
Eriarvoisuuksien Suomi– 

Alueelliset sosioekonomiset erot Manner-Suomessa 

 

 

Klusterit 

Talous, työllisyys ja työmarkkinat 

Koulutusmahdollisuudet 

Hyvinvointi ja terveys 

Valtion toiminta ja osallistuminen 

Muuttoliike 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klusterit 
Eroavuuksien kartasta näkyy, että Suomi voidaan jakaa neljään aluetyyppiin, joilla on selviä 

sosioekonomisia etuja ja haittoja. Selitteissä on tarkoituksellisesti käytetty mielikuvia 

herättäviä värejä: vihreän sävyt kuvaavat alueita, joilla menee tällä hetkellä kokonaisarviossa 

paremmin ja jotka vaikuttavat olevan paremmin valmistautuneita tulevaisuuteen – ainakin 

väestön enemmistön kannalta. Keltainen merkitsee alueita, joilla indikaattoriarvot ovat usein 

lähellä kansallista keskiarvoa. Violettia käytetään kuvaamaan alueita, joilla indikaattoriarvot 

ovat pääosin negatiivisia: alueita, joihin on kiinnitettävä poliittista huomiota. Väritys näyttää 

kartalla oleellisesti kolme eroavuuksien tasoa: keskiverto, keskivertoa parempi ja keskivertoa 

huonompi. 

 

1. Keskivertoa parempi: Yleisesti paremmassa tilanteessa olevat menestyvät 

pääkaupunkiseutu ja kaupunkien vaikutusalueet sekä kaupunkialueet, joilla on sosiaalisen 

syrjäytymisen riskejä (vaalea ja tumma vihreä kuvassa 1). Ne muodostavat usein yhtenäisiä 

alueita, joiden kasvun ja vaurauden ytimenä on urbaani keskus. Keskuksen sekä 

esikaupunkien ja kaupungin ulkopuolisten työssäkäyntialueiden toimivien suhteiden piirin 

sekä kaupunkikeskuksen muiden heijastusvaikutusten voidaan nähdä määrittelevän alueen 

laajuuden. Mittakaavaedut selittävät näiden alueiden taloudellista vetovoimaa ratkaisevasti: 

korkealaatuinen infrastruktuuri ja palvelut, työvoima sekä alueelliset ja alueiden väliset 

markkinat luovat taloudellisia etuja, jotka usein voittavat yrittäjille ja yrityksille sijainnista 

aiheutuvat korkeammat kustannukset. Jatkuva kasvu voi kuitenkin johtaa uusiin sosiaalisen 

syrjäytymisen riskeihin, mikäli taloudelliset hyödyt jakautuvat epätasaisesti ja jäävät osan 

väestöstä ulottumattomiin. Näin käy monesti silloin, kun lisääntyvä kysyntä on ristiriidassa 

rajallisten resurssien kanssa. Tällaisessa tilanteessa markkinavoimat helposti synnyttävät 

noidankehän, jossa elinkustannukset nousevat, paine asuntomarkkinoilla kasvaa, seuraa 

eriytymistä ja/tai heikossa asemassa olevat kotitaloudet joutuvat muuttamaan pois. Tällä 

puolestaan voi olla jatkovaikutuksia esimerkiksi liikenteeseen ja sosiaaliseen 

yhteenkuuluvuuteen.  Valtaosa Suomen väestöstä asuu näiden kahden aluetyypin alueella: 

3,95 miljoonaa ihmistä (71,6 % Suomen väestöstä) asuu näihin kahteen ryhmään kuuluvien 

76 kunnan (25,9 % kaikista Manner-Suomen kunnista) alueella. 

 
2. Keskiverto: vankassa keskiverto-Suomessa (keltainen väri kuvassa 1) on 950 000 
asukasta (17,2 prosenttia Suomen yhteensä 5,5 miljoonasta asukkaasta) ja 109 kuntaa (37,2 
prosenttia Manner-Suomen yhteensä 293 kunnasta). Alue ulottuu laajana kehänä etelän 
sisämaa-alueilta maan länsiosien kautta pohjoisen harvaan asuttuihin mutta suuriin kuntiin. 
Tässä aluetyypissä valtaosa indikaattoriarvoista on lähellä kansallista keskiarvoa (ks. 
taulukko 2). 
 
3. Keskivertoa huonompi: Suomen syrjäseuduilla (violetti väri kuvassa 1) kehitys on 
päinvastaista kuin kaupunkialueilla ja niiden vaikutusalueilla. Nämä ovat maaseutualueita, 
joilta suuret joukot nuoria lähtevät koulutuksen, työllistymismahdollisuuksien ja/tai urbaanien 
elämäntapojen perässä. Väestö on siksi keskimäärin iäkkäämpää. Jotkin alueet kärsivät 
tyhjistä asunnoista asuntomarkkinoilla ja ylimitoitetusta infrastruktuurista, kun väestöpohja 
kutistuu. Alueella olevan työvoiman täytyy kannatella suurempaa ikääntyneiden ja lasten 
joukkoa. Työntekijöiden määrää sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla on verrattain suuri. Monet 
työskentelevät teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja maataloudessa. Syrjäseutujen näkymät 
saattavat muuttua ongelmallisiksi, mikäli vanhoilta teollisuudenaloilta, kuten 



kaivosteollisuudelta, loppuvat resurssit ja alat kuihtuvat ja/tai jos (digitaaliset) 
automaatioprosessit johtavat työntekijöiden korvaamiseen ja toiminnan jatkuvaan 
kutistumiseen. Yhteensä Suomen harvaan asutuilla syrjäseuduilla asuu 0,5 miljoonaa ihmistä 
(10,5 prosenttia Suomen väestöstä) 109 kunnassa (37,2 prosenttia kaikista Manner-Suomen 
kunnista). 

Talous, työllisyys ja työmarkkinat 
Kaupunki- ja maaseutualueiden välillä on selviä eroja, mutta niin on myös sisämaa- ja 
rannikkoalueiden välillä. Lounais-Suomessa työllisyysasteet ovat kaikkein korkeimpia (76,2 
% – 85 %). Lisäksi korkeita arvoja on monipuolisten työllistymismahdollisuuksien ansiosta 
rannikolla Helsingin, Vaasan ja Turun seudulla. Sisämaassa on yliopistojen ja korkea-asteen 
koulutusmahdollisuuksien ansiosta korkean työllisyysasteen keskuksia (esim. Tampereen, 
Kuopion ja Joensuun seutu). Työllisyysaste on matalin maaseudulla ja Venäjän rajalla 
sijaitsevilla alueilla. Tästä poikkeuksena on Pohjois-Suomi (Lappi), jossa työllisyysasteet ovat 
korkeammat palvelu- ja matkailualan ansiosta. 
 
Yleisesti työllisyysaste nousi kautta Suomen vuosina 2013–2018. Vain kahdessa kunnassa 
työllisyysaste laski hieman: Puolangalla (-0,9 %), jossa työllisyysaste on melko alhainen 
(57,2 % vuonna 2018) ja Pukkilassa (-1,2 %; työllisyysaste 75,8 % vuonna 2018). Pohjois-
Suomelle, erityisesti Lapille, on tunnusomaista palvelu- ja matkailualan aikaansaama 
työllisyysasteen voimakas nousu ja korkea työllisyysaste (esim. Kittilä: +7,5 %). Lisäksi 
hajanaisilla sisämaa-alueilla Etelä-Suomessa on havaittu voimakasta nousua. Nousu on ollut 
maltillisempaa Lounais-Suomessa ja rannikkoseuduilla, joilla on tyypillisesti korkea 
työllisyysaste, sekä etelässä Venäjän rajalla sijaitsevilla alueilla, joilla työllisyysaste on 
tyypillisesti matalampi. 
 
Väestöllisen huoltosuhteen suhdeluvut ovat korkeampia maaseudulla: sisämaan 
maaseutualueilla ja syrjäseuduilla suhdeluku on hyvin korkea, mikä johtuu pääasiassa 
vanhusten suuresta osuudesta (80–100 %). Erityisesti joillain alueilla Tampereen, Lahden ja 
Mikkelin muodostamassa kolmiossa suhdeluku on paikoin yli 100 %. Sitä vastoin 
dynaamisissa ja menestyvissä kaupungeissa luvut ovat alhaisimmat (esim. Helsinki/Espoo, 
Turku, Oulu), koska työpaikat houkuttelevat työssäkäyviä ihmisiä. 
 
Yritysten toimipaikkojen liikevaihdon jakautumisessa ei ole havaittavissa selvää 
maantieteellistä kaavaa eikä selviä maantieteellisiä eroja: Etelärannikolla, esimerkiksi 
Espoossa (550) ja Vantaalla (370), nähdään selvä korkeiden liikevaihtojen keskittymä. Muut 
korkeiden liikevaihtojen paikkakunnat jakautuvat kautta maan (esim. Tornio (929) ja 
Sodankylä (301) pohjoisessa, Sotkamo (291) ja Joensuu (249) idässä, Pyhäjärvi (251) ja 
Jämsä (272) maan keskiosassa). Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että henkilöä kohden 
laskettujen liikevaihtojen maantieteellinen jakautuminen korreloi asukastiheyden kanssa ja 
korkeat arvot korreloivat talouden yleisen tuottavuuden kanssa. Jotta maantieteellistä 
jakautumista voidaan selittää, täytyy tutkia tarkemmin eri talouden aloja (esim. 
metsäteollisuutta ja matkailua). 

Koulutusmahdollisuudet 
Lasten köyhyysriskiaste liittyy alhaisempaan tulotasoon. Lasten köyhyysriskiaste on korkein 
(20 % tai yli) maaseutualueilla kaupunkikeskusten ulkopuolella, kun matalimmat riskiasteet 
(alle 7 %) löytyvät suurten kaupunkien, Turun, Helsingin ja Vaasan, ympäryskunnista. Suomi 
on hyvinvointivaltio; "kaikilla on perustuslaillinen oikeus julkiseen terveydenhuoltoon, 
sosiaalipalveluihin ja koulutukseen. Kaikki lapset saavat lapsilisää ja kaikki eläkeläiset ovat 
oikeutettuja vanhuuseläkkeisiin.”1  

                                                           
1
 https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/299277/Dividedb.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Page 28) 



Korkeakoulututkinnon suorittaneiden ihmisten alueellisessa jakautumisessa näkyy selviä 
eroja suurempien kaupunkien ja maaseutualueiden välillä. Osuudet ovat odotetusti 
korkeimmat yliopistokaupungeissa ja niiden lähialueilla (esim. Espoo (38 %), Helsinki (36 %), 
Tampere (29 %)). Lisäksi erottuu joitain kuntia, esimerkiksi Ylivieska (19 %)2 ja Kokkola (18 
%)3, joissa ei ole (omaa) yliopistoa. Tälle voi olla selityksenä paikallisen teollisuuden 
suurempi korkeasti koulutetun työvoiman tarve (esim. koneenrakennusala) ja Kokkolan 
osalta paikkakunnalla sijaitsevat ammattikorkeakoulu ja yliopistokeskus.  
 
Indikaattorin korkea arvo kertoo, että alueella nuorten pääsy työmarkkinoille on hankalaa ja 
siihen liittyen tulevaisuudennäkymät ovat heikommat. Koulutus onkin avain köyhyyden 
voittamiseen. Tietojen puutteellisuuden vuoksi tulkintojen tekeminen on vaikeahkoa. Yleisesti 
ottaen selvää maantieteellistä kaavaa ei ole: kaupunki- ja maaseutualueiden välillä ei ole 
nähtävissä eroavuuksia - toisin kuin köyhyyden keskittymisessä. Yksittäisten alueiden välillä 
silmiinpistäviä eroja kuitenkin on: koulunkäynnin keskeyttämisaste on korkein Oulun 
pohjoispuolella sijaitsevassa Simossa (13,3 %) ja matalin Oulun kaakkoispuolella 
sijaitsevassa Vaalassa (0 %). 

 

Hyvinvointi ja terveys 
Vuotuisten bruttotulojen jakautuminen paljastaa eroavuuksia maaseutu- ja kaupunkialueiden 

välillä. Kauniaisissa tulot ovat selvästi korkeimmat (139 000 €) ja yliopistokoulutettujen osuus 

selvästi suurin (48 %). Kaupunki on pieni ja sen kunnallisveroprosentti on maan matalin, 

joten sitä voidaan pitää tilastollisena poikkeamana.4 Muutoin tulot ovat korkeimmat Helsingin 

seudulla (70 000–80 000 €), ja seuraavina tulevat Turku, Vaasa, Tampere ja Oulun seutu (60 

000–70 000 €). Tulotaso on puolestaan matalin sisämaassa sijaitsevilla maaseutualueilla ja 

maan itäosan syrjäseuduilla (39 000 €–45 000 €).  

 

Vuotuisissa bruttotuloissa tapahtuneen kehityksen jakautuminen paljastaa eroavuuksia 

maaseutu- ja kaupunkialueiden välillä. Suurta kasvua näkyy sellaisilla kaupunkialueilla ja 

niiden ympärillä, joilla korkea tulotaso on tyypillistä, kuten Helsingissä (+4 805 €), Turussa, 

Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa, mutta myös Lapissa (esim. Muonio +5 460 €). Sitä 

vastoin Vaasassa ja sen ympäristössä (+451 €), jossa tulotaso myös on korkea, tulotaso on 

kasvanut paljon vähemmän tai jopa alentunut (esim. Maalahti Vaasan eteläpuolella: -421 €). 

Muut alueet, joilla tulot ovat joko kasvaneet vähemmän tai pienentyneet, sijaitsevat sisämaan 

maaseutualueilla ja maan itäosassa syrjäseuduilla. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskentelevien määrän jakautuminen kertoo eroavuuksista 

maaseutu- ja kaupunkialueiden välillä. Monissa sisämaan kunnissa ja maaseutumaisissa 

kunnissa terveyssektorin työntekijöiden osuus on keskimääräistä korkeampi (esim. 

Pieksämäki (1 118), Kemijärvi (725)) väestön korkeammasta keski-iästä ja suuremmasta 

sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tarpeesta johtuen. Tämän lisäksi myös suuremmissa 

kaupungeissa, kuten Helsingissä, Turussa ja Tampereella, on näillä aloilla suurempi määrä 

työntekijöitä todennäköisesti erikoistuneempien terveydenhuoltopalveluiden vuoksi. Tämä 

kertoo terveydenhuoltopalveluiden maantieteellisestä porrastuneisuudesta. 

 

Korkeat asuntolainat ovat eriytyneet alueellisesti viimeisten kymmenen vuoden aikana 

etenkin pääkaupunkiseudun, muiden kaupunkikeskuksien ja muun maan välillä1. Luvut ovat 

                                                           
2
 https://de.wikipedia.org/wiki/Ylivieska 

3
 https://de.wikipedia.org/wiki/Kokkola 

4
 https://de.wikipedia.org/wiki/Kauniainen 



korkeimpia dynaamisissa keskuksissa, joissa asuminen on kalliimpaa ja kysyntäpaine 

kovempi (esim. Espoo (155 000), Helsinki (145 700)). Nämä eroavuudet ovat 

kaupungistumisen seurausta5. Valtaosa kotitalouksista (noin 64 %) on omistusasujia, mikä 

johtaa sosiaalisesti epäoikeudenmukaiseen kohtuuhintaisten asuntojen puutteeseen 

kasvukeskuksissa ja aiheuttaa työllisyyden ja talouskasvun pullonkaulan. 

 

  Asuntokuntien käytettävissä olevien käteistulojen jakautuminen paljastaa selviä eroja 

maaseutu- ja kaupunkialueiden sekä eri kaupunkien välillä. Luvut ovat korkeimpia (esim. 

Liminka Oulun eteläpuolella: 48 919 €) suurten kaupunkien, kuten Helsingin (34 145 €), 

Oulun (31 096 €), Vaasan (30 525 €), Tampereen (28 140 €) ja Turun (27 299 €) 

ympäryskunnissa, kun itse kaupungeissa luvut ovat (huomattavasti) keskiarvoa alhaisemmat. 

Lisäksi matalia lukuja on sisämaassa sijaitsevilla maaseutualueilla ja maan itäosassa 

syrjäseuduilla (matalimpana Pohjois-Savossa sijaitseva Rautavaara: 25 391 €). 

 

Käytettävissä olevissa käteistuloissa tapahtuvassa muutoksessa ei ole nähtävissä selvää 

alueellista kaavaa. Runsasta kasvua on Lapissa (esim. Inari: +2 190 €), Oulun seudulla 

(esim. Liminka: +1 773 €) ja osissa Länsi-Suomea sekä Helsingissä (+1 735 €). Pienempää 

kasvua ja myös tulojen alenemista havaitaan esimerkiksi paikoin Kaakkois-Suomen raja-

alueilla sekä Helsingin ja Vaasan ympäristössä. 

 

Asuntojen vuokrahintojen maantieteellinen kaava on melko samanlainen kuin asuntolainojen: 

pääkaupunkiseudulla ja muissa kaupunkikeskuksissa, joissa kysyntäpaine on suurempaa, 

korkeat vuokrat ovat tyypillisiä (esim. Vaasa, Tampere, Turku, Oulu) ja alueet erottuvat 

muusta maasta. Tämä kehitys on kaupungistumisen seuraus ja liittyy työllisyyden ja 

talouskasvun pullonkaulan muodostavaan sosiaaliseen epätasa-arvoon. 

 

Valtion toiminta ja osallistuminen 
Korkeat kunnan lainakannat voivat olla merkki kunnan tai kaupungin rakenteellisesta 

rahoitusvajeesta, joka voi johtua esimerkiksi korkeista sosiaalikuluista. Jakautumisessa ei ole 

havaittavissa selvää maantieteellistä kaavaa. Länsirannikolla Oulun ja Vaasan välillä on 

kuitenkin huomattava korkeiden lukemien keskittymä (esim. Reisjärvi: 11 005 €). Muutoin 

korkeita lukemia on hajallaan Etelä-Suomen kunnissa (esim. Lahti: 6 645 €), kun taas 

matalampia Itä-Suomen sisämaa-alueilla ja lounaassa Turun ja Tampereen välillä. 

 

Äänestysaktiivisuus korreloi tyypillisesti koulutuksen ja varallisuuden kanssa, joten kuvasta 

näkyvät alueelliset erot Lounais-Suomen rannikkoseutujen ja Itä-Suomen sisämaa-alueiden 

välillä: äänestysaktiivisuus on korkeinta suomenruotsalaisella alueella Vaasan seudulla (yli 

80 %), ja seuraavina tulevat kaupunkiseudut, kuten Helsinki, Tampere ja Turku (75–80 %). 

Näitä suuria kaupunkeja lukuun ottamatta äänestysaktiivisuus on alle 67 % etenkin Venäjän 

rajalla sijaitsevissa kunnissa ja sisämaan maaseutualueilla. 

 

Suomessa laajakaistayhteyksien saatavuus prosentteina kotitalouksista vaihtelee 1–100 % 

                                                           
5
 https://www.bofbulletin.fi/en/2018/2/wide-regional-disparities-in-finnish-house-prices-and-

household-indebtedness 



välillä, ja matalat osuudet kertovat alueellisista puutteista (digitaalisen) infrastruktuurin 

saatavuudessa, osallistumismahdollisuuksissa ja (digitaalisissa) 

liiketoimintamahdollisuuksissa. Osuudet ovat korkeimmat (yli 90 %) kaupunkikeskuksissa 

(esim. Helsingissä ja Oulun ympäristössä) ja monissa esikaupunkikunnissa. Monissa 

maaseutukunnissa sitä vastoin laajakaistayhteyden omaavien kotitalouksien osuus on 

pienempi. Yleisesti ottaen selvää alueellista keskittymää ei kuitenkaan ole, ja arvot 

korreloivat jossain määrin asukastiheyden kanssa. 

Muuttoliike 
Muuttoliikkeessä näkyy selviä eroavuuksia kaupunki- ja maaseutualueiden välillä. 

Maaseutualueet pääasiassa menettävät jatkuvasti asukkaita sisäisen muuttoliikkeen vuoksi. 

Korkeimman muuttovoiton kaupunkeja ovat Tampere (+51), Turku (+36), Helsinki (+35) ja 

Vantaa (+31), ja seuraavina tulee muitakin merkittävien vetovoimatekijöiden kaupunkeja, 

kuten Kuopio (+27), Joensuu (+19) ja Oulu (+15). Manner-Suomen 295 kunnasta sitä vastoin 

muuttotappiokuntia on 244 (83 %). Yksi niistä on Kristiinankaupunki, jossa poismuuttajien 

määrä 1 000 asukasta kohti on korkein (-150). 


