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S1. Nettomuuttoliike (Etelä-Karjala)
Arviointiperusteet: Alueen väestömäärän kehitykseen vaikuttavat syntyvyys ja kuolleisuus sekä muuttoliike alueelle ja alueelta pois. Muuttoliike muuttaa alueen väestön määrää ja
rakennetta usein enemmän kuin luonnollinen väestönmuutos eli syntyvyys ja kuolleisuus. Muuttoliikkeessä voidaan tarkastella joko maan rajojen sisällä tapahtuvaa muuttoa tai
kokonaismuuttoa, jolloin mukana on myös siirtolaisuus. Nettomuuttoluku on alueelta poismuuttaneiden ja alueelle muuttaneiden erotus. Kun luku on positiivinen, alueelle muuttaneita on
enemmän kuin poismuuttaneita. Tämän sivun tarkastelussa on mukana sekä maan sisäinen, kuntien välinen nettomuutto että siirtolaisuuden sisältävä kokonaismuuttoliike. Kuviossa
näkyvät käyrät sekä ilman siirtolaisuutta että sen kanssa. Kuvioista näkee siten 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. Suurin muuttajien ryhmä on
20–24 –vuotiaat ja 25–29 sekä 15–19 -vuotiaiden osuudet ovat merkittäviä. Vuonna 2018 Etelä-Karjalasta muutti muualle Suomeen noin 4 200 henkeä, joista 34 % (1 441 henkeä) oli 20–
24 –vuotiaita. 15–19 -vuotiaita muuttajia oli 409 ja 25–29 – vuotiaita 827 henkeä. Maakunnan tulomuutossa nuoret ovat samoin enemmistönä, mutta tulomuuttajien ikärakenne painottuu
vanhempiin ikäryhmiin hieman lähtömuuton rakennetta enemmän.
Muuttoliikkeen kehitys oli Etelä-Karjalassa tappiollinen väestön säilymisen kannalta. Maakunnasta muutti muihin Suomen maakuntiin 4 266 henkeä ja muualta Suomesta Etelä-Karjalaan
3 568 muuttajaa. Maan sisäinen nettomuuttotappio oli siten 698 henkeä (edellisvuonna -427 henkilöä). Sekä Imatran (- 219 henkilöä) että Lappeenrannan (-236 henkilöä) seutukuntien
kunnat menettivät väestöään tässä maan sisäisessä muuttoliikkeessä.
Uudenmaan maakunta on Etelä-Karjalasta poismuuttajien tärkein kohdealue. Uudellemaalle muutti 1 760 henkilöä, Kymenlaaksoon 386, Etelä-Savoon 324 ja Pohjois-Karjalaan 265
henkeä. Kymenlaaksosta ja Etelä-Savosta saatiin maakuntaan muuttovoittoa. Sen sijaan Uudeltamaalta muutti Etelä-Karjalaan 1 169 henkeä, joten muuttotappio Uudenmaan suuntaan oli
591 henkeä.
Maakunta menetti 15–29 -vuotiaiden nuorten muuttoliikkeessä yli 409 henkeä muualle Suomeen.
Koko Suomi sai vuonna 2018 muuttovoittoa ulkomailta 14 324 henkeä. Suurinta nettomuutto oli Irakista (+1 674 henkeä), Venäjältä (+1 356), Vietnamista (+521) ja Afganistanista (+411)
ja Filippiineiltä (+406). Siirtolaisuus on viime vuosina tuonut myös Etelä-Karjalaan uusia asukkaita. Vuonna 2018 ulkomailta saatiin maakuntaan muuttovoittoa 428 henkeä.
Kokonaismuuttoliikkeen (maan sisäinen + siirtolaisuus) väestönlisäys oli kuitenkin -270 henkeä. Siirtolaisten muuttokohteena oli lähinnä Lappeenrannan kaupunki (nettosiirtolaisuus +277
henkeä). Siirtolaisten enemmistö tuli Venäjältä (nettosiirtolaisuus 109 henkilöä). Seuraavaksi eniten nettosiirtolaisia tuli Vietnamista (+45) ja Irakista (+ 22).
Indikaattorin kehittyminen: Indikaattorin S1 trendisuora on laskeva eli negatiivinen. Em. perusteella indikaattorin kehityssuunnaksi valitaan tämän vuoden arviossa negatiivinen (siirtolaisuuden kanssa).
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