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Tilastoidun väkiluvun keskipiste on siirtynyt 
vuodesta 1990 vuoteen 2016 mennessä 
vuosittain 760 metriä etelään. 

Minne väestö Suomessa 
pakkautuu?



Yhdenkään ELY-keskuksen 
maaseutualueet eivät ole kasvattaneet 
väkilukuaan vuosina 2008-2018.

Yksittäisiä kasvavia alueluokkia oli vain 
Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen, 
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskuksissa.

Kaupunkialueet kasvoivat lukuun 
ottamatta Satakunnan, Kaakkois-Suomen, 
Etelä-Savon ja Kainuun ELY-keskuksia. 

Maaseutualueista muuttovoittoa saivat 
yksittäiset alueluokat Varsinais-Suomen, 
Hämeen, Keski-Suomen, Kainuun ja Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskuksissa.

Nettomuutto oli väestökasvua 
keskittyneempää - muuttovoittoa saivat 
vain Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja 
Pirkanmaan ELY-keskuksien 
kaupunkialueet. 

Muiden ELY-keskuksien alueilla oli vain 
yksittäisiä muuttovoittoa saavia 
kaupunkiluokkia. Kuva: ELY-keskuksien väestökehitys kaupunki-maaseutu alueluokituksen mukaisesti.  
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Väestömäärät 

elävät vuoden ajan 

mukaisesti

Kesäasutukseen liittyvä 

kausiväestön määrä on 

Suomessa jopa 2,2 miljoonaa.

Monipaikkaisuuden muodoista 

kausiväestö ylivoimaisesti 

suurin.

Heinäkuussa maaseudulla on 

arviolta 1,5 miljoonaa ihmistä 

enemmän kuin tammikuussa. 
60% ruutuja on kausiväestö  suurempi 
kuin tilastoitu väkiluku heinäkuussa



Heinäkuun keskiväkiluku muuttaa 
kartan sävyt vaaleammiksi. 

Maaseutualueet menettivät 
tilastoidun väkiluvun perusteella 
124 566 asukasta vuosina 2008-
2017, mutta saman aikaisesti 
keskiväkiluku vähentyi 
maaseutualueilla vain 13 245 
asukkaalla. 
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Tilastoidun väkiluvun keskipiste on siirtynyt 
vuodesta 1990 vuoteen 2016 mennessä 
vuosittain 760 metriä etelään.

Kausiväestön keskipiste on liikkunut 
vuosittain 105 metriä koilliseen. 

Kaupungistumisen ja väestön keskittymisen 
ohella Suomessa on ollut käynnissä 

vastakaupungistuminen.

Väestökeskipisteet liikkuvat 
Suomessa eri suuntiin eri tahtia 



Väestöennusteet 
Kaakkois-Suomen 
maaseutualueille 
• Kuvassa esitetty 

todennäköisin 
väestökehityksen ura, jos 
vuosien 2008-2018 
väestökehitys jatkuu 
ennallaan.

• Väestöennusteet ovat 
laskevia kaikissa 
maaseutuluokissa.

• Ennusteen maalaama kuva 
Kaakkois-Suomen 
maaseutualueiden 
kehityksestä on synkkä.

-21,7%

-12,8%

-9,0%

-7,2%

-33,1%

-22,9%

-20,1%
-17,8%



• On huomioitava, että 
muutkin kehityskulut ovat 
todennäköisiä.

• On todennäköistä, että 
tilastoitu väkiluku vähenee 
vähemmän tai enemmän.

• Maaseudun 
paikalliskeskuksissa kasvukin 
on mahdollista menneen 
trendin perusteella vuoteen 
2030 mennessä. 

Väestöennusteet 
Kaakkois-Suomen 
maaseutualueille 



Mikä mahdollistaisi 
myönteisen 
ennusteen?
Tutkimuksiin pohjautuen 
maaseudulla tarvitaan 
investointeja: 

I. Monipaikkaisuuteen

II. Strategiaan

III. Infrastruktuuriin

IV. Palveluihin

V. Yrityksiin ja osaamiseen

VI. Trendeihin

-21,7%

-12,8%

-9,0%

-7,2%

-27,2%

-6,6%

-3,7%

+6,5%



Alueluokka

Väestöindikaattorit Erotus tilastoituun väkilukuun

Tilastoitu 
väkiluku 

Kausiväki-
luku

Keskiväki-
luku

Heinäkuun 
keskiväki-
luku

Kausiväki-
luku

Vuoden 
keskiväki-
luku

Heinäkuun 
keskiväki-
luku

Harvaan 
asuttu 
maaseutu 5316 61428 17295 36507 56112 11979 31191
Ydinmaa-
seutu 26687 53487 33041 41942 26800 6354 15255
Kaup. 
läheinen 
maaseutu 27781 64454 35809 48279 36673 8028 20498
Paikallis-
keskukset 11751 7055 10259 8864 -4696 -1492 -2887

Kaupunki 231081 165155 218735 195409 -65926 -12346 -35672

Yhteensä 302616 351579 315139 331001 48963 12523 28385

Väestöindikaattorit Kaakkois-Suomessa vuonna 2017.

I Monipaikkaisuus ”suurentaa” 
maaseutua

Heinäkuussa maaseutualueilla Kaakkois-Suomessa 64000 asukasta 
enemmän, kuin alueella asuu vakituisesti asukkaita. 

On huomattava myös, että Kaakkois-Suomen keskiväkiluku kasvaa 
heinäkuussa 28000 asukkaalla verrattuna alueen tilastoituun väkiluku. 

Kausiväestön ja tilastoidun väkiluvun erotus Kaakkois-
Suomessa vuonna 2016 ja muutokset vuosina 2005-2016.

-12107 asukasta -932 asukasta

+1204 asukasta +28385 asukasta



I Monipaikkaisuus tekee maaseudusta ”kokoaan” suuremman

Kuukausittainen keskiväkiluku Kaakkois-Suomen alueluokissa. 

Alueluokkien välillä väestömäärät vaihtelevat 
huomattavasti vuoden aikana. 

Suurin muutos koskee harvaan asuttua maaseutua, jossa 
alueella oleva väkiluku heinäkuussa lähes 7 kertaistuu 
verrattuna alueen tilastoituun väkilukuun. 

Harvaan asutulla maaseudulla väkiluku kasvaa 
heinäkuussa 5300 asukkaasta noin 36500 asukkaaseen. 

Myös muissa maaseutuluokissa maaseudun 
paikalliskeskuksia lukuun ottamatta muutokset ovat 
merkittäviä: väestöä on kaupunkien läheinen maaseutu 
20000 asukasta ja ydinmaaseudulla 15000 enemmän 
tilastoituun väkilukuun verrattuna. 

Vastaavasti kaupunkialueiden väkiluku vähentyy 
voimakkaasti kesäaikaan – vähennys tilastoituun 
väkilukuun verrattuna on heinäkuussa noin 35000 
asukasta.



Vertailupilvi taantuvien ja menestyvien kuntien 
kuntastrategioista vuosilta 2012-2016

Kuntastrategialla tarkoitetaan kunnan pitkän tähtäimen suunnitelmaa, 
"punaista lankaa". Sen avulla määritellään, mihin suuntaan kunta kehittyy ja 
millaisia toimenpiteitä halutun tulevaisuuden saavuttamiseksi on tehtävä.

Menestyvissä kunnissa strategiat painottavat 

koulutusta, osallisuutta, 
digitaalisuutta ja imago.
Taantuvat kunnat keskittyvät talouteen, 
toimintaan, elinvoimaan ja 
visioon.

Lähde: Lehtonen ym. 2019. 

II Strategisesti tulisi nähdä tulevaisuudessa 
kasvua synnyttäviin tekijöihin



Valokuidusta on muodostunut autoteihin 
ja sähköön verrattavissa oleva 
infrastruktuuri 2000-luvulla (esim. 
Skerratt ym. 2012). 

• Infrastruktuuri-investoinneilla voidaan 
vaikuttaa alueiden väestökehitykseen.

Valokuitu on osa alueiden rakennettua 
kilpailukykyä ja se pienentää alueiden 
sijaintihaittaa.

• Valokuidun puute selittää osaltaan 
maaseudun heikkoa työpaikkakehitystä

• Tulokset kannustavat valokuidun 
saatavuuden parantamiseen aktiivisissa 
yhteisöissä/kylissä.

III Hajautuvalle taloudelliselle 
toiminnalle on luotava perusta

Kaakkois-Suomessa 57% maaseudun asukkaista ei ole 
saatavilla valokuitua. Harvaan asutulla maaseudulla 
valokuitu puuttuu 84% asukkaista. 



IV (julkiset)Palvelut ovat elinvoimainvestointeja

Tutkimuksessa tehty tilastollinen vaikutusarvio 
vahvistaa tilastoista havaitun eron 
väestökehityksessä lakkautettujen ja toimivien 
koulujen lähialueilla. Analyysien perusteella 
lakkauttamisen jälkeen väestötappiot 
lakkautettujen alakoulujen läheisyydessä 
kiihtyvät maaseudulla vuosittain 24 prosenttia 
verrattuna lakkauttamista edeltäneisiin vuosiin. 

Näin kunnat ovat kouluja lakkauttamalla 
koulun vahvistaneet ennestään negatiivista 
väestökehitystä ja toteuttaneet negatiivisia 
väestöennusteitaan.

Kaakkois-Suomessa on 50 
alakoulua lakkautettu 2010-2018, 
joista 20 sijaitsee maaseudulla.
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Panos
Tuotos Vaikutus

Vaikutta-
vuus

Rahoitus 238 
milj. €

Kehittämis-
ohjelma

Investointeja, 
osaamista

Kilpailukyvyn 
parantuminen

Työpaikkojen 
lkm. kasvu

Yritysrahoituksella 
tavoitellaan yritysten 
liikevaihdon kasvua, 
uusia paikallisia 
työtilaisuuksia ja tuloja 
sekä yritysten 
toiminnan 
tehostumista. 

Maaseudun kehityspolun kääntyminen mahdollista usealla 
tavalla: 1) sisäinen kehitys (innovaatiot, uudet teknologiat), 2) 

monipuolistuminen, 3) uusien teknologioiden ja 
tuotannonalojen tuonti muualta, 4) perinteisten 
tuotannonalojen päivittäminen 

V Yritystoimintaa 
on tuettava

Syyt ovat syvemmällä ja ne ovat rakenteellisia, ja näihin on päästävä kiinni, jos halutaan 
muuttaa kehitystä.

Uusi osaaminen syntyy innovatiivisissa ympäristöissä, joissa on 

monipuolista osaamista ja tiivis vuorovaikutus 
erilaisten osaajien, kehittäjien ja käyttäjien välillä. 
Innovatiivinen ympäristö voi olla myös virtuaalinen keskittymä. 



Tuetuissa 
maatalous-
yrityksissä 
kasvua 142
työpaikkaa.

Kerrannaisvaikutukset syntyvät yritysten käyttäessä 
toistensa tuotosta välituotteena ja kotitalouksien 
kuluttaessa saatua palkkatuloa alueella. 

Alueellinen panos-tuotos -malli

Tuetuissa 
maatalousyrityksissä 
kokonaisvaikutus 
238 työpaikkaa.

Tuettujen yritysten kasvu 
synnyttää epäsuorasti ja 
kotitalouksien kulutuksen 
myötä 96 työpaikkaa.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kaakkois-Suomeen on vuosina 2007-2013 
kohdentunut julkista yritysten kehittämisrahoitusta 5,3 miljoonalla euroa, jonka kokonaisvaikutus on 
238 uutta työpaikkaa.
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Monipaikkaisuus synnyttää uusia 
asukasryhmiä: Citymaalaiset
• = kaupunkilaisia, jotka haluavat elää 

maalla, luonnon keskellä, mutta pitää 
kiinni myös kaupunkielämästä. 

• Sitran maamerkit (2011) kyselyssä 36 
% vastaajista koki olevansa sekä 
maalaisia että kaupunkilaisia.

• Samassa kyselyssä 93 % uskoo 
maaseudulla olevan itselleen 
merkityksiä tulevaisuudessa ja 64 % 
kaupunkilaisistakin aikoo käydä siellä 
latautumassa ja virkistäytymässä. 

19

https://medium.com/@citymaalaiset/citymaalaiset-ovat-
t%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4-72249e7fb117

Taustalla 4 trendiä:
1. Digitaalisuus
2. Asuminen kalleus kaupungeissa
3. Muuttuvat elämäntavat
4. Luontotrendi

VI Trendeihin on tartuttava
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Yhteenveto: 
miten kohti 
menestystä?

https://www.maaseutupolitiikka.fi/uploads/MANE-raportit/Maaseutupoliittiikka-
kokohjelma-2021_27-strategia_LUONNOS.pdf



Source: own elaboration basing on Weber 2009, 2012.

”Kurjistumisen kierre kulkee toiseenkin suuntaan”

Työpaikkojen 
puute

Valikoiva 
muuttoliike

Ikääntyminen

Ostovoiman 
lasku

Infrastruktuurin tehoton hyödyntäminen

Infran 
alikehitys

Alueen 
houkuttele-
vuuden lasku

Julkisten 
investointien 
lasku

Julkisen 
talouden 
ongelmat

Alueellinen 
näköalattomuus

Kriittisen 
massan 
häviäminen

Poliittinen 
merkitys 
häviää

Kasvava 
pois-
muutto

Sosiaalisen 
aktiivisuuden 
lasku

Sosiaalisia tarpeita 
tyydyttävien 
instituutioiden 
häviäminen

• Taantuva kuva maaseudusta johtuu osin 
puutteellisesta ymmärryksestä ja 
tilastoinnista maaseudun todellisesta 
käytöstä.

• Esimerkiksi monipaikkaisuus voi 
tulevaisuudessa vahvistaa alueellista 
tasapainoa, jos koulutetut ja luovat 
ihmiset etsivät asuinympäristöstään 
luonnonläheistä elinympäristöä ja 
kuljettavat työpaikkansa mukanaan 
maaseudulle. 

• Alueen todellisten käyttäjien/käytön 
puuttuminen yhteiskunnan 
päätöksenteosta, voi johtaa harvaan 
asutuilla alueilla palveluiden ja 
infrastruktuurin alikehitykseen, joka voi 
edelleen merkittävästi kaventaa
alueiden tulevaisuuden 
kehitysmahdollisuuksia.



Kaakkois-Suomen maaseutu 2030 –
ikkuna mahdollisuuksien murrokseen
Kaakkois-Suomen maaseutu on julkisten ja yksityisten investointien kohde, joka tarjoaa 
mahdollisuuksia kestävyysmurrokseen. Inhimillinen toiminta on sopeutunut luonnon ja ympäristön 
rajoihin. Maaseudun hajautetut ratkaisut välittävät luonnon- ja ihmissysteemien elintärkeää 
keskinäisriippuvuutta. 

Kaakkois-Suomessa maaseudun kattavat infrastruktuuri-investoinnit hajauttavat alueella taloudellista 
toimintaa kaupunkialueiden ulkopuolelle ja vahvistuva kytkentä tietoyhteiskuntaan synnyttää 
maaseudulla uutta osaamista, innovaatioita ja ajatuksia, jotka parantaa alueella toimien yrityksien 
tuottavuutta ja kilpailukykyä, ja näin luo työpaikkoja ja talouskasvua osana vihreän talouden kasvua. 

Alue on asukastoiminnaltaan vireä ja julkisia palveluita on hajautettu, mutta myös vahvasti digitalisoitu. 
Alueen kehittäminen on asukaslähtöistä ja osallistavaa. 

Maaseutualueet luovat hyvinvointia vakituisille asukkaille, mutta myös monipaikkaisille kausiasukkaille. 
Kaakkois-Suomen maaseudun talousrakenne on monipuolinen ja siellä on vahvasti edustettuna 
perinteiset maa- ja metsätalouden alat (vihreä talous, fossiilivapaa talous), mutta myös entistä 
enemmän muita elinkeinoja osana paikkariippumattoman yhteiskunnan kehitystä. Kahtiajako 
kaupunki- ja maaseututalouteen hälventyy.

Alueen maaseutu on vahvasti digitalisoitunut. Alueen kehittäminen nojaa vuorovaikutuksien ja virtojen 
vahvistamiseen, minkä vuoksi perinteinen kaupunki-maaseutu jako on murroksessa. 



Kiitos!

olli.lehtonen@luke.fi
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