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S1. Nettomuuttoliike (Kymenlaakso)
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S1. Nettomuuttoliike (Kymenlaakso)
Arviointiperusteet: Muuttoliike muuttaa alueen väestön määrää ja myös rakennetta usein enemmän kuin luonnollinen väestönmuutos (= syntyvyys ja kuolleisuus). Muuttoliikkeessä
voidaan tarkastella joko maan rajojen sisällä tapahtuvaa muuttoa tai kokonaismuuttoa, jolloin mukana on myös maan rajat ylittävä muuttoliike (= siirtolaisuus). Nettomuuttoluku on
alueelta poismuuttaneiden ja alueelle muuttaneiden erotus. Kun luku on positiivinen, alueelle muuttaneita on enemmän kuin poismuuttaneita. Tässä tarkastellaan sekä maan sisäistä,
kuntien välistä nettomuuttoa että siirtolaisuuden sisältävää kokonaismuuttoliikettä. Kuviossa on käyrät sekä ilman siirtolaisuutta että sen kanssa. Kuvioista näkee myös nettosiirtolaisuuden
suuruuden (käyrien erotus).
Ihmisten muuttopäätöksiin vaikuttaa sekä alueelta poistyöntäviä voimia että muiden alueiden houkuttelevia voimia. Kun omalla alueella on esimerkiksi korkea työttömyys ja joillakin
muilla alueilla tarjolla työpaikkoja, poismuutto saattaa voimistua. Muuttoliikettä voi vauhdittaa myös asumis- ja muiden elämiseen liittyvien palveluiden koettu tai arvioitu
hyvyys/huonous lähtö- tai tuloalueella sekä asuntojen saatavuus ja hintataso. Muuttoliike on osaksi myös elämänkaarellista. Esimerkiksi opiskeluvaiheessa on melko yleistä, että asuinalue
vaihtuu, kokemuksia ja oppia haetaan muualta ja ehkä myös kirjat halutaan siirtää opiskelupaikkakunnalle. Ikäpainotteisuus näkyykin selvästi muuttoluvuissa. 20–24 -vuotiaiden ryhmä on
usein selvästi suurin muuttajien ryhmä. Myös 25–29 ja 15–19 -vuotiaiden osuudet ovat merkittäviä. Kymenlaakson tulomuutossa nuoret ovat niin ikään enemmistönä, mutta tulomuuttajien
ikärakenne painottuu vanhempiin ikäryhmiin hieman lähtömuuton rakennetta enemmän. Naiset muuttavat hieman miehiä useammin.
Vuonna 2016 Kymenlaaksosta muutti muualle Suomeen 6 682 henkeä ja muualta tuli maakuntaan 5 691 henkeä. Maakunta menetti siten maan sisäisessä muuttoliikkeessä 991 henkeä,
joka on noin 240 henkeä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Maan sisäisessä muuttoliikkeessä maakunta on ollut menettäjä koko kuvan aikasarjan ajan. Muuttotappio on kuvatussa
jaksossa ollut korkeimmillaan vuosina 2008, 2014 ja 2016 eli noin tuhat henkeä. Voi arvella, että vuoden 2008 lukuun vaikuttivat maakunnassa tapahtuneet paperitehtaiden sulkemiset ja
muut työpaikkojen vähennykset. Vuonna 2016 Kymenlaakson näkymät olivat aikaisempaa positiivisemmat, tosin heikosti. Muuttotappion edellisvuotta pienemmät lukemat perustuvat
tulomuuttajien pienentyneeseen määrään. Tulomuuttajia oli noin 200 edellisvuotta vähemmän. Lähtömuuttajien määrä ei juurikaan muuttunut (+22 ).
Sekä lähtö- että tulomuuton kärjessä on tuttuun tapaan Uudenmaan maakunta. Lähtömuuttajia Uudellemaalle oli noin 2 100 eli 43 % muuttajista. Uudeltamaalta Kymenlaaksoon muutti
noin 500 henkeä vähemmän. Toiseksi suosituin muuttokohde oli naapurimaakunta Päijät-Häme, jonne muutti 544 henkilöä. Seuraavina olivat Etelä-Karjala (452 muuttajaa) ja Pirkanmaa
(359). Lähtömuuttajien suurin ikäryhmä oli 20–24 -vuotiaat, noin 1 430 henkeä. Myös tulomuuttajissa tämä ikäryhmä oli suurin, mutta määrältään lähes 400 henkeä pienempi. Maakunta
menetti 15–29 -vuotiaiden nuorten muuttoliikkeessä lähes 750 henkeä muualle Suomeen.
Iittiä lukuun ottamatta Kaikki maakunnan kunnat olivat muuttotappiokuntia. Kouvola menetti lähes 400 henkeä maan sisäisessä muuttoliikkeessä. Kotkassa luku oli suurempi (-434) ja
suurentuntu selvästi edellisvuodesta. Maakunta menettää väestöä maan sisäisessä muuttoliikkeessä, mutta saa uusia asukkaita siirtolaisuudesta. Vuonna 2016 siirtolaisuus lisäsi maakunnan
väestömäärää 794 hengellä. Näin kokonaismuuttoliike, jossa siirtolaisuus on mukana, oli 197 henkeä negatiivinen. Kotkaan siirtolaisuus toi 510 henkeä (kokonaismuuttoliike 76 henkeä
positiivinen), Kouvolan taas 250 henkeä (kokonaismuuttoliike 137 henkeä negatiivinen). Eniten muuttovoittoa maakuntaan saadaan Venäjältä, Irakista ja Afganistanista.
Indikaattorin kehittyminen: Kymenlaaksossa indikaattorin S1 molempien graafien (ilman siirtolaisuutta sekä siirtolaisuuden kanssa) v. -10 - -15 määritetyt trendisuorat ovat kääntyneet laskusuuntaiseksi.
Indikaattorin kehityssuunta arvioidaan em. syiden takia olleen v.-10 - -15 negatiivinen (siirtolaisuuden kanssa).
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