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Mukaanlukien siirtolaisuus -38 43 -275 -240 -327 -449 -369 -4 -414 -411 37 69 -60 62 -101 133 -70 -152 99 71 2 -5 229 398 73 -71 45 70 -311 -84 110
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Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot (StatFin)
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Arviointiperusteet: Alueen väestömäärän kehitykseen vaikuttavat syntyvyys ja kuolleisuus sekä muuttoliike alueelle ja alueelta pois. Muuttoliike

muuttaa alueen väestön määrää ja rakennetta jopa 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.

Muuttoliikkeen kehitys oli Etelä-Karjalassa tappiollinen väestön säilymisen kannalta. Maakunnasta muutti muihin Suomen maakuntiin 6 068 henkeä ja

muualta Suomesta Etelä-Karjalaan 5 763 muuttajaa. Maan sisäinen nettomuuttotappio oli siten 305 henkeä (edellisvuonna -488 henkilöä).

Uudenmaan maakunta on Etelä-Karjalasta poismuuttajien tärkein kohdealue. Uudellemaalle muutti vajaat 1 600 henkilöä, Kymenlaaksoon 362, Etelä-

Savoon 316 ja Pohjois-Karjalaan 289 henkeä. Kymenlaaksosta ja Etelä-Savosta saatiin maakuntaan muuttovoittoa. Se sijaan muuttotappio Uudellemaalle

oli parisataa henkeä. Vuonna 2020 ulkomailta muutti maakuntaan 585 henkeä. Maastamuuttajia oli Etelä-Karjalassa 170 henkeä.

Kokonaismuuttoliikkeen (maan sisäinen + siirtolaisuus - maastamuutto) väestönlisäys oli vuonna 2020 siten 110 henkeä. Tilanne oli paljon edellisvuotta

parempi, jolloin kokonaisnettomuutto oli -84 henkilöä.

Indikaattorin kehittyminen: Indikaattorin S1 trendisuora on laskeva eli negatiivinen. Em. perusteella indikaattorin kehityssuunnaksi valitaan tämän

vuoden arviossa negatiivinen (siirtolaisuuden kanssa).
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