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Kaupungistumisen vaikutus talouskasvuun
Prof. Hannu Piekkola, taloustiede VY

1. Tuottavuus eli arvonlisä per työntekijä noin 15% suurempi kaupungeissa.
Väestötiheyden tuplaantuessa tuottavuus paranee 5%, puolet selittyy
koulutetusta työvoimasta tai oikeastaan aineettomasta pääomasta
yrityksissä.

2. Lokalisaatioetuja etenkin informaatio- ja kommunikaatioteknologian
yrityksissä. Keskittyneet etenkin pääkaupunkiseudulle.

3. Vientitoiminnassa ja teollisuudessa laajempi alueellinen näkökulma tarpeen.

4. Aineeton pääoma talouskasvun airut: T&K lisäksi OC organisaatiopääoma,
ICT informaatio- ja kommunikaatioteknologia ml. ohjelmistot ja
tietokannat, markkinatutkimus, tuotemerkkien luominen (”brändäys”)

1. Enemmistö korkeakoulutetuista luo aineetonta pääoma. Elinikäinen oppiminen:
työpaikan vaihdot kasvaneet 2.7% vuodessa

2. Uusissa liikenneolosuhteissa uusi työ ei välttämättä edellytä asuinkunnan vaihtoa
tai päivittäistä pendelöintiä työpaikalle: kaupungit ruokkivat ympäröivää maaseutua

5. Tasaisempi talouskasvu

1. Työssäkäyntialueiden laajentaminen

2. Liikenneyhteydet myös kaupunkien välillä. Tunnin juna Helsingin ja Turun välillä
toisi 50 miljoonaa euroa uudesta aineettomasta pääomasta
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Innovaatiosta tuottavuuteen

Organisaatiopääoma OC: johtaminen ja markkinointi

ICT (Information and Communication Technology) palvelut yrityksissä

T&K tutkimus- ja kehitystyö  (sis. insinöörityötä laajasti)
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Kuva 1. Arvonlisä per aineeton pääoma (per tunnit vuodessa) 2013



R&D tutkimus ja kehitys, OC+ICT , L työ  

H. Piekkola 2018 Internationalization via export growth and specialization in Finnish regions, Cogent Economics & Finance
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Kaupungistuminen ja talouskasvu

1. Kaupungit talouskasvun airuita yritysten aineettoman pääoman takia

1. OC (€17), R&D (€19) tai ICT (€6.4) pääoma per työtunnit 10% kasvu lisää
tuottavuutta noin 0.4%, kannattavuus paranee 0.9% toisin kuin vain 
koulutustason parantuessa jolloin myös palkat nousevat

2. Aluevaikutukset rajoittuvat 6 km ei koko kaupungin alueelle eli yrityksen sisäistä

3. Uusien työntekijöiden aineeton pääoma 10 kertaa arvokkaampaa kuin vanhojen
työntekijöiden: työntekijäliikkuvuus yritysten välillä urbaanien alueiden etu

2. T&K investoinnit selkein vientiä tukeva tekijä, organisaatiopääoman 
(johtaminen ja markkinointi) ja informaatio- ja kommunikaatioteknologian 
yritykset nojaavat sen sijaan paljon myös tuontiin (Piekkola 2018)

3. Alueet ovat erikoistuneet, pienessä avotaloudessa ns. smart specialization

4. T&K yleiset tuet tukee tiedon leviämistä 

5. Seinäjoki (Etelä-Pohjanmaa) hyvä esimerkki vilkkaasta PK-sektorista jolla 
merkittävää vientitoimintaa

6. Helsingin alueen houkuttelevuus tärkeä 

1. Suomessa ulkomaalaisomistus vähäistä vientiyrityksissä verrattuna Ruotsiin

2. Viime vuosikymmenenä vain julkinen sektori on paisunut ei teollisuus tai 
markkinapalvelut
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Tutkimuksen tärkeimmät aineistot ja hankkeet:

Tilastokeskuksen yritys-työntekijä aineistot etäkäytössä,  EK palkka-aineisto 1995-2016, Suomen 
Asiakastiedon tilinpäätösaineistot

Koordinoimani EU-hankkeet:

Innodrive hanke EU FP7 ohjelma 2008-2011, 8 instituutiota Europassa

Globalinto hanke EU Horison ohjelma 2019-2022, 8 yliopistoa Euroopassa.
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