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1. Maallemuuton 
kerroksellisuus
Kuntien välinen nettomuuttoliike 
vaihtelee vuoden aikana 
huomattavasti:
• Maaseutukunnat ovat 

muuttotappiollisia alkusyksyllä, 
kun kaupungit ovat 
muuttovoittoisia

• Vastaavasti keväällä 
maaseutukunnat ovat usein olleet 
muuttovoittoisia.

• Suurta kuukausittaista vaihtelua 
nettomuutossa -> vaikeuttaa 
aikasarjan tulkintaa



Tarkempi
nettomuuttoliikkeen
tarkastelu vaatii
aikasarjan hajoittamista, 
jotta kausivaihtelu
voidaan tasoittaa pois 
aikasarjasta:
• Koronapandemian aikana

harvaan asutun maaseudun
trendissä tapahtunut suuri
muutos ja kuntaluokan
muuttotappiot ovat kääntyneet
muuttovoitoksi

• Kaupunkien muuttovoitto on 
pienentynyt merkittävästi

• Myös muissa
maaseutuluokissa nettomuuton
kehitys on ollut myönteistä



Alueelliset erot
nettomuuttoliikkeen
kehityksessä ovat
kuitenkin suuret:
• Useissa maakunnissa harvaan

asutun maaseudun kunnat ovat
muuttovoittoisia

• Maallemuutto on todellinen ilmiö, 
vaikka muuttovirrat ovat pieniä

• Uudellamaalla kaupunkialueet
muuttotappiollisia vuoden 2020 
lopussa

• Kaupungistuminen eteni
Suomessa loppuvuonna 2020 
pääasiassa vain Varsinais-
Suomessa ja Pirkanmaalla
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2. Maallemuuton
kausittaisuus
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Monipaikkaisuus muuttaa aluekehityksen tilannekuvan

7

Suomessa tilastoidun väkiluvun kasvu on 
vuosina 2005˗2016 keskittynyt suurimpiin 
keskuksiin. 

Vastakohtaa tilastoidun väkiluvun 
kehitykselle edustaa kausiväestön kehitys 
vuosina 2005˗2016. 

Kuvien vertailu osoittaa, että tilastoitu 
väkiluku yliarvioi suurimpien keskuksien 
väkiluvun kasvua ja vastaavasti aliarvioi 
pienempien keskuksien ja maaseudun 
väestökehitystä (ml. alueiden käyttöä ja 
merkitystä). 

Kasvua 18% väestöruuduista. Kasvua 50% väestöruuduista.
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Väestömäärien kehitys 
Etelä-Savossa ja 
Uudellamaalla on 
vuoden aikana 
vastakkaista

Uudellamaalla väkiluku 
vähenee kesäksi –
Etelä-Savossa talveksi. 

Toisin sanoen 
Uudellamaalla alueen 
”käyttö” lisääntyy talvella 
– Etelä-Savossa kesällä. 

Tilastoidun väkiluvun ”harha” 
heinäkuun  keskiväkilukuun 
on jopa 16%.

Tilastoidun väkiluvun 
”harha” heinäkuun 
keskiväkilukuun on jopa 31%.
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Etelä-Savon väkiluku 
vaihtelee vuoden aikana

• Vuonna 2016 maakunnan 
tilastoitu väkiluku oli 145 356 
asukasta, kun vastaavasti 
kausiväestön suuruus oli 
kokonaisuudessaan 293 937 
asukasta. 

• Heinäkuussa keskimäärin 82 
600 asukasta enemmän kuin 
virallisessa väestötilastossa.

• Tilastoitu väkiluku on 
heinäkuun keskiväkiluvusta 
Etelä-Savossa 64 prosenttia. 

Tilasto jättää 
huomioimatta 
387 000 ihmistä 
alueella.



”Valta” valuu etelään
• Oheisessa kartassa on esitetty teoreettisen laskennan tulokset, 
jossa kansanedustajien paikkamäärät on laskettu heinäkuun
keskiväkiluvulla. 

• Tuloksista nähdään, että peräti 9 kansanedustajapaikkaa siirtyisi
Helsingin ja Uudenmaan vaalipiireistä Etelä-Savon, Hämeen, Kymen, 
Lapin, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon vaalipiireihin.

• Analyysi havainnollistaa konkreettisesti sitä, että yksipaikkaisessa
yhteiskunnassa poliittinen valta keskittyy kaupunkialueille ja 
valuu väestökeskipisteen mukana Etelä-Suomeen. 

• Tällöin on myös todennäköistä, että yhteiskunnallinen
päätöksenteko painottuu korostetusti monipaikkaisen
yhteiskunnan toiseen päähän eli kaupunkeihin ja näiden
kehitystä vahvistaviin kysymyksiin alueellisen epätasapainon
kasvaessa. 



3. Maallemuuton
kohteet

Maantieteellisesti korona-aika erottuu heikentyneinä muuttotappioina
erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä Suomenselän alueella. 
Muuttotappioiden pienentyessä maallemuuttoa on aikaisempaa
enemmän ja tämä näkyy myös muuttovoittoa saavien harvaan asutun
maaseudun kuntien lukumäärän kasvuna. 

Muuttuja Vuosi Kaupungit 
(n=55)

Kaupunkien 
läheinen 
maaseutu 
(n=55)

Ydinmaa-
seutu 
(n=121)

Harvaan 
asuttu 
maaseutu 
(n=79)

Muuttovoitto 
kuntien 
lukumäärä 
maaliskuu-
marraskuu (n)

2020 26 22 27 28

2013 28 15 28 17

2009 28 39 34 17

Keskimääräinen 
muuttovoitto 
muuttovoitto-
kunnissa (hlö)

2020 348 63 16 16

2013 345 30 17 12

2009 212 55 20 9

Trendin 
kulmakerroin 
positiivinen 
maaliskuu-
marraskuu (n)

2020 29 35 77 53

2013 25 30 72 45

2009 30 22 73 40



Rakentamisen
kohteet
• Omakotitalorakentaminen on 

ollut vuosina 2018-2019 
maantieteellisesti hyvin
keskittynyttä

• Vapaa-ajan asuntojen
rakentaminen oli puolestaan
maantieteellisesti hyvin
hajaantunutta



Sisempi kaupunkialue, K1 
Ulompi kaupunkialue, K2
Kaupungin kehysalue, K3
Maaseudun paikalliskeskus, M4
Kaupungin läh. Maaseutu, M5
Ydinmaaseutu, M6
Harvaan asuttu maaseutu, M7

Minne Suomessa on rakennettu 
omakotitaloja?

Lähde: Rakennustietokanta

Vain 69% omakotitaloista 
rakennettu kaupunkialueille. 
Eniten rakentamista kaupungin 
kehysalueella (n=3661, 34%)

26%
9%

9%

12%

56 % rakennetuista 
omakotitaloista kohdistui 
Uudellemaalle, Pohjois-
Pohjanmaalle, Varsinais-Suomeen 
ja Pirkanmaalle (Kartan päällä %-
osuus kokomaan rakentamisesta)



Sisempi kaupunkialue, K1 
Ulompi kaupunkialue, K2
Kaupungin kehysalue, K3
Maaseudun paikalliskeskus, M4
Kaupungin läh. Maaseutu, M5
Ydinmaaseutu, M6
Harvaan asuttu maaseutu, M7

Minne Suomessa on rakennettu 
vapaa-ajan asuntoja?

Lähde: Rakennustietokanta

Vain 8% vapaa-ajan asunnoista 
rakennettu kaupunkialueille. 
Eniten rakentamista harvaan 
asutulla maaseudulla (n=1662, 
46%)

56 % rakennetuista 
omakotitaloista kohdistui 
Uudellemaalle, Pohjois-
Pohjanmaalle, Varsinais-Suomeen 
ja Pirkanmaalle (Kartan päällä %-
osuus kokomaan rakentamisesta)

8%

10%

9%

9%

9%

9%



Rakentamisen ympäristöissä isot erot

Kaupunkialueilla 
omakotitaloista 83% 
sijaitsee alle 5km 
päässä alakoulusta 
ja taloon on 
saatavissa nopea 
laajakaista yhteys 
(100Mbit/s).

Maaseutualueilla 
vastaava osuus on 
42%. Huonoin 
tilanne on harvaan 
asutulla 
maaseudulla, jossa 
osuus on 16%.

N=7473 N=3416



Tiivistetysti muutamia nostoja
• Nettomuuttoliikkeen kausittaisuus on Suomessa varsin huonosti tunnettu ja analysoitu.
• Alueellinen vertailu paljasti kuntaluokkien kehityksessä nettomuuttoliikkeen kerroksellisuuden. 

• Muuttoliikkeen kuvaama aluekehitys on kompleksista, sillä alueilla kaupungistumisen trendit etenevät ajassa 
eri voimakkuuksilla ja omilla sykleillään. 

• Ilmiötä ei voi siis lähestyä vain yhdellä mittaustavalla kerrallaan: kaupungistumisen rinnalla on myös 
vastakaupungistumista. 

• Yksittäisellä alueella voi tapahtua samanaikaisesti kaupungistumista ja vastakaupungistumista taikka 
pelkästään kaupungistumista tai vastakaupungistumista. 

• Alueiden kehitys nettomuuttoliikkeellä mitattuna onkin monisävyistä, jossa ei ole kyse vastakohdista tai 
dikotomioista.

• Korona-aika on vaikuttanut ihmisten liikkuvuuteen ja yleisemminkin ihmisten elämään. 
• Havainnot viittaavat siihen, että aluekehityksen väestöä keskittävät nykytrendit voivat ainakin tilapäisesti 

muuttua digitalisaation ja joustotyön yleistyessä, jolloin yhä useammalle asukkaalle tulee mahdollisuus 
valita joustavasti oma asuinpaikka laajemmasta joukosta kuntia. 

• Korona-ajan havainnot muuttoliikkeestä viittaavat siihen, että tulevaisuudessa ihmisten asumista ja liikkumista 
voivat määrittää nykyistä enemmän pehmeät vetovoimatekijät, jotka liittyvät asuinympäristön viihtyisyyteen 
tai luonnon tuottamaan hyvinvointiin.

• Työn murros lisää tulevaisuudessa paikasta riippumattoman työn määrää, koska teknologian kehitys lisää 
tarvetta osaavalle ja koulutetulle työvoimalle, joiden työtehtävät ovat entistä vapaampia 
paikkasidonnaisuudesta 

• Maallemuuton kausittaisuus voimistunut kaupungistumisen edetessä – kaupungistumisessa 
maaseudun rooli hyvinvoinnin tuottajana näyttää korostuvan
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