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

Minne väestö Suomessa 
pakkautuu?



Etelä-Savon 
maaseutualueilla 
väestöennusteet ovat 
laskevia

-21,7%

-12,8%

-9,0%

-7,2%

-27,2%

-6,6%

-3,7%

+6,5%

Vuodesta 2018 väestön ennustetaan 
vähentyvän vuoteen 2030 mennessä 
noin 15000 asukkaalla (-19,6%).

Suurimmat suhteelliset väestötappiot 
ovat ennusteessa alueella harvaan 
asutulla maaseudulla (-23,5%) ja 
ydinmaaseudulla (-20,1%).

Väestöennusteissa 2 yleistä heikkoutta: 1) esitetään vain ennuste, mutta ei 
sen luottamusväliä; 2) ennuste olettaa kehityksen jatkuvan kuten ennen.
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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.

Väestö on kuitenkin liikkuvaa, joten 
tilastoitu väkiluku kuvaa vain yhden 
näkökulman alueiden kehityksestä: 
väestökeskipisteet liikkuvat 
Suomessa eri suuntiin eri tahtia 



Tilastoidun väkiluvun tilastot eivät kuitenkaan kerro alueiden käytöstä

Kausiväestön ja tilastoidun väkiluvun erotus Etelä-Savossa vuonna 2016 ja muutokset vuosina 2005-2016.

-14000 asukasta +4400 asukasta +3300 asukasta +86000 asukasta

ELY-keskus Kaupunki
Maaseudun 

paikalliskeskus

Kaupungin 
läheinen 

maaseutu Ydinmaaseutu
Harvaan asuttu 

maaseutu

Etelä-Savo -9484 -2766 10418 10794 77600

Taulukko: Heinäkuun 
keskiväkiluvun ja tilastoidun 
väkiluvun erotus kaupunki-
maaseutu luokittain ELY-
keskuksissa vuonna 2016.
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Vaihteluväli aluetta 
käyttävässä väestössä 
on kasvanut

• Vuodesta 1990 vuoteen 2016 mennessä 
Etelä-Savossa kausiväestön lukumäärä 
kasvoi 44812 asukkaalla. 

• Samalla aikajaksolla Etelä-Savon tilastoitu 
väkiluku vähentyi 25826 asukkaalla. 

Luvut osoittavat hyvin Etelä-Savossa sen, että 
väestötilastointi ei ole pysynyt perässä 
alueiden käytön muuttumisessa: alueiden 
pysyvän käytön vähetessä niiden 
kausittainen käyttö on kasvanut. 

Taustalla tilastoidun väkiluvun vähenty-
misessä vaikuttaa kaupungistuminen, 
joka kytkeytyy lisääntyvään 
monipaikkaisuuteen.

KASVUA

VÄHENTYNYT



Koronakevään 
digiloikan 
avaama 
”tulevai-
suusikkuna”

• Koronakevät on tarjonnut mahdollisuuden kurkistaa 
tulevaisuusikkunaan, jossa entistä suurempi osa ihmisistä elää 
monipaikkaisesti useammassa kuin yhdessä asunnossa ja 
työskentelee paikkariippumattomasti etäällä varsinaisesta 
työpaikasta. 

• Koronakeväänä tämä tarkoitti, että usea kaupunkilainen suuntasi 
tekemään etätöitä kesäasunnolleen, mikä poikkeaa aikaisemmasta:

• Vuonna 2019 täyspäiväisiä paikkariippumattomia oli vain 3 
prosenttia palkansaajista eli noin 67 000 henkilöä 
(Työolobarometri 2019).

• Potentiaalia kuitenkin on, sillä vuonna 2019 noin 519 000 
henkilöä tekee vähintään kuukausittain etätyötä (21 % 
työllisistä) (Työolobarometri 2019).

• Koronakeväänä jopa 1,2 miljoonaan työllistä oli etätöissä (Syke 
2020)

• Korona-aika saattaa olla piikki alueiden käytön lisääntymiselle, 
mutta samaan aikaan monet käytännöt ja järjestelmät 
mahdollistavat sen, että ihmiset voivat joustavasti valita 
asuinpaikkansa. 

• Ihmisten käyttäytymistä kunnissa analysoitiin tarkastelemalla 
liikkuvuusaktiivisuutta helmi- ja maaliskuussa Telian 
mobiiliverkkodatasta ja nettomuuttoliikettä viimeisten 8 vuoden 
aikana Tilastokeskuksen väestön ennakkotilastosta. 



Harvaan asutuissa maaseutukunnissa 
rakennemuutos liikkuvuudessa on 
tapahtunut huomattavasti muita 
kuntaluokkia aiemmin. 

Liikkuvuus on myös näissä kunnissa 
kasvanut, kun se on vastaavasti muissa 
kunnissa laskenut rakennemuutoksen 
yhteydessä.

Suurin lasku liikkuvuusaktiivisuudessa 
on raportoitu kaupungeissa ja 
kaupunkien läheisellä maaseudulla, 
jotka ovat eniten vuorovaikutuksessa 
toisiinsa mm. työssäkäynnin suhteen.

Koronakevään aikana ihmisten liikkuvuus ja väestömäärät 
kasvoivat harvaan asutuissa maaseutukunnissa
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Koronakevät kasvatti liikkuvuutta 
väestömääriä harvaan asutuissa 
maaseutukunnissa
Kaupungeista 5 suurinta aktiivisuuden laskua tapahtui Helsingissä, Espoossa, Turussa, 
Vaasassa ja Tampereella (ka. -44,4%). 

Aktiivisuuden suhteellista kasvua tapahtui yhteensä 20 kunnassa, joista 12 oli harvaan 
asuttuja maaseutukuntia ja 8 ydinmaaseudun kuntia. Liikkuvuusvirtoja kasvattaneissa 
kunnissa liikkuvuus kasvoi keskimäärin 11,7 prosenttia. 

Kasvua kokeneissa harvaan asutuissa maaseutukunnissa kasvu oli keskimäärin 
ydinmaaseudun kuntia suurempi, sillä näissä kunnissa kasvua oli 13,5 prosenttia, kun 
ydinmaaseudun kunnissa kasvua oli 9,0 prosenttia (t-arvo 15,339, p-arvo 0,029).

Kasvusta huolimatta kuntien välisen liikkuvuuden kasvu on absoluuttisesti 
maaseutukunnissa melko alhainen, sillä lukumäärällisesti matkat kasvoivat näissä kunnissa 
yhteensä 14170. 

Mallintamisen perusteella kausiasutusta sisältävät kunnat voisivat 
tulevaisuudessa hyötyä merkittävästi etätyön yleistymisestä ja yleisemmin 
myös paikkariippumattoman yhteiskunnan kehityksestä, jos niissä on tehty 
paikkariippuvaisuutta edistävät kynnysinvestoinnit (esim. 
tietoliikenneyhteydet). Suhteellinen muutos kuntien liikkuvuusaktiivisuudessa 3.2. 

ja 30.3. välisenä aikana.

Viisi suhteellisesti eniten aktiivisuuttaan kasvattanutta kuntaa 
olivat Hailuoto, Puumala, Rautavaara, Puolanka ja Vaala.



Järvi-Suomen alueella liikkuvuusaktiivisuus laski 
kuntaluokittain eniten kaupungeissa (-30,1 %), 
kaupunkien läheisellä maaseudulla (-22,5 %) ja 
ydinmaaseudulla (-17,9 %). Vähiten laskua tapahtui 
harvaan asutun maaseudun kunnissa (-11,0 %).

Eniten laskua tapahtui seuraavissa kunnissa: Virolahti -
38%, Jyväskylä -37%, Lappeenranta -32%, Imatra -32%, 
Kinnula -31%, Joensuu -31%, Kuopio -30%, Mikkeli -
28%, Siilinjärvi -28% ja Vieremä -28%. Lisäksi myös 65 
muussa kunnassa aktiivisuus oli negatiivinen.

Kasvua tapahtui vain seuraavissa kunnissa: Puumala 
+37%, Rautavaara +27%, Kuhmoinen +13%, Rääkkylä 
+11%, Luhanka +10%, Kaavi +8%, Tervo +7, Juuka +7%, 
Hirvensalmi +3%. 

Järvi-Suomessa muutokset 
liikkuvuusaktiivisuudessa paikallisesti isoja



2020

Mitä on tapahtunut 
nettomuutto-
liikkeessä?
Kuntien väliselle nettomuuttoliikkeelle on 
kuntaluokissa tunnusomaista säännölliset 
ja voimakkaat kuukausivaihtelut (kuva 1). 

Tulkintojen näkökulmasta juuri tämä 
voimakas kuukausivaihtelu vaikeuttaa 
nettomuuttoliikkeessä tapahtuvien 
muutosten havaitsemista. 

Vuonna 2019 muuttotappio 15-24 –vuotiaissa -2138 henkilöä, joka kytkeytyy nuorten 
koulutusmahdollisuuksien vähäisyyteen harvaan asutun maaseudun kunnissa 
(vuonna 2019 lukio löytyy 72%, ammattikoulu 1% ja ammattikorkeakoulu 0% maaseutukuntia)

https://www.maaseutupolitiikka.fi/blog/maallemuut
totrendi-eriyttaa-maaseudun-kehitysta

Kuva 1. Nettomuuttoliike kuntaluokissa vuoden 2013 alusta vuoden 2020 syyskuuhun. 
(Aineisto: Tilastokeskus, väestön ennakkotilasto)



Harvaan asutun maaseudun kunnissa 
nettomuuttoliikkeen trendi on kääntynyt 
myönteiseen suuntaan jo syksyllä 2019 
(kuva 2). Korona-aika on vahvistanut tätä 
trendiä riippumatta alkuvuoden 
voimakkaasta talouden taantumisesta. 

Nettomuuttoliikkeen trendi onkin vuonna 
2020 ollut huomattavasti korkeampi kuin 
kertaakaan aikaisemmin vuodesta 2013. 

Muuttotappiot ovat syksystä 2019 
vähentyneet harvaan asutun 
maaseutukunnissa 180 asukkaasta 20 
asukkaaseen vuoden 2020 syyskuuhun 
mennessä.

Muissa kuntaluokissa – kaupungeissa, 
kaupunkien läheisellä maaseudulla ja 
ydinmaaseudulla – nettoliikkeen trendi ei 
ole kääntynyt ylöspäin korona-aikana 
(kuva 2).



Etelä-Savossa kuntien 
välinen nettomuutto 
vaihtelee huomattavasti 
vuoden aikana
Kaikki kuntaluokat ovat olleet 
muuttovoittoisia yksittäisinä 
jaksoina.

Harvaan asutun maaseudun ja 
ydinmaaseudun kunnat ovat 
pääsääntöisesti voimakkaasti 
muuttotappiollisia elo-
lokakuussa – kaupungit 
puolestaan ovat 
muuttovoittoisia silloin. 



Etelä-Savossa harvaan 
asutun maaseudun 
kuntien nettomuuton 
trendi on kääntynyt 
muuttovoittoiseksi

Nettomuuton trendi on 
voimakkaampi kuin muualla 
Suomessa – Etelä-Savossa on 
maallemuuttobuumi voimissaan.

Huomioitavaa on maaseudun 
kuntaluokkien kehityksen 
vastakohtaisuus: ydinmaaseudun 
kunnissa muuttotappiot ovat 
syventyneet loppuvuodesta 
2019 lähtien.  
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Tulkintoja 
tulevaisuus-
ikkunan 
näkymästä

• Koronavirus vaikutti keväällä ihmisten
liikkuvuuteen ja yleisemminkin ihmisten elämään
vähiten harvaan asutun ja ydinmaaseudun
kunnissa, ja eniten suurissa kaupungeissa.

• Aluekehityksen ”virallinen” dynamiikka kääntyi
keväällä päälaelleen: kaupungeista siirryttiin
maaseudulle ja “syrjäisyys” ei ollutkaan enää
sijaintihaitta (tulevaisuuden usko vahvistui).

• Maaseutuun liitetyt positiiviset mielikuvat hyvästä
elämästä näyttävätkin nyt realisoituvan
muuttoliikkeenä harvaan asulle maaseudulle, joka
kytkeytyy monipaikkaisuuden välityksellä
kaupunkeihin. 
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Tulevaisuus on yhä useammalle 
myönteinen paikkariippumattomassa 
yhteiskunnassa 

• Maaseutukuntien kannalta on merkityksellistä se, 
että yhä useampi maaseutukunta on houkutellut 
uusia asukkaita ja tullut varteen otettavaksi 
vaihtoehdoksi asuinkunnaksi.

• Monipaikkaistuminen merkitsee myös 
vastakaupungistumisen yleistymistä ja 
mahdollisuuksia nettomuuttovirtojen kääntämiseen.

• Monipaikkaisuuden kasvaessa on tiedostettava, että 
tasapainoista yhteiskuntaa ei rakenneta yksinomaan 
heittäytymällä kaupungistumistrendin vietäväksi 
painottamalla aluekehityksen resursseja 
kaupunkeihin. 

• Kaupungistumisen kytkeytyminen 
monipaikkaisuuden kasvuun edellyttää 
investointeja myös maaseudulle. 

• Monipaikkaisuutta tukevan 
paikkariippumattomuuden kynnysinvestoinnit ovat 
nopeat tietoliikenneyhteydet, joilla luodaan uusia 
mahdollisuuksia taloudellisen toimeliaisuuden 
hajautumiselle. 

Vertailu vuonna 2013 helmikuu-
heinäkuu aikavälillä nettomuutto 
oli seuraava (ka):
• Harvaan asutun maaseutu 32 
• Ydinmaaseutu 52 
• Kaupunkien läheinen 

maaseutu 30 
• Kaupungit 22 

Vuonna 2020 helmikuu-heinäkuu 
aikavälillä kunnista 
muuttovoittoa sai:
• Harvaan asutun maaseutu 42 
• Ydinmaaseutu 44 
• Kaupunkien läheinen 

maaseutu 27 
• Kaupungit 24
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• Aluekehitykseen olisi siten syntymässä kahdet markkinat: 
1. kovat työpaikkamarkkinat (jopa 50%), joissa alueet kilpailevat työpaikoista ja yrityksistä, ja 
2. pehmeämmät asumismarkkinat (jopa 50%), joissa alueet kilpailevat monipaikkaisten 

paikkariippumattomien ihmisten asumisvalinnoista. 

• Nettomuuttoliikkeen positiivinen trendi asettaa positiivisen haasteen harvaan asutun 
maaseudun kunnille. 

• Kun muuttotappiot ovat olleet aiemmin näissä kunnissa voimakkaita, on niiden täytynyt 
luonnollisesti sopeuttaa toimintaansa vastaamaan paremmin väestökehitystä. 

• Nyt tilanne on yhä useammassa harvaan asutun maaseudun kunnista toinen, sillä kuntien 
olisi vastattava kasvavaan kysyntään kaavoituksella, ajanmukaisella infrastruktuurilla –
erityisesti nopeilla tietoliikenneyhteyksillä – ja muuttajille suunnatuilla palveluilla. 

• Nämä tekijät mahdollistavat entistä useamman asumisen harvaan asutulla maaseudulla. 
• Samalla kunnat parantavat mahdollisuuksiaan jatkaa myönteistä kehitystään 

paikkariippumattomuuden yleistyessä.

Aluekehityksen tulevaisuusmarkkinat 
positiivinen haaste maaseudulle



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. 

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.

Valokuidun rakentaminen on merkittävästi 
vähentänyt väestötappioita maaseutualueilla.

Valokuitu on osa alueiden rakennettua 
kilpailukykyä ja se pienentää alueiden 
sijaintihaittaa (erityisesti harvaan asuttu 
maaseutu).

Hajautuvalle taloudelliselle 
toiminnalle on luotava perusta

Etelä-Savossa 41% asukkaista ei ole saatavilla valokuitua. 
Harvaan asutulla maaseudulla valokuitu puuttuu 67% asukkaista. 
Kausiväestöstä valokuitu puuttuu 71% asukkaista.  



(julkiset)Palvelut ovat tulevaisuusinvestointeja

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

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

Erityisen suuria väestötappiot ovat alueilla, 
joissa etäisyys seuraksi lähimpään kouluun on 
suuri (erityisesti harvaan asuttu maaseutu).

Etelä-Savossa on 31 alakoulua lakkautettu vuosina 2010-2018, 
joista 29 sijaitsee maaseudulla.
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Osaamis-
keskus-
politiikka

Muuttuuko aluekehittämisen lähtökohdat tulevaisuudessa?
Ennen koronaa aluekehityksen taustalla: 

• Kehityksen havainnointi perustuu vain pysyvään 
asutukseen (yksipaikkaisuus) – alueiden välillä ei 
nähdä vuorovaikutusta.

• Korostettiin keskittymisetuja – ei tunnistettu 
keskittymisen haittoja

• Tietointensiivinen talous hyvin keskitettyä.

• Siirtymä kaikkien alueiden yhdenmukaiseen 
kehitykseen tähtäävästä politiikasta kohti 
keskusvetoisempaa politiikkaa – kaupungit kasvun 
avaimia

• Uusliberalistinen talouspolitiikka: investoidaan 
vain alueille, joilla on odotettavissa kasvua

• Kovat kilpailukykytekijät korostuvat työpaikkojen 
sijoittumisessa (osaaminen, T&K, työvoiman 
saatavuus)
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Muuttuuko aluekehittämisen lähtökohdat tulevaisuudessa?
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Ennen koronaa aluekehityksen taustalla: 
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sijoittumisessa (osaaminen, T&K, työvoiman 
saatavuus)

Tulevaisuudessa aluekehityksen taustalla 
tunnistettu/hyväksytty: 
• Kehityksen havainnointi ja aluekehittäminen 

perustuvat alueiden käyttöön (vrt. tilastoitu 
väkiluku) – monipaikkaisuus ja alueiden 
vuorovaikutus keskiössä

• Hajautetut ratkaisut ja paikkaperustaisuus (vrt. 
yhdenkoon lippalakin ongelmat)

• Hyvinvointitalous irtautuu paikkasidonnaisuudesta 
– digiloikka!

• Alueiden aito vuorovaikutus kehityksen lähtökohta 
– yksipaikkaisesta yhteiskunnasta kohti 
monipaikkaista yhteiskuntaa

• Tunnistettu tarve kehittää monipaikkaisen 
asumisen molempia päitä – kaupunkeja ja 
maaseutuja. 

• Pehmeät veto- ja pitovoimatekijät (kansalaisten 
mahdollisuus toteuttaa hyvää elämää, 
asuinympäristön viihtyisyys ja palvelut, luonto)
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Etelä-Savon maaseutujen tulevaisuus on myönteinen 
paikkariippumattomassa yhteiskunnassa 

Tulevaisuuskuvaa edistävät tekijät:
• Paikkariippumaton työ, yrittäjyys ja 

opiskelu
• Digitalisaatio ja hajautetut palvelut
• Kaavoitus ja toimivat asuntomarkkinat
• Kaupungistuminen
• Hyvinvointitalouden vahvistuminen
• Turvallisuus
• Kakkoisasuminen (citymaalaisuus)

Tulevaisuuskuvasta irtaannuttavat tekijät:
• Keskittäminen jatkuu (pieni poliittinen 

painoarvo)
• Mielikuvien irrallisuus todellisuudesta
• Palvelujen tulevaisuus (”sammutetut” 

alueet eivät houkuta)
• Muuttuvat elämäntavat



Kiitos!
olli.lehtonen@luke.fi
olli.lehtonen@uef.fi

” Monipaikkaisuus voi 
tulevaisuudessa murtaa kaupunki-
maaseutu vastakkainasettelun, 
koska se nostaa esille kaupungin ja 
maaseudun vuorovaikutuksen. 
Aluepolitiikalle tämä tarkoittaa 
tarvetta kehittää monipaikkaisen 
asumisen molempia päitä –
kaupunkeja ja maaseutuja.”
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