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Tästä on kyse:
• Nuorten (15–24-vuotiaiden) muuttovoitto 

kasvattaa Turkua merkittävästi. Turkuun 
muutetaan kaikilta Manner-Suomen seu-
duilta, mukaan lukien Helsingin seudulta. 
Muuttovoitto perustuu lähes kokonaan 
kotimaisia kieliä puhuviin muuttajiin. 

• Turku kärsii merkittäviä muuttotappioita 
työllisten nuorten aikuisten (25–34-vuo-
tiaat) ja korkeakoulutettujen ryhmissä, 
joiden muuttoliikkeessä Turku menettää 
osaamista ja tuloja. Turun kaupungin 
muuttotappiot näissä ryhmissä perustu-
vat lähes kokonaan muulle Turun seudul-
le ja Helsingin seudulle kärsittyihin muut-
totappioihin. Turun vetovoima kasvoi 
etenkin toisen asteen suorittaneiden 
(nuorten) työllisten ryhmässä. Korkea-
asteen suorittaneiden muuttoliikkeessä 
ei tapahtunut merkittäviä muutoksia 
2010-luvun aikana. 

• Kaiken kaikkiaan Turku hyötyy merkittä-
västi maan sisäisestä muuttoliikkeestä. 
Kaupungin veto- ja pitovoiman pitäisi 
kuitenkin vahvistua nuorten aikuisten ja 
korkeakoulutettujen ryhmissä etenkin 
suhteessa Helsinkiin, mutta myös suh-
teessa muuhun Turun seutuun. 

Turun asema maan sisäisessä 
muuttoliikkeessä

Muuttoliike kasvattaa suuria   
kaupunkiseutuja 
2010-luvun Suomessa muuttoliikkeen hyödyt keskit-

tyivät suurille kaupunkiseuduille. Taustalla vaikutta-

vat etenkin koulutus- ja työskentelymahdollisuudet. 

Maaseudulta ja pienemmistä kaupungeista muutetaan 

suuriin kaupunkeihin koulutuksen perässä, kun taas 

valmistuvat korkeakoulutetut työllistyvät joko koulutus-

seudulle tai muille suurille kaupunkiseuduille.1,2

Vaikka erilaisten palveluiden ja mukavuuksien (ame-

nities) on esitetty vaikuttavan etenkin ”luovan luokan” 

muuttopäätöksiin on työllistymismahdollisuuksien ha-

vaittu yhä olevan keskeisin, joskaan ei ainoa muutto-

päätöksiin vaikuttava motiivi.3 Muilla tekijöillä on lähin-

nä toissijainen vaikutus muuttopäätöksiin. Perinteisesti 

työpaikkojen synnyn on katsottu edeltävän muuttolii-

kettä, mutta on esitetty myös, että suurilla kaupunki-

seuduilla etenkin korkean inhimillisen pääoman muut-

tajien asuinpaikkavalinnat myös synnyttävät alueelle 

työpaikkoja.4,5

Toissijaisilla tekijöillä on vaikutusta esimerkiksi asuin-

paikan valintaan etenkin kaupunkiseutujen tai työssä-

käyntialueiden sisällä. Asumisen ja työssäkäynnin paik-

kakuntakohtainen eriytyminen ja pendelöinti näkyvät 

etenkin suurilla kaupunkiseuduilla keskuskaupunki-ke-

hyskunta rakenteena: työvoimasta suurin osa työsken-

telee keskuskaupungissa, mutta asuu ja maksaa veron-

sa sitä kehystäviin pienempiin kuntiin.6  Asumisen hinta 

on yksi keskeisimmistä asuinpaikkaan vaikuttava tekijä 

ja juuri se siirtää työssäkäyviä asumaan kehyskuntiin. 

Sekä Helsingin että Turun seuduilla on havaittu, että ke-

hyskuntiin ajavat käytännössä pikemminkin asumisen 

hintataso ja tilavuus kuin asumispreferenssit.4,7 
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heti Tampereen seudun jälkeen, ja Turku kaupunkina 

sai suurista ja keskisuurista kaupungeista kolmanneksi 

suurimman muuttovoiton maan sisäisestä muuttoliik-

keestä. Nämä muuttovoitot ovat osa maan ja maailman 

laajuista kaupungistumis- ja keskittymiskehitystä, joka 

perustuu etenkin alueen opiskelu- ja työllistymismah-

dollisuuksiin. 

Pelkän muuttovoiton määrän tarkastelu antaa kuiten-

kin vääristyneen kuvan muuttoliikkeen vaikutuksista. 

Valikoivuuden vuoksi muuttoliikkeen rakenne voi lisä-

tä tai vähentää alueellisia hyötyjä. Myös pelkkien net-

tomuuttojen tarkastelu antaa yksinkertaistetun ku-

van: alue voi saada merkittäviä muuttovoittoja tietyltä 

alueelta, mutta kärsiä samalla suuria muuttotappiota 

toiselle alueelle. 

Tässä katsauksessa selvitetään Varsinais-Suomen ja 

erityisesti Turun kaupungin ja Turun seudun vetovoimai-

suutta tärkeimmissä muuttajien ryhmissä, huomioiden 

eri alueiden välinen ja seudun sisäinen muuttoliikedy-

namiikka. Tarkastelun kohteena on nuorten (15–24-vuo-

tiaat), nuorten aikuisten (25–34-vuotiaat) ja ikäriip-

pumaton korkeakoulutettujen muuttoliikkeen suunta 

2010-luvun aikana. Iän ja koulutusasteen lisäksi on tar-

kasteltu näiden muuttajaryhmien toiminnallista asemaa, 

kiinnostuksen ollessa varsinkin työllisten muutot. 

Tarkastelu on rajattu vain 15–34-vuotiaisiin, koska näi-

den ikäluokkien muutot muodostavat erittäin suuren 

osan kaikista muutoista, ja tekijät muuttojen taustalla 

liittyvät Turun kaupungin kannalta tärkeisiin koulutus-

tarjontaan ja työllistymiseen. Myös vanhemmissa ikä-

ryhmissä tehdään toki muuttoja, mutta niiden osuus on 

huomattavan pieni verrattuna 15–34-vuotiaiden ikäryh-

miin. Tätä vanhemmat ikäluokat ovat myös toiminnalli-

selta rakenteeltaan hajanaisempi ryhmä, koostuen työl-

lisistä, työttömistä ja jo eläkkeellä olevista, mikä heidän 

muuttojensa vaikutuksista ja niiden taustalla olevien 

syiden arvioinnista huomattavasti epävarmempaa. Alle 

15-vuotiaiden muuttoliike taas on rajattu pois tarkaste-

lusta, koska tässä ikäluokassa muutot perustuvat lähes 

kokonaan vanhempien muuttopäätöksiin. 

Katsauksessa ei tarkastella myöskään kansainvälis-

tä muuttoliikettä tai sen vaikutusta tai rakennetta, sillä 

Muuttoliike on valikoivaa

Muuttoliikettä tarkasteltaessa on tärkeää huomioida 

sen valikoivuus; tietyt tekijät lisäävät muuttoalttiutta. 

Yksi keskeisimmistä on ikä: 61 prosenttia Suomen si-

sällä vuosina 2010-2018 muuttaneista oli 15–34-vuo-

tiaita, vaikka he muodostivat vain neljänneksen koko 

maan väestöstä. Tämän ikäryhmän korkeaa muutto-

alttiutta selittävät etenkin muutot pois lapsuuden ko-

dista sekä muutot koulutuksen ja työn perässä.8 Toi-

saalta korkeampi ikä keskimäärin vähentää hyötyä jota 

muutosta ehtisi kertyä, korkeampien vaihtoehtoiskus-

tannuksien vuoksi, ja esimerkiksi omistusasuminen ja 

sosiaaliset suhteet sitovat iäkkäämpiä henkilöitä asuin-

paikkakunnalle. 9,10

Myös koulutus vaikuttaa merkittävästi: korkeakoulutet-

tujen muuttoalttiuden on laskettu olevan noin 85 pro-

senttia muuta väestöä korkeampi.11 Tämän on esitetty 

perustuvan työpaikkojen harvempaan esiintymiseen, 

muuton matalampiin sosiaalisiin kustannuksiin, ura-

orientoituneempaan asenteeseen sekä muuton tuomiin 

suurempiin taloudellisiin hyötyihin.12,13 Korkeakoulutet-

tujen työllistymismahdollisuudet ovat keskittyneet suu-

rille kaupunkiseuduille, mikä näkyy myös korkeakoulu-

tetun väestön ja inhimillisen pääoman keskittymisenä 

niille.14 Inhimillisellä pääomalla tarkoitettaan henkilön 

osaamista, tietoa ja taitoja, jonka ehkä toimivin (muttei 

kaiken kattava) mittari on henkilön koulutustaso.15,16 

Inhimillinen pääoma on keskeinen alueen taloudel-

liseen kasvuun, esimerkiksi työn tuottavuuteen ja 

alueella tehtäviin innovaatioihin vaikuttava tekijä.17,18  

Yliopistot ovat inhimillisen pääoman tuotannon kes-

kiössä, mutta se siirtyy maan sisällä muuttoliikkeen 

välityksellä. 2010-luvulla etenkin Helsingin seutu on 

hyötynyt tästä muuttoliikkeestä muiden korkeakoulu-

tusseutujen kustannuksella.14

Turku, Turun seutu ja Varsinais-Suo-
mi maan sisäisessä muuttoliikkeessä
Varsinais-Suomen, Turun seudun ja Turun kaupun-

gin väestönkehitys perustuu vahvasti maan sisäiseen 

muuttoliikkeeseen. Turun seudun vetovoima onkin 

huomattava: Turun seutu sai 2010-luvulla keskiväkilu-

kuun suhteutettuna toiseksi suurimman muuttovoiton 
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maahan- ja maastamuuton luonne, rakenne, vaikutuk-

set, dynamiikka sekä taustalla vaikuttavat tekijät poik-

keavat merkittävästi maan sisäisestä muuttoliikkeestä. 

Kansainvälinen muuttoliike on kuitenkin etenkin Turun 

kaupungin kasvun kannalta hyvin keskeinen tekijä, joka 

selitti 41 prosenttia Turun kaupungin väestönkasvusta 

vuosien 2010-2018 aikana. Kansainvälisen muuttoliik-

keen dynamiikka on oman jatkotutkimuksen aihe.

Katsauksen aineistona on käytetty Tilastokeskuksen 

Statfin-tietopalvelun muuttoliiketietoja, Tilastokeskuk-

sen muuttoliike- ja väestönmuutokset -tietokantaa, Ti-

lastokeskuksen muuttaneiden taustatiedot -tietokantaa 

sekä korkeakoulutettujen tarkkaa rakennetta kuvaavaa 

erillisaineistoa. Kaikissa käytetyissä tilastoissa kunta- ja 

aluejako on muunnettu vastaamaan vuoden 2019 kun-

ta-, seutukunta- ja maakuntajaottelua. Katsauksen kar-

tat on tehty Qgis3-ohjelmalla. 

15–24-vuotiaiden nuorten muuttoliike
Nuoret muuttavat ennen kaikkea koulutuksen perässä. 

Suurin osa toisen asteen koulutukseen hakeutumiseen 

liittyvistä muutoista tapahtuu saman maakunnan sisällä, 

ja kohdistuu alueen keskuskaupunkiin tai muuhun lähei-

seen alueeseen, jossa on tavoiteltua koulutustarjontaa. 

Korkea-asteen koulutukseen liittyvät muutot taas koh-

distuvat lähinnä suuriin korkeakoulutuskaupunkeihin. 

Nuorten ikäluokassa muutetaan myös töiden perässä, 

mutta nuorilla siihen perustuvien muuttojen merkitys on 

vähäisempi kuin muissa ikäryhmissä. 

Varsinais-Suomen muuttovoitot maan sisäisessä muut-

toliikkeessä perustuvat käytännössä täysin nuorten 

eli 15–24-vuotiaiden muuttoliikkeestä saatuihin muut-

tovoittoihin. Nuorten ryhmässä Varsinais-Suomeen 

ja Varsinais-Suomesta muutettiin etenkin Uudelle-

maalle, Pirkanmaalle ja Satakuntaan, joskin vilkkainta 

15–24-vuotiaiden muuttoliike oli maakunnan sisällä. 

Varsinais-Suomi sai 6 012 henkilöä muuttovoittoa nuo-

rista vuosien 2010-2018 aikana, ja muuttovoittoja tuli 

lähes kaikista maakunnista. Suurimman muuttovoiton 

Varsinais-Suomi sai Satakunnasta (neljäsosan koko 

potista), minkä lisäksi merkittäviä muuttovoittoja tuli 

Kanta-Hämeestä, Pohjanmaalta ja Etelä-Pohjanmaalta. 

Muista Manner-Suomen maakunnista poiketen Varsi-

nais-Suomi sai 15–24 -vuotiaissa muuttovoittoa (+388) 

myös Uudeltamaalta. Ero esimerkiksi Pirkanmaahan on 

merkittävä: se kärsi noin 2 000 henkilöä muuttotappiota 

Uudellemaalle myös nuorten ryhmässä. 

Maakuntatason tarkastelu antaa kuitenkin osin harhaan-

johtavan kuvan. Varsinais-Suomessa nimittäin vain Tur-

ku saa muuttovoittoja nuorista muuttajista. Turun kau-

punki sai vuosien 2010-2018 aikana yhteensä 21 545 

henkilöä muuttovoittoa nuorten muuttoliikkeestä. Turun 

kasvun kannalta nämä nuorista saadut muuttovoitot 

ovat korvaamattomia. Turkuun muuttaneista nuoris-

ta noin puolet oli opiskelijoita, 42 prosenttia työllisiä ja 

6,5 prosenttia työttömiä. Työttömien nuorten osuus oli 

pienempi kuin verrokkikaupungeissa. Turku saa pääkau-

punkiseudun tavoin muuttovoittoa myös maan sisällä 

muuttavista ulkomaalaistaustaisista (ns. vieraskielisistä) 

Kartta 1. Varsinais-Suomen 15–24-vuotiaiden nettomuutto 
maakunnittain 2010-2018. 
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nuorista, joskin heidän osuutensa on vähäinen (vuosien 

2015-2018 aikana vain 2,3 prosenttia kaikista muutto-

voitoista nuorten ryhmässä, kun pääkaupunkiseudul-

la 14,4 prosenttia nuorista saadusta muuttovoitosta 

koostui vieraskielisistä). Tämä erottaa kuitenkin Turun 

muista suurista yliopistokaupungeista, jotka kärsivät 

kohtuullisen suuria muuttotappioita vieraskielisten 

nuorten ryhmässä. Turun muuttovoitto nuorista on kas-

vanut 2010-luvun aikana. Sekä tulo- että lähtömuutta-

jien määrät ovat kasvaneet 2010-luvun aikana, mutta 

tulomuuttojen määrä voimakkaammin. 

Turku sai muuttovoittoa kaikista maakunnista ja kaikis-

ta Manner-Suomen seutukunnista. Suurin muuttovoitto 

tuli kuitenkin Turun seutukunnan muista kunnista, joista 

muuttovoitto Turun hyväksi oli yli 6 600 nuorta. Turku 

sai yli tuhat nuorta henkilöä muuttovoittoa myös Salon 

(+1 502), Helsingin (+1 432), Rauman (+1 117) ja Porin 

(+1 046) seuduilta. Näistä huomionarvoisin on Helsin-

gin seutu. Turun vetovoimasta kertovat myös muutto-

voitot kaikilta muilta korkeakoulutusseuduilta. 

Muut Varsinais-Suomen kunnat kärsivät yhteensä 15 333 

henkilöä muuttotappiota nuorten ryhmässä. Määrälli-

sesti suurimman muuttotappion kärsi Salo, mutta myös 

Turun seudun kehyskuntien muuttotappio oli suuri. Tu-

run muuttovoiton lisäksi muu Varsinais-Suomi kärsi hie-

man yli 2 000 nuorta henkilöä muuttotappiota Helsingin 

seudulle ja hieman yli 1 100 nuorta henkilöä Tampereen 

seudulle. Muille seuduille kärsityt muuttotappiot olivat 

huomattavasti maltillisempia. Muiden Varsinais-Suomen 

kuntien nuorten ryhmän muuttotappioissa korostuvat 

lähinnä korkeakoulutusta tarjoavat seudut, ja näistäkin 

lähinnä Turku, pääkaupunkiseutu ja Tampere. 

25–34-vuotiaiden nuorten aikuisten 
muuttoliike

Nuoret aikuiset ovat toinen tärkeä muuttajien ryhmä. 

Nuorten aikuisten muuttoalttius on yhä korkea, eli täs-

säkin ikäryhmässä tehdään vielä paljon muuttoja. Toi-

sin kuin nuorten muuttajien ryhmässä, nuorten aikuis-

ten muutot ovat suhteellisen pysyviä, sillä ikäluokassa 

Kartta 2. Varsinais-Suomen kuntien nuorten (15-24 vuotiaat) nettomuutto 2010-2018.   
Lähde: Tilastokeskus, Muuttoliike- ja väestönmuutokset.
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muutetaan etenkin työn perässä ja siihen ajoittuvat tyy-

pillisesti myös perheenmuodostus, lasten syntymät ja 

omistusasunnon hankinta. Nämä kaikki tekijät juurrutta-

vat muuttajaa paikkakunnalle, minkä vuoksi 25-34-vuo-

tiaista saadut muuttovoitot ovat suhteellisen pysyviä.  

Merkittävä osa korkeakoulututkinnon suorittaneista val-

mistuu 25–34-vuotiaana, minkä jälkeen työllistyminen 

on tärkeä tavoite. Tämä näkyy Varsinais-Suomen maa-

kunnan nuorten aikuisten muuttoliikkeessä: Varsinais-

Suomi kärsi 25-34 vuotiaiden ryhmässä hieman vajaa 

3 000 henkilöä muuttotappiota 2010-luvun aikana, käy-

tännössä kokonaan työllisten muuttoihin perustuen.

Muutot Uudellemaalle selittävät käytännössä yksin Var-

sinais-Suomen muuttotappion: Varsinais-Suomi kärsi 

yhteensä 4 280 henkilöä muuttotappiota 25–34-vuo-

tiaiden ryhmässä Uudellemaalle vuosina 2010-2018, 

ja muuttotappioiden määrä on ollut 2010-luvun aikana 

kasvava. Muuttotappio kärsitään liki yksinomaan Hel-

singin seudulle ja se selittynee etenkin vastavalmistu-

neiden muuttoina, eli hakeutumisena pääkaupunkiseu-

dun suurille työmarkkinoille. Varsinais-Suomen tilanne ei 

ole poikkeuksellinen, vaan lähes kaikki maakunnat (pl. 

Kanta-Häme ja Ahvenanmaa) kärsivät 25–34-vuotiaiden 

ryhmässä muuttotappiota Uudellemaalle. 

Varsinais-Suomen muuttotappio 25–34-vuotiaiden ryh-

mässä oli kokonaisuudessaan suuri jopa siitä huolimat-

ta, että se sai samaan aikaan muuttovoittoa 15 maakun-

nasta. Muuttovoitot olivat selvästi maltillisempia kuin 

15–24-vuotiaiden ryhmässä, mutta etenkin Satakunnas-

ta saatu muuttovoitto oli edelleen määrällisesti huomat-

tava. Varsinais-Suomi kärsi muuttotappiota Uudenmaan 

lisäksi Ahvenanmaalle ja Pirkanmaalle, mutta nämä 

muuttotappiot olivat maltillisia, ja vuositasolla Varsinais-

Suomi sai Pirkanmaasta toisinaan myös muuttovoittoja.

Maakunnan sisällä Varsinais-Suomen muuttotappio koh-

distuu merkittävästi Turkuun ja jossain määrin Saloon. 

Turun kaupungin maansisäinen muuttotappio oli yh-

teensä 9 848 nuorta aikuista vuosien 2010–2018 aikana. 

Muuttotappio 25–34-vuotiaiden ryhmässä on tyypillinen 

pääkaupunkiseudun ulkopuolisille korkeakoulutuspaik-

kakunnille, mutta Turun muuttotappio oli lukumääräi-

sesti suurien yliopistokaupunkien korkein: Tampere kärsi 

samassa ikäluokassa muuttotappiota 8 686 henkilöä, 

Jyväskylä 5 726 henkilöä ja Oulu 4 876 henkilöä. Kyse 

on pääosin työllisten muuttotappiosta. Muuttotappio pe-

rustui lähes kokonaan suomen- ja ruotsinkielisten muut-

toihin; Turussa nuorten aikuisten maansisäisestä muut-

totappioista vain 3,9 prosenttia oli vieraskielisiä vuosien 

2014-2018 aikana. 

Turun muuttotappio perustuu lähes kokonaan muul-

le Turun seudulle ja Helsingin seudulle suuntautuvaan 

muuttoliikkeeseen. Turku kärsi hieman yli puolet (55%) 

muuttotappiosta muulle Turun seudulle, kun taas Helsin-

gin seudun osuus oli 41 prosenttia. Turun määrällisesti 

merkittävimmät muuttovoitot tulivat Salon ja Rauman 

seuduilta, mutta muuttotappioihin verrattuna niiden vai-

kutus oli vähäinen. Muuttotappion alueellisuus on hyvin 

Kartta 3. Varsinais-Suomen 25–34-vuotiaiden nettomuutto 
maakunnittain. 
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samanlainen Tampereella, joka kärsi niin ikään 55 pro-

senttia muuttotappiosta muulle Tampereen seudulle ja 42 

prosenttia Helsingin seudulle. Jyväskylässä ja Oulussa 

muuttotappiosta suhteellisesti pienempi osa kohdistui 

lähiseudulle, 23 ja 30 prosenttia. Näissä kaupungeissa 

Helsingin ja Tampereen seutujen merkitys muuttotappi-

oille oli Turkua suurempi. 

Turun kaupunki kärsi 25–34-vuotiaissa yhteensä 6 095 

henkilön muuttotappion muille Turun seudun kunnille 

2010-luvun aikana. Seudun kuntien saamissa muutto-

voitoissa oli kuitenkin merkittävää hajontaa: Kaarina sai 

lähes 2 200 henkilöä, Lieto yli 1 250 henkilöä ja Raisio 

lähes 900 henkilöä Turusta muuttaneista, kun muut seu-

dun kunnat saivat alle 400 henkilön muuttovoittoja. Näi-

den muuttotappioiden vaikutukset ovat vain puolinaiset: 

Turun kaupunki menetti työllisten muuttajien verotuloja, 

mutta näiden henkilöiden työvoima ja osaaminen pysyvät 

Turun seudun työmarkkinoiden hyödynnettävissä. 

Toinen keskeinen muuttovirta Turusta kohdistui Helsingin 

seudulle, jonne Turku kärsi nuorten aikuisten muuttoliik-

Kartta 4. Varsinais-Suomen kuntien nuorten aikuisten (25–34-vuotiaat) nettomuutto 2010-2018.

keessä lähes 4 200 henkilön muuttotappion 2010-luvun 

aikana. Kuntatasolla muuttotappiot kohdistuivat etenkin 

Helsinkiin, mutta myös Espoo ja Vantaa saivat merkit-

täviä muuttovoittoja. Muuttotappioissa Helsingin seu-

dulle Turku menettää työllisten verotulojen lisäksi myös 

työmarkkinoiden osaamispotentiaalia. Voi sanoa, että 

merkittävä osa Turussa koulutetusta osaamisesta valuu 

rantarataa pitkin Helsingin seudulle. Näiden muuttajien 

houkuttelu takaisin Turkuun voi olla haastavaa, sillä se 

edellyttäisi lisää kilpailukykyisiä työpaikkoja Turun seu-

dulla. 

Turun muuttotappio 25–34 -vuotiaiden ikäluokassa on 

pysynyt 2010-luvun (2010-2019) aikana vuositasolla 

määrällisesti samana, mutta koska Turun väkiluku on 

kasvanut, muuttotappion suhteellinen osuus on hieman 

vähentynyt. Kokonaismuutos perustuu Turun seudun 

ulkopuolelta tulevan 25–34-vuotiaiden tulomuuton kas-

vuun. Myös 25–34-vuotiaiden muuttotappio Turun kau-

pungista seudun muihin kuntiin vähentyi 2010-luvun ku-

luessa, mutta vain hieman. 
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Korkea-asteen suorittaneiden  
muuttoliike

Tilastokeskus ja Opetushallitus jakavat korkea-asteen 

koulutuksen suorittaneet neljään ryhmään. Alin korkea-

aste vastaa tiettyjä AMK-koulutuksia (esim. sairaanhoita-

jat), alempi korkea-aste suurta osaa AMK-koulutuksista 

ja kandidaatin tutkintoa yliopistoissa, ylempi korkea-as-

te käsittää kaikki maisterin tutkinnot ja ylemmät AMK-

tutkinnot, ja tutkijankoulutus lisensiaatin tai tohtorin tut-

kinnon suorittaneet.

Varsinais-Suomi kärsi kaikkien yli 18-vuotiaiden kor-

kea-asteen suorittaneiden keskuudessa 2 163 henkilöä 

muuttotappiota 2010-luvulla. Muuttotappiot painot-

tuivat etenkin ylemmän (-1 747 henkilöä) ja alemman 

korkea-asteen (-990 henkilöä) suorittaneisiin. Tutkijan-

koulutuksen suorittaneiden keskuudessa muuttotappio 

oli maltillinen, ja alimman korkea-asteen suorittaneissa 

Varsinais-Suomi sai merkittävän muuttovoiton (+640 

henkilöä). Muuttotappio perustui työllisten korkeakoulu-

tettujen muutto-liikkeeseen, oletettavasti siis muuttoihin 

työn perässä.  

Varsinais-Suomi kärsi Uudellemaalle 3 712 korkeakou-

lutetun henkilön muuttotappion 2010-luvulla. Uudelle-

maalle kärsityt muuttotappiot olivat suurimmat alemman 

korkea-asteen suorittaneissa (-2 225), mutta myös ylem-

män korkea-asteen ryhmässä muuttotappio oli huomat-

tava (-1 784 henkilöä). Varsinais-Suomi sai muuttovoit-

toa Uudeltamaalta muuttaneista alimman korkea-asteen 

suorittaneista (+371 henkilöä). 

Uudenmaan lisäksi Varsinais-Suomi kärsi pieniä muut-

totappiota Pirkanmaalle ja Ahvenanmaalle. Muista maa-

kunnista Varsinais-Suomi sai pieniä muuttovoittoja. 

Merkittäviä muuttovoittoja Varsinais-Suomi sai lähinnä 

Satakunnasta muuttaneista alemman korkea-asteen 

suorittaneista (+543 henkilöä) ja maltillisia muuttovoittoja 

alemman korkea-asteen suorittaneista Kanta-Hämeestä 

(+111 henkilöä) ja Pohjanmaalta (+102 henkilöä) sekä 

ylemmän korkea-asteen suorittaneista lähinnä Pohjois-

Pohjanmaalta (+117 henkilöä). 

Korkeakoulutettujen muuttotappio selittyy lähinnä nuor-

ten aikuisten (25–34-vuotiaat) muuttoliikkeellä, joiden 

ryhmässä Varsinais-Suomi kärsi 2 930 henkilön muut-

totappion. Varsinais-Suomi kärsi merkittävän muutto-

tappion myös alemman korkea-asteen suorittaneiden 

nuorten aikuisten ryhmässä etenkin Uudellemaalle. 

Varsinais-Suomi sai kuitenkin pieniä muuttovoittoja yli 

35-vuotiaiden korkeakoulutettujen ryhmästä, yhteensä 

847 henkilöä; muuttovoitot perustuivat etenkin alimman 

korkea-asteen suorittaneista Uudeltamaalta saatuun 

muuttovoittoon. 

Käytännössä Varsinais-Suomen muuttotappio selittyy 

kokonaan Turun kaupungin kärsimällä muuttotappiolla, 

joka oli korkeakoulutettujen ryhmässä yhteensä 7 631 

henkilöä 2010-luvun aikana. Turun lisäksi vain Salo kärsi 

merkityksellisen muuttotappion korkeasti koulutetuissa. 

Turun muuttotappio paikantui etenkin alemman korkea-

asteen (-4 220 henkilöä) ja ylemmän korkea-asteen suo-

Kartta 5. Varsinais-Suomen korkeakoulutettujen nettomuutto 
maakunnittain.
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asteen (-4 220 henkilöä) ja ylemmän korkea-asteen suo-

Kartta 5. Varsinais-Suomen korkeakoulutettujen nettomuutto 
maakunnittain.



Tutkimuskatsauksia 4/2020

9

Kartta 6. Varsinais-Suomen kuntien korkeakoulutettujen nettomuutto 2010-2018. 

Tutkimuskatsauksia 4/2020

9

rittaneiden (-3 561 henkilöä) ryhmiin. Yhteensä 90 pro-

senttia korkeakoulutettujen muuttotappioista perustui 

työllisten muuttoon. 

Muut Varsinais-Suomen kunnat saivat vaihtelevia muut-

tovoittoja korkeakoulutetuista. Nämä muuttovoitot olivat 

suuria osassa Turun kehyskuntia ja maltillisia maakun-

nan reunoilla. Näiden muuttajien pääasiallinen virta tuli 

oletettavasti lähinnä Turusta. Kaarina sai ylivoimaisesti 

suurimmat muuttovoitot korkeakoulutetuista (+1 579 

henkilöä), mutta myös Lieto, Naantali ja Raisio saivat 

merkittäviä muuttovoittoja. Muuttovoitot perustuivat 

etenkin alemman korkea-asteen suorittaneisiin, mut-

ta myös ylemmän korkea-asteen suorittaneista saadut 

muuttovoitot olivat huomattavan suuria. Turun seutu 

kokonaisuudessaan kärsi yhteensä 3 048 korkeakou-

lutettua muuttotappioina: Turun seudun työmarkkinat 

menettivät siis alle puolet Turun kaupungin kärsimästä 

korkeakoulutettujen muuttotappiosta. 

Sekä tulo- että lähtömuuttajien määrä kasvoi 2010-lu-

vun aikana niin Turussa, Turun seudulla kuin Varsinais-

Suomessa. Asukaslukuun suhteutettuna tulomuuttajien 

Kartta 6. Varsinais-Suomen kuntien korkeakoulutettujen nettomuutto 2010-2018. 

määrä kasvoi hieman lähtömuuttajien määrää enem-

män. Muuttoliike siis kaiken kaikkiaan kiihtyi, mutta net-

tovaikutus pysyi suhteellisen samanlaisena. Kuten aiem-

min todettiin, Turun asema työllisten muuttoliikkeessä 

vahvistui, mutta tämä tarkastelu osoittaa, että se ei pe-

rustunut korkeakoulutettuihin, vaan keskiasteen suorit-

taneisiin muuttajiin. Seudun sisällä korkeakoulutettujen 

muuttoliikkeessä etenkin Kaarinan vetovoima on kasva-

nut, syrjäisempien kuntien (Mynämäki, Nousiainen, Mas-

ku) vetovoima on heikentynyt, ja muun seudun tilanne on 

pysynyt suhteellisen samanlaisena.

Johtopäätökset
Varsinais-Suomen ja Turun seudun vetovoima perustuu 

käytännössä kokonaan Turun kaupungin vetovoimaan. 

Ilman Turkua Varsinais-Suomi ja Turun seutu kärsisi-

vät merkittäviä muuttotappiota maan sisäisessä muut-

toliikkeessä. Turun vetovoima perustuu taas lähinnä 

15–24-vuotiaiden muuttoliikkeestä saatuun muuttovoit-

toon. Se ei perustu yksinomaan opiskelijoihin, vaan Tur-

ku saa huomattavan muuttovoiton myös nuorista työlli-

sistä muuttajista. 
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Turku sai 2010-luvulla muuttovoittoa kaikista Manner-

Suomen seuduista nuorten muuttajien ryhmässä. Eten-

kin Helsingin seudusta saadut suuret muuttovoitot ovat 

poikkeuksellisia; Turku on Helsingin seudun nuorten 

keskuudessa myös Tamperetta vetovoimaisempi. Kaikki 

muut Varsinais-Suomen kunnat kärsivät nuorten muut-

tajien ryhmässä muuttotappiota, etupäässä Turulle, 

mutta myös muille korkeakoulutusseuduille. 

Turun muuttoliikkeen haasteet liittyvät nuorten aikuisten 

(25–34 -vuotiaat) ja ikäriippumattomaan korkeakoulu-

tettujen muuttoliikkeeseen, missä Turku kärsi merkit-

täviä muuttotappiota – suurempia kuin muut pääkau-

punkiseudun ulkopuoliset yliopistokaupungit. Turun 

muuttotappio perustuu lähes kokonaan joko muualle 

Turun seudulle tai Helsingin seudulle kärsittyihin muut-

totappioihin. Turun seudulle muuttaneet pysyvät alu-

eellisten työmarkkinoiden käytössä, Helsingin seudulle 

muuttaneet enimmäkseen katoavat myös niiltä. Nuorten 

aikuisten muuttoliikkeessä merkittävä osa muuttajista 

jää pysyvästi uudelle asuinseudulleen, muuttoalttiuden 

laskiessa iän myötä. 

Turun kaupungin pitäisikin panostaa veto- ja pitovoi-

maansa sekä suhteessa Helsingin seutuun että Turun 

seudun muihin kuntiin. 

Vetovoiman kasvattamiseksi suhteessa Helsingin seu-

tuun Turun kannattaisi panostaa etenkin vastavalmis-

tuneiden työllistymiseen alueella. Vastavalmistuneiden 

muuttoalttiudet ovat kaikista ryhmistä korkeimmat, mut-

ta laskevat nopeasti valmistumisen jälkeen, jos heille eh-

tii muodostua sitovia tekijöitä, kuten omistusasumista, 

perhettä tai muita sosiaalisia suhteita. Turun kaupungin 

veto- ja pitovoiman vahvistuminen hyödyttää koko Tu-

run seutua.19 

Yksi tähän liittyvä kysymys on, missä määrin Turun kou-

lutustoiminta ja alueen työmarkkinoiden tarpeet koh-

taavat. Turun työmarkkinat eivät voi tarjota työpaikkoja 

kaikille alueella valmistuville korkeakoulutetuille, mutta 

koulutustoiminnan ja työmarkkinoiden tarpeen kohtaa-

minen vähentäisi tarvetta muuttaa alueelta samalla kun 

tarve houkutella osaajia muusta maasta ja ulkomailta 

vähenisi. Tällä hetkellä voisi olettaa, että etenkin Turun 

yliopistokoulutustoiminta ja työmarkkinat eivät kohtaa 

yhtä hyvin kuin esimerkiksi Tampereen ja Oulun seudul-

la, sillä Turun seudulla valmistuneista suurempi osuus 

muuttaa pois Varsinais-Suomesta viiden vuoden sisällä 

valmistumisesta.20 

Turun veto- ja pitovoiman vahvistuminen suhteessa 

muuhun Turun seutuun taas kasvattaisi Turun kaupun-

gin muuttoliikkeestä saamia hyötyjä. Kehyskuntiin koh-

distuvat muutot perustuvat työpaikkakehityksen sijaan 

etenkin asumisen hintaan ja asumispreferensseihin. Tu-

run pitovoimaa suhteessa kehyskuntiin kasvattaisi hin-

naltaan kilpailukykyinen (omistus)asuminen ja (potenti-

aalisten) muuttajien asumispreferenseihin vastaaminen. 

On pohdinnan paikka, miten tähän parhaiten puututaan. 

Turun seudultakin saadut tulokset viittaavat, että suuri 

osa kehyskuntiin tehtävistä muutoista perustuu pikem-

minkin asumisen hintaan kuin esimerkiksi haluun asua 

kauempana esikaupungissa tai maaseudulla.4

Turun kaupungin ja seudun muuttoliikkeen rakenne on 

vahvistunut 2010-luvun aikana, etenkin työllisten muut-

toliikkeen näkökulmasta. Turku sai vuonna 2017 ensim-

mäistä kertaa 2010-luvun aikana muuttovoittoa työllisis-

tä muuttajista, ja koko seudun muuttovoitto on kasvanut 

Tampereen seudun tasolle. Työllisten muuttovoitto Turun 

kaupungissa ja seudulla toistuivat myös vuonna 2018, 

joskin väheisempänä kuin vuotta aiemmin. Vahvistunut 

kehitys on perustunut etenkin toisen asteen koulutuksen 

suorittaneisiin työllisiin, joista Turku saa suurta muutto-

voittoa (5 200 henkilöä 2010-2017), määrän kasvaessa 

2010-luvun aikana. Turku on suurista yliopistokaupun-

geista Helsingin jälkeen vetovoimaisin toisen asteen 

suorittaneiden ryhmässä.

Korkea-asteen suorittaneiden muuttoliikkeessä ei sen 

sijaan ole tapahtunut samanlaista käännettä 2010-luvun 

aikana. Turun – ja Turun seudun – muuttotappio korkea-

koulutettujen työllisten ryhmässä on pysynyt määrälli-

sesti lähes saman suuruisena läpi vuosikymmenen. ”Ai-

vovuoto” ei siis ole laantunut 2010-luvun aikana. Turun 

muuttotappio korkeakoulutettujen työllisten ryhmässä 

on yhä suurta etenkin Tampereen verrattuna. Tätä selit-

tää Tampereen Turkua vahvempi vetovoima kasvukolmi-

on ulkopuolisilla alueilla, etenkin sen kaupunkiseuduilla 

(Oulu, Jyväskylä, Seinäjoki, Vaasa, Kuopio jne.), joista 

Tampere saa merkittävää muuttovoittoa nuorten aikuis-
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ten ryhmässä. Suhteessa ympäröivään lähiseutuun ja 

pääkaupunkiseutuun Tampereen ja Turun muuttotappion 

määrä ja jakautuminen niiden omien kaupunkiseutujen 

ja pääkaupunkiseudun välillä on sen sijaan samanlainen. 

Koko maan tasolla inhimillisen pääoman keskittyminen 

on yhä voimistunut: kun 2000-luvun ensimmäisellä vuo-

sikymmenellä Helsingin, Tampereen ja Oulun seudut 

olivat vielä korkeakoulutettujen muuttoliikkeen voittajia, 

niin 2010-luvulla lähinnä vain Uusimaa, käytännössä 

Helsingin seutu, on hyötynyt merkittävästi korkeakoulu-

tettujen muuttoliikkeestä.21,22

Kaiken kaikkiaan Turku kuuluu muuttoliikkeen voittajiin. 

Turun seutu saa merkittävästi suuremman muuttovoiton 

nuorista muuttajista kuin mikä sen kärsimä muuttotap-

pio nuorten aikuisten ryhmässä on. Käytännössä tämä 

tarkoittaa, että Turku tuottaa merkittävästi enemmän 

inhimillistä pääomaa kuin mitä se myöhemmin menet-

tää maan sisäisessä muuttoliikkeessä. 2010-luvulla noin 

puolet yliopistoista valmistuneista ja noin kolme neljäs-

osaa ammattikorkeakouluista valmistuneista työllisistä 

asui yhä Varsinais-Suomessa vuosi valmistumisen jäl-

keen – eikä osuus putoa merkittävästi pidemmällä ajan-

jaksolla.23 Tampereella ja pääkaupunkiseudulla kuitenkin 

vielä suurempi osa valmistuneista jää kyseisten kau-

punkien työmarkkinoille, ja etenkin pääkaupunkiseutu 

saa myös muusta maasta erittäin suurta muuttovoittoa. 

Tämä kasvattaa eroja kasvukolmion suurten kaupunkien 

inhimillisen pääoman määrässä.  

Nuoret ovat pitäneet Turun maan sisäisen kaupungis-

tumis- ja keskittymiskehitykseen perustuvan muutto-

liikkeen voittajissa, mutta on tärkeää vahvistaa Turun 

vetovoimaa myös muissa ikäryhmässä, jotta Turusta ei 

tule vain opiskelijoiden ”läpikulkukaupunki”. Tulevina 

vuosina nuorten ikäluokat tulevat vielä pienenemään sa-

maan aikaan kun työikäinen väestö supistuu ikääntymi-

sen vuoksi.24 Se tulee näkymään kiristyvänä kilpailuna 

osaavasta työvoimasta kaupunkiseutujen ja kaupunkien 

välillä. Tässä kilpailussa vahvoilla ovat ne kaupungit ja 

kaupunkiseudut, jotka ovat jo ennestään elinvoimaisia, 

houkuttelevia ja vetovoimaisia.
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antuntijana aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:ssä. 
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