoja kaupunkeja. Palkkatulotaso on 
kansallisesti hyvällä tasolla mutta sen kehitys 
vuosikymmenen aikana on ollut vaatimatonta. 
Positiivisen poikkeuksen tähän näkymään tarjoavat 
Rovaniemi 15 % ja Kuopio 14 %. Työllisyysaste oli 
ryhmän kunnista korkein Seinäjoella. Myös Vaasas-
sa, Hämeenlinnassa ja Rovaniemellä on 
työllisyysaste kasvanut voimakkaimmin jaksolla 

Laaja keskisuurten kaupunkien lähikuntien 
ryhmä B2 sisältää 65 kuntaa, joiden joukossa on 
tutkimuksessamme positiivisesti esiin nousseita 
kuntia. Ryhmän sisällä elinvoimaindikaattorillam-
me mitattuna kyky ottaa vastaa tulevaisuutta 
vaihtelee kuitenkin huomattavan paljon. Tosiasia 
kuitenkin on, että tästä ryhmästä on noussut 
kahdentoista parhaan joukkoon viisi usealla indi-
kaattorilla vahvaa kuntaa. Yritysten tilanne ja 
asukasta kohden laskettu vuotuinen liikevaihto 
vaihtelee, mutta positiivisesti ryhmästä erottuvat 
Raisio, Naantali, Kempele, Hamina, Harjavalta ja 
Imatra. Ulkomailla syntyneiden työllisyys on 
erittäin hyvä monissa ryhmän kunnissa kuten 
Liedossa, Toivakassa, Tyrnävällä, Sauvossa, Isokyrös-
sä, Kuortaneella, Lumijoella.

Listan kärjessä ovat Lieto 136 pisteellä ja Muurame 
134 pisteellä, ja heti näiden jälkeen Kaarina, Kempe-
le, Rusko, Ilmajoki, Korsholma ja Raisio. Listan 
kärkikymmenikköön luonnehtii positiivinen 
väkiluvun kehitys vuosikymmenen aikasarjalla 
tarkasteltuna, suhteellisen tasapainoinen ikärakenne 
ja kuntalaisten hyvä tulotaso. Ikärakenne oli 
edullisin kärkikuntien lisäksi mm. Limingassa, 
Kontiolahdelle, Uuraisilla, Tyrnävällä , Muhoksella, 

Kunta Elinvoimaindeksi Sijoitus

Pirkkala 136 1

Ylöjärvi 132 4

Järvenpää 128 9

Kangasala 128 9

Nokia 128 9

Nurmijärvi 128 9

Sipoo 127 14

Tuusula 127 14

Lempäälä 126 16

Hyvinkää 119 29

2009-2019. Oppilaitosten osalta tilanne on hyvällä 
tasolla, mistä hienoisen poikkeuksen muodostaa 
Kotka. Korkeakoulutettujen osuus on alin Kouvolas-
sa 24 % ryhmän keskiarvon ollessa 31 %. Oulussa, 
Turussa, Jyväskylässä ja Vaasassa on korkeakoulutet-
tujen osuus 35-36 %. Työllisten sairastavuudessa on 
selviä eroja: Vaasassa sairastetaan vähiten ja Kotkas-
sa eniten. Vaasassa kiertotalouden osuus kunnan 
yritysten liikevaihdosta on alhaisin, mutta kaikkien 
yritysten liikevaihdon kokonaistaso on hyvä.

Alla on esitetty keskisuurten kaupunkien B1 
kuntaryhmän kymmenen parhaiten tutkimuksessa 
sijoittunutta, niiden indeksiluku sekä sijoitus koko 
maan vertailussa.

Kunta Elinvoimaindeksi Sijoitus

Rovaniemi 125 18

Seinäjoki 125 18

Kuopio 119 29

Oulu 118 33

Jyväskylä 114 42

Turku 114 42

Vaasa 113 47

Lahti 111 60

Lappeenranta 109 64

Hämeenlinna 108 69
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Keskisuurten kaupunkien vaikutuspiirin etääm-
mällä sijaitseva pienten kuntien ryhmä B3 jää 
kokonaisuutena selvästi B2 ryhmän vahvuudelle, 
mutta myös sieltä erottuu yksittäisten indikaattorien 
suhteen hyvin pärjääviä kuntia. Tämä ryhmä 
hyötyisi vahvemmista keskuskaupungeista, suju-
vammista yhteyksistä ja paremmasta ammattiin 
johtavien oppilaitosten saatavuudesta.  Vain Loppi 
yltää yli 100 pisteen rajan indeksimittauksessa. 
Kustavi sekä Taivassalo erottuvat positiivisella 
nettomuutolla viimeisen vuosikymmenen 2009-
2019 aikana. Kuntalaisten tulotasossa on tapahtunut 
positiivisin muutos Taivassalossa, Luhangassa, 
Konnevedellä, Miehikkälässä, Utajärvellä ja Kaavilla. 
Vuoden 2019 työllisyysasteessa erottuvat positiivi-
simmin Loppi ja Lapinjärvi. Kuntien yritysten 
arvontuotto asukasta kohden on kansallisesti 
vertailtuna vaatimaton. Poikkeuksen tähän esittävät 
vuoden 2019 tarkastelussa erityisesti teollisuuspaik-
kakunnat Rautjärvi, Jämsä ja Äänekoski. 

Lumijoella korkeakoulutettujen osuus työikäisistä 
on suuri ja työikäisten sairastavuus pieni. Työllisyy-
den kehitys jaksolla 2009-2019 ei ole ollut ryhmänä 
hyvä, mutta esiin nousee joitakin kuntia kuten 
Ilmajoki, Uurainen, Toivakka, Petäjävesi, Polvijärvi ja 
Kurikka, joissa kehitys on muuta ryhmää parempaa. 

Vihreän rakennemuutoksen summaindikaattorilla 
parhaiten sijoittuivat Muurame, Raisio, Naantali, 
Laukaa, Ii ja Imatra. Kokonaisuudessaan heikoimmin 
indeksillämme tarkasteltuina suoriutuivat tästä 
ryhmästä Kärkölä, Outokumpu, Polvijärvi, Ruoko-
lahti ja Tohmajärvi.

Alla on esitetty keskisuurten kaupunkien lähikun-
tien B2 kuntaryhmän yksitoista parhaiten tutkimuk-
sessa sijoittunutta, niiden indeksiluku sekä sijoitus 
koko maan vertailussa.

Kunta Elinvoimaindeksi Sijoitus

Lieto 135 2

Muurame 135 2

Kaarina 131 5

Kempele 131 5

Rusko 128 9

Mustasaari 123 21

Ilmajoki 122 23

Masku 120 24

Raisio 120 24

Liminka 119 29

Naantali 119 29

Kunta Elinvoimaindeksi Sijoitus

Loppi 104 82

Merikarvia 90 134

Jämsä 88 144

Kauhava 88 144

Taivassalo 88 144

Lapinjärvi 87 151

Loimaa 87 151

Kemiönsaari 84 162

Alavus 82 172

Vehmaa 82 172

Äänekoski 82 172

Työllisyys on kehittynyt positiivisesti jaksolla 
2009-2019 Merikarvialla, Luhangassa, Hailuodossa, 
Tervossa, Joutsassa ja Lapinjärvellä. Ulkomailla 
syntyneiden työllisyys on korkea erityisesti Hailuo-
dossa, Joutsassa, Lopella, Merikarvialla ja Siikaises-
sa. Korkeakoulutettujen osuus työikäisistä on 
alhainen, mutta tästä poikkeuksena nousevat esiin 
Hailuoto, Luhanka ja Kemiönsaari. 

Vihreän rakennemuutoksen summaindikaattorilla 
mitattuna hyvin sijoittuvat Kemiönsaari ja Jämsä. 
Tällä saralla on ryhmässä paljon työtä ja mahdolli-
suuksia edessä päin.

Pienten kaupunkien C1 ryhmään kuuluu yhteensä 
13 kuntaa. Tämän kuntaryhmän väkiluvun muutos 
on viimeisen kymmenen vuoden jaksolla ollut 
negatiivinen 5 %, eikä se parantunut myöskään 
koronavuonna 2020. Forssan nettomuutto oli paras 
vuonna 2020 ja Kokkola on pärjännyt väkiluvun 
kehityksessä parhaiten jaksolla 2009-2019.  Ryhmän 
kuntia kannattelee yritysten liikevaihdon kansalli-
sesti vertailtuna suuri määrä asukasta kohti. Mones-
sa näistä kunnista on yksi tai muutama suuryritys, 
jonka menestyksestä riippuu paljolti myös kunnan 
menestys. 

Ryhmän kärjessä elinvoimaindeksillämme mitattu-
na on selvästi Kokkola 125 pisteellä. Sen jälkeen 
melko tasavahvoina tulevat Pietarsaari, Rauma, 
Tornio ja Kajaani. Listan lopusta löytyy Varkaus, 
jolla on haasteita usean indikaattorin suhteen.

Ammattiin johtavien oppilaitosten saatavuus on 
niin ryhmän kunnissa positiivinen tekijä. Raahessa 
ja Kokkolassa on syntyvyys korkein, ja työikäisten 
sairastavuus taas on korkein Kemissä ja Raahessa. 
Ikärakenne on kohtuullisen hyvä indeksillä hyvin 
menestyneissä ryhmän kunnissa, mutta huolestutta-
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Pienten kaupunkien lähikuntien ryhmällä C2 on 
selviä haasteita tulevaisuuskestävyydessä. Toki silti 
joukkoon mahtuu myös joitakin menestyjiä indek-
sillämme mitaten, sekä myös yksittäisen indikaatto-
rin suhteen vahvoja kuntia.

Tämän ryhmän listan kärjessä on selkeästi Satakun-
nan Eurajoki, joka pienenä kuntana yltää myös 
kaikkien kuntien listauksen kolmoseksi. Eurajoki 
sijoittuu kuntien kolmeen ylimpään kymmenykseen 
kaikilla indikaattoreilla. Väkiluvun kehitys on 
positiivinen 2020 ja vuosikymmenen aikasarjalla, 
tulotaso ja työllisyys hyvät, ulkomailla syntyneiden 
työllisyys erittäin hyvä ja kunnan yritysten liike-
vaihto asukasta kohden vahva. Inhimillinen pääoma 
on kunnossa korkeakoulutettujen kohtuullisen 
hyvällä osuudella ja oppilaitoksiakin on saatavilla. 
Lisäksi vihreän rakennemuutoksen summaindikaat-
torilla mitaten kunta sijoittuu maan kärkikymme-
nykseen. Ainoastaan kuntalaisten tulotason muu-
toksessa jaksolla 2009-2019 Eurajoki on vain 
hieman keskimääräistä maamme kuntaa parempi. 
Indeksillämme mitaten vaikuttaa siltä, että Eurajoel-
la on onnistuttu luomaan elinvoimaa, mihin osal-
taan vaikuttaa Olkiluodon ydinvoimalan sijoittumi-
nen kuntaan.

Listalla Eurajoen jälkeen seuraavina ovat niin ikään 
vahvat Larsmo, Pedersören kunta, Kronoby, ja 
näiden jälkeen Nykarleby, Kaustinen, Keminmaa ja 
Eura. Näitä kaikkia kuntia luonnehtii hyvä työlli-
syys, ulkomailla syntyneiden onnistunut integrointi 
työelämään, oppilaitosten saatavuus, melko hyvä 
koulutustaso, vähäinen työikäisten sairastavuus ja 
hyvä syntyvyys. Punaista ja keltaista korttia nämä 
kunnat saavat vihreän rakennemuutoksen osalta, 
poikkeuksena Larsmo päästöjen vähentämisessä ja 
Keminmaa kiertotalouden yritysten liikevaihdon 
suhteellisen kansallisessa vertailussa korkeana 
osuutena.

Koski Tl ja Vieremä erottuvat C2 ryhmän jälkijou-
kossa erityisesti kuntien yritysten korkean suhteelli-
sen arvontuoton suhteen.  Pyhäjoki ja Sonkajärvi 
työllistävät ulkomailla syntyneet hyvin ja erottuvat 
kuntien työllisyyden hyvällä kehityksellä vuosikym-
menen aikasarjatarkastelussa. Kiuruvesi, Tervola ja 
Ristijärvi kunnostautuvat kuntalaisten tulotason 
kohenemisessa 2009-2019 ja työllisyysasteen 
hyvässä kehityksessä.

Ryhmällä on haasteita päästöjen vähentämisessä, 
mutta kiertotalouden saralla löytyy aktiivisia kuntia 
kuten Eurajoki, Keminmaa, Eura, Laitila, Jokioinen, 
Siikajoki ja Pieksämäki.

Alla on esitetty pienten kaupunkien lähikuntien 
ryhmän C2 kymmenen parhaiten tutkimuksessa 
sijoittunutta, niiden indeksiluku sekä sijoitus koko 
maan vertailussa.

va kehitys koskee silti noin 50 % tämän ryhmän kau-
punkeja.

Vihreän rakennemuutoksen indikaattoreilla pärjää 
Kemi parhaiten ja Raahe heti sen kannoilla. Kierto-
talouden yritysten liikevaihdossa suurin osuus 
kunnan yritysten liikevaihdon summasta on 
Kemissä ja Kajaanissa.

Alla on esitetty pienten kaupunkien C1 kuntaryh-
män kymmenen parhaiten tutkimuksessa sijoittunut-
ta, niiden indeksiluku sekä sijoitus koko maan 
vertailussa.

Kunta Elinvoimaindeksi Sijoitus

Kokkola 123 21

Porvoo 120 24

Pietarsaari 113 47

Rauma 112 53

Tornio 110 62

Kajaani 109 64

Iisalmi 103 88

Mikkeli 100 99

Raahe 95 110

Salo 93 123

Kemi 89 138

Kunta Elinvoimaindeksi Sijoitus

Eurajoki 129 8

Pedersören 
kunta

126 16

Larsmo 124 20

Kruunupyy 114 42

Uusikaarlepyy 109 64

Kaustinen 107 72

Keminmaa 106 76

Laitila 103 88

Eura 102 95

Tammela 95 110
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Maaseutumaisten kuntien ryhmä C3 etäämpänä 
keskuksista sisältää laajoja haasteita, mutta myös 
positiivisia ilmiöitä. Tämän ryhmän indeksillämme 
mitattuna elinvoimaltaan parhaat sijoittuvat Pohjan-
maalle, Uudellemaalle ja Satakuntaan. Yli 100 
pisteen pääsevät Ylivieska 119, Närpiö 114, Raasepo-
ri 106 ja Huittinen 104. Kärjen kuntia luonnehtii 
ikärakenteen tasapainoisuus alle 55-vuotiaiden 
melko hyvällä osuudella. 

Syntyvyys on noin puolessa ryhmän kunnista 
hyvällä tasolla. Ryhmän elinkeino on pääosin 
maa- ja metsätalousvaltaista. Kunnissa on myös 
teollista toimintaa mikä näkyy esimerkiksi siten, 
että yritysten tuottama liikevaihto asukasta kohden 
on erittäin hyvä esimerkiksi Uudessakaupungissa, 
Kaskisissa, Pyhännässä ja Keiteleessä. Tämä pusku-
roi kuntaa tulevaisuuden haasteissa, mutta ei 
lukujen valossa kuitenkaan välttämättä korreloi 
kunnan korkean työllisyyden kanssa.

Ryhmässä on haasteita tulevaisuuskestävyyden kan-
nalta, mutta jaksolla 2009-2019 valtaosa kunnista on 
kyennyt parantamaan työllisyyttään.  Ryhmä 
työllistää myös ulkomailla syntyneitä hyvin. Osassa 
kunnista tulotason kehitys on ollut erittäin hyvä 
viime vuosikymennen aikana kuten Alavieskassa, 
Nivalassa, Evijärvellä, Isojoella, Sievissä, Lestijärvel-
lä, Soinissa, Ylitorniossa, Vesannolla ja Ranualla.

Vihreän rakennemuutoksen kanssa tällä ryhmällä 
on paljon potentiaalia hyödyntämättä. Päästöjen 
vähentäjinä erottuvat Kristiinankaupunki, Isojoki ja 
Suomussalmi. Raasepori, Alavieska, Virrat, Toho-
lampi ja Kannonkoski ovat saaneet kiertotalouden 
elinkeinoa liikkeelle.

Vaatimattomasti sijoittuvia kuntia on kuitenkin iso 
joukko. Hyvin pian kuitenkin nähdään nostaako 
ilmastoltaan muuttuva maailma Suomen luonnonva-
ra- ja viljelysalueiden aseman uudelle tasolle kiin-
nostavuudessa ja mahdollisuuksissa.

Oheisessa taulukossa on esitetty maaseutumaisten 
kuntien ryhmän C3 kymmenen parhaiten tutkimuk-
sessa sijoittunutta, niiden indeksiluku sekä sijoitus 
koko maan vertailussa.

Kunta Elinvoimaindeksi Sijoitus

Ylivieska 118 33

Närpiö 114 42

Raasepori 106 76

Huittinen 103 88

Nivala 100 99

Alavieska 97 106

Kristiinankaupunki 94 116

Uusikaupunki 94 116

Evijärvi 92 125

Pyhäntä 92 125

Maaseutumaisten matkailukuntien ryhmään C4 
kuuluu 22 kuntaa, joista erityisesti Pohjois-Suomeen 
sijoittuvat ovat pinta-alaltaan laajoja. Näissä kunnis-
sa matkailu elinkeinona näkyy ja tuntuu, mutta 
sesonkiluonteisuus aiheuttaa tyypillisesti haasteita, 
ja joissakin kunnissa myös vähäiset investoinnit. 
Näitä kuntia luonnehtii luonnonvaravarallisuus, 
mikä on tulevaisuuden kannalta myönteinen tekijä. 
Kuntien vertailussa erottuvat menestyjät ja ne, jotka 
eivät ole vielä kyenneet hyödyntämään täyttä 
potentiaaliaan.

Listan menestyjät sijaitsevat ennen kaikkea Lapissa, 
mutta myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. 
Kalajoki, Kittilä, Kolari ja Sodankylä muodostavat 
ryhmän mitatun kärjen hyvin tasavahvoina. Heti 
niiden perässä tulevat Inari, Muonio, Utsjoki ja 
Sotkamo. Tämän ryhmän menestyjiä luonnehtii 
väkiluvun positiivinen kehitys jaksolla 2009-2019, 
tulotason erinomainen kehitys samalla jaksolla, 
hyvät työllisyys 2019 ja sen kehitys jaksolla 2009-
2019. Viittä kuntaa lukuun ottamatta työllisyys on 
kehittynyt ryhmän kunnissa erittäin hyvin viimei-
sen vuosikymmenen ajan. Menestyjien kärjessä 90 % 
kunnissa ulkomailla syntyneiden työllisyysaste on 
korkea. Ryhmän listan kärkikymmenyksen yrityk-
sistä korkeaan arvontuottoon yltävät erityisesti 
Kittilään, Sodankylän ja Sotkamoon kuntien yrityk-
set. Myös Hangon, Muonion ja Kuusamon yritysten 
arvontuotto kunnan asukasta kohden on korkea.

Ryhmässään vaatimattomin pärjäävät Sysmä, 
Hartola, Kyyjärvi ja Salla. Näille ja lopuille ryhmän 
kunnille pandemiajakson ajan kotimaan matkustuk-
sen lisääntyminen on iso mahdollisuus. Ryhmän 
listan loppupään kuntia luonnehtii tällä hetkellä 
väkiluvun heikko kehitys, listan viimeisiä myös 
alhainen työllisyys ja tulotaso. Syntyvyys on 
alhainen ja työikäisten sairastavuus korkea. Vuonna 
2020 kuitenkin väkiluvun kehitys kääntyi ja netto-
muuttoa saivat esimerkiksi Puumala, Kivijärvi, Salla 
ja Sysmä. Heikommin menestyneissä kunnissa 
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syntyvyys on kansallisesti vertailtuna hyvä Kyyjär-
vellä, Kivijärvellä ja Pudasjärvellä.

Inhimillinen pääoma on kuntaryhmän haaste. 
Kunnat ovat väkiluvultaan pieniä, oppilaitokset ovat 
kaukana ja korkeakoulutettuja on vähän. Listan 
alkupään kunnissa syntyvyys on kohtuullinen 
Suomen vertailussa. Kaikissa kunnissa alle 55-vuoti-
aiden osuus työikäisistä on alhainen. Kausityövoi-
man tarve on ilmeinen, sitä emme ole kuitenkaan 
tutkineet. 

Tämä ryhmä saa punaista ja keltaista korttia vihreän 
rakennemuutoksen indikaattoreillamme mitattaessa. 
Poikkeuksen muodostaa Kalajoki päästöjen vahvalla 
vähentämisellä. Kivijärvi ja Utsjoki puolestaan 
nousevat esiin kiertotalouden yritysten liikevaihdon 
osuudessa ja sijoittuvat tutkimuksen kärkikymme-
nyksen joukkoon tällä indikaattorilla mitattuna.

Alla on esitetty maaseutumaisten kuntien ryhmän 
C4 kymmenen parhaiten tutkimuksessa sijoittunut-
ta, niiden indeksiluku sekä sijoitus koko maan 
vertailussa.

Kunta Elinvoimaindeksi Sijoitus

Kittilä 114 42

Kalajoki 113 47

Kolari 112 53

Sodankylä 112 53

Inari 107 72

Sotkamo 104 82

Utsjoki 104 82

Muonio 100 99

Kuusamo 92 125

Pelkosenniemi 78 185
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Alueiden tutkimus 2021 nostoja

A1 A2 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4

134 43 70 40 35 98 39 43 43

Yritysten liikevaihto (1000 €) per asukasluku 2019

Indeksillämme mitaten kuntien 30 elinvoimaisimman kuntaryhmät

A2
33 %

B2
30 %

C2
10 %

B1
10 %

A1
10 %

C1
7 %
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35 %
19 % 13 %

3 %

Kiertotalouden toimialan osuus kunnan  
yritysten liikevaihdosta on suurin

Nousiaisissa Ikaalisissa Jokioisissa Kaikkien 
kuntaryhmien 

keskiarvo

Kuntaryhmistä isojen kaupunkien lähikunnat A2 
onnistuvat 66 %:lla parhaiten ulkomailla syntynei-
den työllistämisessä ja ryhmän kunnista paras on 

 Isojen kaupunkien 
lähikunnat A2 

Pornainen Kaikkien 
kuntaryhmien 

keskiarvo

Keskisuuret 
kaupungit B1

66 %
81,5 %

60 %

Ulkomailla syntyneiden työllisyys

Pornainen 81,5 %:lla. Kaikkien kuntaryhmien 
keskiarvo työllistämisasteessa on 60 %.

Tutkimuksen kaupungeista on Rovaniemellä 
palkkatulo asukasta kohden kehittynyt parhaiten,  
15 % viimeisen vuosikymmenen aikana. Tulotasol-

2009-2019
Rovaniemi

 +15 %

Tulotasoltaan korkeimmissa 
isoissa kaupungeissa

  +1,5 - +7 %

taan korkeimmissa isoissa kaupungeissa kehitys on 
samaan aikaan ollut 1,5 % - 7 %.

53 %
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Maaseutumaisten kuntien asukkaista keskimäärin joka toinen on yli 55-vuotias

Nettomuutto suhteessa väkilukuun 2020      

Väkiluvun muutos 2010-2020

A1 A2 B1

B2 B3 C1 C2 C3

C4

0,24 %

15 %

- 11 % -5 % -9 % -13 % -9 %

2 % 4 %

-3 %

0,18 % 0,09 %

-0,22 
%

-0,15  
%

-0,54 
%

-0,41 
%

-0,70 
%

0,11 %

A1 A2 B1

B2 B3 C1 C2 C3 C4
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Suomi-Ruotsi -vertailu

Vaikka Ruotsilla ja Suomella on ollut pitkä ja 
monella tapaa yhteinen historia, on alueke-
hityksessämme useita erottavia tekijöitä. 

Tässä osassa analysoimme maita valikoimalla 
kummankin maan elinvoimaindeksin indikaattorei-
ta. Tavoitteenamme on ollut tunnistaa samankaltai-
suuksia ja eroja maiden kuntien ja kuntaryhmien 
välillä.

Aluksi voidaan todeta, että Ruotsissa on huomatta-
vasti suurempi väestö. Ruotsin väkiluku 10,4 
miljoonaa on lähes kaksi kertaa suurempi kuin 
Suomen 5,5 miljoonaa asukasta. Tämä heijastuu 
myös kuntaryhmien väestökokoon. Kaikissa Ruotsin 
kuntaryhmissä on keskimäärin suurempi väestö. 
Väestö on kuitenkin jakautunut samalla tavalla 
molemmissa maissa, eli useimmat ovat päättäneet 
asettua maansa eteläosiin ja rannikolle. Kaikkien 
Suomen kuntaryhmien väestönkasvu on ollut 
hitaampaa kuin Ruotsin, lukuun ottamatta Suomen 
pääkaupunkiseudun kuntia, joiden väkiluku on 
kasvanut hieman enemmän viimeisen kymmenen 
vuoden aikana.

Ruotsissa väestö on nuorempi kaikissa kuntaryh-
missä, myös maaseudulla. Suomen maaseutukuntien 
väestö on vähentynyt, osittain siitä syystä, että yhä 
useammat nuoret ovat päättäneet lähteä maaseudul-
ta suuriin kaupunkeihin töihin ja opiskelemaan. 
Samankaltaisen kehityksen voidaan olettaa tapahtu-
van Ruotsissa, koska myös siellä maaseudulla on 
pienin osuus nuorista muihin kuntaryhmiin verrat-
tuna. Maaseudun kuntaryhmien negatiivinen 
väestönkasvu ei ole kuitenkaan ollut yhtä voimakas 
kuin Suomessa. Toinen huomattava ero on se, että 
isojen kaupunkien lähikuntien väestönkasvu on 
kehittynyt eri tahtiin, ja erityisesti Suomessa näiden 
kuntien ryhmän yhteenlaskettu väkiluku on viime 
vuosina kasvanut.  

Ruotsissa isojen kaupunkien lähikuntien ryhmä A2 
menestyy erittäin hyvin useimmilla indikaattoreilla 
kuten aikaisempienkin vuosien tutkimuksissa. Tässä 
kuntaryhmässä palkkatulo henkeä kohden on 
korkein, väestön koulutustaso korkea ja väestö 
ikärakenteeltaan nuori ja kasvava. Suomessa vastaa-
vina voittajina voidaan pitää isoja kaupunkeja, 
ryhmä A1, joilla on samalla tavalla Suomen kor-
keimmat palkkatulot henkeä kohden sekä koulutet-
tu, nuori ja kasvava väestö. Tämän lisäksi menesty-
vät hyvin yksittäiset  kunnat muista kuntaryhmistä.

Keskimääräiset ansiotulot henkeä kohti ovat 
Ruotsin kuntaryhmissä säännönmukaisesti kor-
keammat verrattuna suomalaisiin vastaaviin. Sama 
piirre näkyy väestön koulutustasossa. Poikkeuksen 
muodostaa kuntaryhmä A1, missä keskimääräinen 
ansiotulo on maissa samalla tasolla. Suomella on 
opittavaa Ruotsilta ulkomailla syntyneiden työelä-
mään integroimisessa. Useilla ruotsalaisilla kunta-
ryhmillä on korkeampi keskiarvo EU:n / EFTA:n 
ulkopuolella syntyneiden työllistymisessä verrattu-
na vastaaviin suomalaisiin kuntaryhmiin. Ainoa 
kuntaryhmä, joka pärjää Suomessa Ruotsia parem-
min, ovat pienten kaupunkien lähikunnat C2. 
Suomessa kotouttamisen haaste työelämään inte-
groitumisessa on olemassa erityisesti suurissa 
kaupungeissa, joissa ulkomailla syntyneiden työllis-
tyminen on tutkimuksen tarkastelussa alimmillaan.

Ruotsilla ja Suomella on paljon opittavaa toisiltaan. 
Tässä osassa on vertailua esitetty vain muutamilla 
indikaattoreita, mutta kuva maiden välisistä kuntien 
eroista on kuitenkin hahmottunut. Kiinnostuneille 
ja ruotsin kieltä taitaville lisätietoa tarjoaa Ruotsin 
WSP:n on julkaisema vastaava tutkimus Regioner-
nas Kamp 2021. Siinä kuvataan yksityiskohtaisem-
min ja laajemmalla valikoimalla indikaattoreita 
Ruotsin alueellista kehitystä.
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Kuntaryhmä Väkiluku 2020 Väkiluvun  
muutos  
2011-2020

Alle 
55-vuotiaiden  
osuus väestöstä 
2020

Korkeakoulutettujen  
osuus väestöstä 
2020(SE)/2019(FI)

Ruotsi Suomi Ruotsi Suomi Ruotsi Suomi Ruotsi Suomi

A1 Isot kaupungit 636000 357000 13 % 14 % 74 % 72 % 31 % 27 %

A2 Lähikunnat 45000 21000 13 % 1 % 72 % 63 % 24 % 16 %

B1 Keskisuuret 
kaupungit

118000 101000 11 % 3 % 70 % 65 % 23 % 19 %

B2 Lähikunnat 17000 10000 7 % -3 % 65 % 60 % 15 % 14 %

B3 Reunakunnat 18000 6000 3 % -11 % 62 % 48 % 13 % 9 %

C1 Pienet 
kaupungit/
taajamat

45000 31000 6 % -5 % 64 % 58 % 17 % 14 %

C2 Lähikunnat 12000 5000 4 % -9 % 61 % 54 % 13 % 11 %

C3 
Maaseutumaiset 
kunnat

12000 5000 -3 % -12 % 59 % 50 % 12 % 9 %

C4 
Maaseutumaiset 
matkailukunnat

10000 5000 2 % -9 % 58 % 50 % 14 % 10 %

Kuntaryhmien 
keskiarvo

101000 60000 6 % -3 % 65 % 58 % 18 % 14 %

Kuntaryhmä Ansiotulot suhteessa 
väkilukuun 
2019

EU:n ulkopuolella 
syntyneiden 
työllisyysaste 2019

Kiertotalouden työpaikat 
suhteessa työllisten määrään 
2020(SE)/2019(FI)

Ruotsi Suomi Ruotsi Suomi Ruotsi Suomi

A1 Isot kaupungit  28 900 € 28 900 € 62 % 54 % 1 % 2 %

A2 Lähikunnat  31 800 € 26 300 € 69 % 59 % 2 % 2 %

B1 Keskisuuret 
kaupungit

 26 800 € 24 400 € 61 % 47 % 2 % 3 %

B2 Lähikunnat  26 100 € 23 700 € 60 % 59 % 2 % 2 %

B3 Reunakunnat  25 100 € 22 400 € 57 % 57 % 2 % 1 %

C1 Pienet 
kaupungit/
taajamat

 26 500 € 24 100 € 61 % 50 % 2 % 3 %

C2 Lähikunnat  24 900 € 22 800 € 55 % 58% 2 % 1 %

C3 
Maaseutumaiset 
kunnat

 24 200 € 21 600 € 58 % 55 % 2 % 1 %

C4 
Maaseutumaiset 
matkailukunnat

 24 800 € 22 700 € 61 % 57 % 2 % 1 %

Kuntaryhmien 
keskiarvo

 26 600 € 24 100 € 60 % 55 % 2 % 2 %

Suomi-Ruotsi -vertailu valikoimalla indikaattoreita 

Taulukot 7 ja 8:
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Kuntien kokonaismäärä Suomessa ja Ruotsissa on 
samaa luokkaa, mutta määrät eri kuntaryhmissä 
eroavat. Ruotsissa on enemmän isojen kaupunkien 
lähikuntia ja keskisuuria kaupunkeja. Isojen kaupun-
kien elinvoimaiset lähikunnat myös johtavat 
tutkimuksen mukaan vahvojen kuntien kärkeä 
Ruotsissa. Myös pienten kaupunkien lähikuntia 
ryhmissä C2 ja C3 on siellä selvästi enemmän. 
Suomessa puolestaan maaseutumaisia kuntia 
ryhmissä C3 ja C4 on enemmän. Ruotsi on kokonai-
suutena tiiviimmin asuttu Suomeen verrattuna ja 
väestöä lähes kaksinkertainen määrä runsaan 
maahan muuton seurauksena.

Kuntien määrät Suomessa ja Ruotsissa kuntaryhmit-
täin:

Keskimääräinen 
ansiotulotaso

Ruotsissa 
26 600 €

Suomessa

Suomessa 
24 100 €

Ruotsissa

Korkeakoulututkinnon 
suorittaneita

18 % 14 %

Kuntaryhmä kpl Suomi kpl Ruotsi

A1 4 3

A2 35 43

B1 14 21

B2 65 52

B3 35 35

C1 14 29

C2 38 52

C3 66 40

C4 22 15

Yhteensä 293 290
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Hyödynnä tutkimusta
Opi parhailta

On hyvin tiedossa, että joihinkin kuntia koskeviin 
olosuhteisiin on vaikea tai mahdoton vaikuttaa. 
Lähtökohtien erojen vuoksi jotkut myös pärjäävät 
toisia paremmin. Olosuhteiden erot voivat johtua 
kunnan maantieteellisestä sijainnista tai muista 
tekijöistä, kuten tulotasosta tai ikärakenteesta. 
Olosuhteet ovat tekijöitä, joihin kunnan on vaikea 
vaikuttaa lyhyellä aikavälillä. Siksi on tarkoituksen-
mukaista verrata keskenään erityisesti niitä kuntia, 
joiden rakenteelliset olosuhteet ovat samankaltaiset 
tai joissa taustaksi on kuntaryhmien väliset raken-
teelliset erot selvitetty. Tutkimme WSP:ssa tätä 
tarkastelemalla, miten kunnat toimivat suhteessa 
kyseisen kuntaryhmän keskiarvoon. Kutsumme sitä 
potentiaalianalyysiksi. Jos haluat tietää tästä enem-
män, kerromme siitä mielellämme.

Vertailu paljastaa useita mielenkiintoisia asioita. 
Ainakin on selvää, että monilla kunnilla on hyödyn-
tämätöntä potentiaalia. Aineisto tarjoaa tästä useita 
esimerkkejä. Esimerkiksi kuntaryhmässä C4 on 
monia todellisia nousijoita, mutta samassa ryhmässä 
löytyy myös kuntia, joilla on haasteita useimmilla 
mittauksen osa-alueilla. Pienten kaupunkien C1 
ryhmässä menestyksen hajonta on suuri ja liittyy 
usein teolliseen rakennemuutokseen. Mitä voidaan 
oppia niiltä, jotka ovat onnistuneet tekemään 
positiivisen käänteen? Edelleen kunnilla, jotka 
esimerkiksi työllistävät hyvin ulkomailla syntyneitä 
ja kunnilla, jotka ovat kehittäneet kiertotaloudesta 
merkittävän osan elinkeinotoimintaansa on paljon 
annettavaa muille ja kehityksen taustalta löytyy 
yhdistäviä tekijöitä.

Analyysit, josta edelliset ovat esimerkkejä, voidaan 
tehdä kaikille Suomen kunnille sekä maakunnille. 
Valmistamamme materiaalin avulla on myös helppo 
tunnistaa, mitkä kunnat ovat eturintamassa tietyillä 
alueilla. Näitä tarkemmin tutkimalla luodaan 
perusta ja mahdollisuus "oppia parhailta".

Varmista kuntien ja alueiden 
tulevaisuuskunto

Koronapandemia on vaikuttanut välittömästi 
suuriin työelämän rakenteisiin ja talouteen kaikissa 
kunnissa. Sitä, miten pandemia lopulta vaikuttaa, on 
vielä vaikea varmuudella ennustaa. Selvää on 
ainakin, että pandemian ajasta monet kunnat 
nousevat tulevaisuuden suhteen valmiuksiltaan 
vahvempina. Menestyksen resepti rakennetaan siitä, 
kuinka muuttuneeseen tilanteeseen sopeudutaan 
mahdollisuuksia tunnistaen, ja kuinka ripeästi 
kyetään palautumaan pandemian aiheuttamista 
taloudellisista ja sosiaalisista vahingoista. 

Pandemia on aiheuttanut vakavan iskun kansanter-
veyteen ja talouteen, mikä näkyy kuntien tuloissa ja 
menoissa, veropohja on laskenut ja sairaanhoidon 
kustannukset kasvaneet. Työttömyys lisääntyi 
joillakin aloilla, mutta työvoiman kysyntä on nyt 
monin kohdin vahvaa ja useat toimialat kaipaavat 
osaavaa työvoimaa. Kysyntää on taas myös ravinto-
lapalveluiden alalla ja pysyvä kysyntä hoivan alalla. 
Pandemia on jälleen kerran muistuttanut siitä, että 
elinkeinojen monipuolisuus on kunnalle ehdoton 
vahvuus. Tähän tulisi panostaa haluttaessa kasvattaa 
toimintaympäristön muutosten sietokykyä. Yksipuo-
linen elinkeinorakenne on vähemmän kestävä 
sellaisia ulkoisia shokkeja vastaan, joita majoitus- ra-
vitsemus- ja kulttuurialat ovat nyt kokeneet viimei-
sen vuoden aikana. Näiden häiriöiden ennakointi 
innovatiivisilla ratkaisuilla on avain tulevaisuuden 
aluekehityksen.

Pandemia on ollut todellinen happotesti ja disruptio 
aluekehitykselle. Pandemian kaltainen vallankumo-
uksellinen tapahtuma tarkoittaa, että vanhentuneet 
rakenteet korvataan ja kehitys pakotettuna vauhdit-
tuu. Yhteiskunnan laaja digitaalisten välineiden 
käyttöönotto lyhyessä ajassa on esimerkki tästä. Kun 
rajoituksia otettiin käyttöön tartunnan leviämisen 
vähentämiseksi, työnantajien ja korkeakoulujen, jopa 
peruskoulujen, oli siirryttävä nopeasti etätyöhön. 
Teknologinen kehitys on siis ottanut useita askeleita 
eteenpäin ja yhteiskunnan digitalisaatio on levinnyt 
kulovalkean tavoin. 

Näistä muutoksista useiden odotetaan jäävän 
pysyväksi pandemian jälkeenkin, esimerkiksi 
etätyön, etäasioinnin ja etäopetuksen lisääntymise-
nä. Tämä tarkoittaa kahta merkittävää muutosta 
kuntien olosuhteissa. Ensinnäkin etätyön lisäänty-
minen tarkoittaa, että kaikkien ei ole enää niin 
tärkeää elää niiden työmarkkinoiden läheisyydessä, 
joilla haluaa toimia. Edullisemmat asuinkustannuk-
set ja luonnon läheisyyden tarve saattavat johtaa 
erilaiseen muuttoliikkeeseen kuin kaupunkikehitys, 
jota olemme viime vuosina tottuneet näkemään. 
Toiseksi koska etäopetus voi tulevaisuudessa 
täydentää liikkumista, korkeakouluilla ja yliopistoil-
la on nyt mahdollisuus laajentaa toimintaansa. Tällä 
tavoin koulutus voi saavuttaa suuremman yleisön ja 
olla ratkaisu useiden kuntien osaamisen kehittämis-
tarpeen kysyntään.

Riippumatta siitä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa, 
tietoon ja tosiasioihin perustuva työ vie aluekehitys-
tä parhaiten eteenpäin. Alueellinen kehitys johtaa 
kansalliseen talouden kasvuun, ja siksi on tärkeää, 
että kaikki kunnat pidetään mukana ja ne vahvistu-
vat tulevaisuutta varten. Emme vielä tiedä, mikä on 
seuraava iso haasteemme.
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Monet kunnat yllättävät 
hyvillä tuloksilla
Tämän tutkimuksen tietokanta mahdollistaa 
erilaisia tarkasteluja kuntien menestyksestä tutki-
muksessa käytettyjen indikaattorien suhteen. 
Olemme vakuuttuneita siitä, että vertaisoppiminen 
kannattaa. Mikä luonnehtii menestyviä kuntia tai 
houkuttelevuutta kullakin alueella? Kysy meiltä 
keneltä kannattaa oppia ja minne kannattaa investoi-
da.

Tuotamme tietoa luotettavasti ja nopeasti yritysten, 
kaupunkien, maaseutukuntien ja muun julkishallin-
non sekä yhteisöjen tarpeisiin. Yhteistyömme 
WSP:n pohjoismaisen tutkimuksen kanssa tarjoaa 
mahdollisuuden laajaan tietoon ja vertailuun 
kansainvälisessä vertaisryhmässä.

Alueiden tutkimuksen 2021 ovat laatineet Terhi 
Tikkanen-Lindström, Juhani Mutikainen ja Annika 
Rantala. Asiantuntijoina ovat toimineet Jorma 
Mäntynen, Jarkko Rantala ja Elisa Lähde. Raportin 
graafisen ulkoasun on laatinut Ari Kujala.

Yhteyshenkilöt
Terhi Tikkanen-Lindström, johtava asiantuntija 
terhi.tikkanen-lindstrom@wsp.com

Juhani Bäckström, sektorijohtaja 
juhani.backstrom@wsp.com

Mira Iso-Markku, viestintä 
mira.iso-markku@wsp.com
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