
 
 

 
10 kokoavaa johtopäätöstä Turun seudun kansallisista ja 
kansainvälisistä osaajavirroista 

1. Turun seutu on yksi suurimmista voittajista 2010-luvun alue- ja väestönkehityksen perusteella.   
Turun seudun asema alueiden välisessä kilpailussa on vahvistunut 2010-luvun kuluessa kaikilla keskei-
sillä elinvoimaisuuteen ja vetovoimaisuuteen liittyvillä mittareilla muihin suuriin ja keskisuuriin kaupunkiseutui-
hin verrattuna lukuun ottamatta Helsingin seutua. 

2. Turun seudun kunnista Turku, Kaarina ja Lieto kuuluvat 20 eniten määrällistä ja suhteellista muuttovoittoa 
saaneiden kuntien joukkoon maan sisäisessä muuttoliikkeessä 2010-luvulla. Nettomaahanmuutossa 
Turun seutu kasvoi yhteensä noin 23 200 henkilöllä 2010-luvulla eli neljänneksi eniten kaikista kau-
punkiseuduista Helsingin, Tampereen ja Oulun jälkeen. 

3. Turusta 60 minuutin vyöhykkeellä asuu 440 000 ja 90 minuutin vyöhykkeellä noin 900 000 asukasta. 
Turun vaikutusalue ulottuu pendelöinnin näkökulmasta noin 100 kilometrin etäisyydelle Turusta. Turkuun  
pendelöi päivittäin noin 33 000 työllistä henkilöä muista kunnista.  

4. Turun seutu saa maan sisältä muuttovoittoa de facto kaikilta seuduilta lukuun ottamatta Hel-
singin seutua. Turun seutu kerää määrällisesti eniten muuttovoittoa muusta Varsinais-Suomesta sekä Rau-
man, Porin ja Raaseporin seuduilta. Turun seudun tulo- ja lähtömuuttovirroista noin kolmannes tapahtuu Uu-
denmaan kanssa, viidennes muun Varsinais-Suomen ja viidennes Satakunnan ja Pirkanmaan kanssa.  

5. Turun seutu saa maan sisältä muuttovoittoa kansallisena korkeakoulukeskittymänä pääosin nuorista 
15-24 -vuotiaista ja vähäisessä määrin yli 50-vuotiaista. Turun seutu saa nuorista muuttovoittoa kai-
kilta seuduilta ml. Helsingin seutu. Huomionarvoista on, että nuorten muuttovoitosta puolet tulee opiskelijoista, 
mutta yli kolmannes työllisistä.  

Turun seudun muuttotappiot painottuvat täysin 25-34 -vuotiaisiin nuoriin aikuisiin ja työllisiin. 
Nuorten aikuisten muuttotappiot kohdistuvat pääosin Helsingin seudulle. Ilman Helsingin seudulle kär-
sittyjä tappioita Turun seudun tilanne olisi muuttovoittoinen myös 25-34 -vuotiaiden ikäryhmässä. 

6. Turun seudun työikäisestä väestöstä (15-64 -vuotiaat) saadut työllisten muuttovoitot ovat kasvaneet mer-
kittävästi vuoden 2015 jälkeen. Tämä on seudun muuttoliikkeen kannalta yksi tärkeimmistä positiivisista 
käänteistä pitkään jatkuneiden yhtäjaksoisten tappioiden jälkeen.  

7. Turku saa koulutusasteen mukaan tarkasteltuna ylivoimaisesti eniten muuttovoittoa keskias-
teen suorittaneista ja vähäisessä määrin alemman korkea-asteen suorittaneista. Turun seudun muutto-
tappiot painottuvat alemman (AMK-tutkinnot) sekä ylemmän korkeakoulututkinnon ja tutkijakoulutuk-
sen suorittaneisiin.  

8. Turun seutu sai kansainvälisestä muuttoliikkeestä lähes yhtä paljon muuttovoittoa kuin maan sisäi-
sestä muuttoliikkeestä 2010-luvulla. Tosin muuttovoitot ovat alentuneet vuoden 2013 jälkeen. Turun 
seutu saa ikäryhmittäin tarkasteltuna eniten muuttovoittoa 25-34 -vuotiaista nuorista aikuisista ja 
toiseksi eniten nuorista 15-24 -vuotiaista. Noin puolet maahanmuutosta tulee muista EU-maista ja 
maastamuutosta noin kaksi kolmasosaa suuntautuu muihin EU-maihin. 

9. Turun seudun kansainvälisen muuttoliikkeen työikäisten nettomuutosta hieman yli kolmannes on työmarkkina-
asemaltaan työllisiä, joka on enemmän kuin maan sisäisessä muuttoliikkeessä. Muuttovoitot painottu-
vat vahvasti vain perusasteen suorittaneisiin ja muuttotappiot koulutettuihin. 

10. Turun seudun koulutettujen ”aivovuoto” kohdistuu käytännössä vain pääkaupunkiseudulle ja vähäisissä mää-
rin ulkomaille. Pääkaupunkiseutu on kriittinen tekijä Turun osaajavirtojen näkökulmasta tulevaisuudessa. Jos vas-
tavalmistuneiden vuoto pienenee Helsingin seudulle, se kohentaa Turun seudun positiota. Vaikka Turun seutu 
kärsii koulutetuista muuttotappiota, se hyötyy kuitenkin alueen vahvasta osaamis- ja koulutusraken-
teesta. Noin 50 prosenttia yliopistosta ja 75 prosenttia ammattikorkeakoulusta valmistuneesta 
asui yhä Varsinais-Suomessa viisi vuotta valmistumisen jälkeen. 


