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Timo Aro 
–
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Hamina.
 VÄKILUKU 11/2016  20 654

 VÄESTÖNLISÄYS 2010-2015 (%)  -2,6 %

 VÄESTÖENNUSTE 2015-2030 (%)  -6,4 %

 15-64 –VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) 2015  59,3 %

 VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE 2015  68,8

 TALOUDELLINEN HUOLTOSUHDE 2014  165,8

 TAAJAMA-ASTE (%) 2015  87,5 %

 KORKEA-ASTEEN TUTKINNON SUORITTANEIDEN OSUUS (%) 2015  23,6 %

 VEROTETTAVAT TULOT PER ASUKAS (€/ASUKAS) 2015  16 200 €

 TYÖLLISYYSASTE (%) 2014  65,5 %

 RIVI- JA PIENTALOSSA ASUVIEN ASUNTOKUNTIEN OSUUS (%) 2015  72,0 %

 VUOKRALLA ASUVIEN ASUNTOKUNTIEN OSUUS (%) 2015  22,4 %

TUNNUSLUKU ARVO
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Haminan määrällinen 
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muuttoliike 2000-luvulla
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Haminan määrällinen 
väestönkehitys ja muut-
toliike 2000-luvulla

Haminan väestökehitys 
vuosina 2000-2015
Haminan väkiluku väheni 1 116 henkilöllä vuosien 2000-2015 ai-
kana eli keskimäärin noin 70 henkilöllä vuodessa.

Väestönmuutos osatekijöittäin vuosien 2000-2015 aikana:
 • Luonnollinen väestönlisäys: -971
 • Kuntien välinen nettomuutto: -970
 • Nettosiirtolaisuus: +825

Luonnollinen väestönlisäys oli negatiivinen koko ajanjakson ajan. 
Kuntien välisen nettomuuton osuus on vaihteli voimakkaasti. Net-
tosiirtolaisuus oli positiivista koko 2000-luvun

•

•

•

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttoliike
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Haminan määrällinen 
väestönkehitys ja muut-
toliike 2000-luvulla

Haminan väestönke-
hitys suhteessa 
väestöpohjaan vuosina 
2000-2015
Kuntien ideaalisena väestonlisäyksenä pidetään noin 0,5 % - 
1 %:in vuosittaista  kasvua. Haitallisena väestönlisäyksenä pide-
tään -0,5 - -1 %:in ja vahingollisena yli -1 %:in vuosittaista väestö- 
kasvua.   

Haminan vuosittainen väestönlisäys oli keskimäärin -0,3% vuo-
sina 2000-2015 

Haminan väestönlisäys oli maltillisesti kasvavaa vuosina 2002-
2005 (0,65 % vuonna 204). Vuoden 2005 jälkeen väestölisäys on 
ollut negatiivista negatiivista lukuun ottamatta vuotta 2011. Vuon-
na 2015 väestönlisäys laski ensimmäisen kerran -1 %:in tasolle

•

   

•

•

Lähde: 
Tilastokeskus, väestönmuutokset alueittain
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Haminan tulo 
ja lähtömuutto 
2000-luvulla
Haminaan tehtiin 10 850 tulomuuttoa ja Haminasta tehtiin 11 820 
lähtömuuttoa vuosina 2000-2015. Haminan kuntien välinen net-
tomuutto  -970 henkilöä koko ajanjakson aikana eli keskimäärin 
-60 henkilöä vuodessa  

Haminan muuttotappiot kasvoivat 2010-luvulla. Muuttotappiot 
nousivat keskimääärin -90 henkilöön vuodessa  

Hamina on kärsinyt muuttotappiota kuntien välisestä muuttoliik-
keestä pääosin 2000-luvulla. Poikkeuksena ovat vuodet 2002-2005, 
jolloin Hamina sai muuttovoittoa

•

   

•

•

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttoliike
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Haminan tulomuutto 
kunnittain vuosina 
2000-2015
Haminaan tulomuutti yhteensä 10 850 henkilöä vuosina 2000-
2015.

Haminaan tulomuutettiin määrällisesti ylivoimaisesti eniten naa-
purikaupunki Kotkasta (3 510): lähes joka kolmas Haminan tulo-
muuttaja tuli Kotkasta (32,4%).

Noin puolet Haminan tulomuuttajasta tuli kolmesta kaupungista: 
Kotkasta (32,4%), Kouvolasta (9,7%) ja Helsingistä (9%): tumman-
punaisella näkyvät kartassa ne kunnat, joista Haminaan tulomuu-
tettiin määrällisesti eniten

Haminaan tulomuutettiin pääasiassa Kymenlaakson muista kun-
nista ja pääkaupunkiseudun kunnista  

•

•

•

•

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttoliike
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Haminan lähtömuutto 
kunnittain vuosina 
2000-2015
Haminasta tehtiin yhteensä 11 488 lähtömuuttoa vuosina 2000-
2015  

Haminan lähtömuutosta noin puolet suuntautui vain kolmeen kau-
punkiin: Kotkaan (30,2%), Helsinkiin (11,2%) ja Kouvolaan (0,5%)

Haminan lähtömuutto suuntautui pääosin muihin Kymenlaakson 
kuntiin ja pääkaupunkiseudulle: tummanpunaisella näkyvät ne 
kunnat, joihin Haminasta muutettiin määrällisesti eniten  

Koko maassa oli 18 sellaista kuntaa, johon Haminasta tehtiin vä-
hintään 100 lähtömuuttoa  

•

•

•

•

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttoliike
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Haminan nettomuutto 
kunnittain vuosina 
2010-2015
Hamina sai muuttovoittoa yhteensä 74 kunnasta ja kärsi muutto-
tappiota yhteensä 104 kuntaan. 135 kuntaa oli sellaisia, joiden kans-
sa Haminan lähtö- ja tulomuutto olivat tasapainossa tai kuntien 
välillä ei ollut muuttovirtoja 

Hamina sai määrällisesti eniten muuttovoittoa  lähikunnista Viro-
lahdelta (+64) ja Miehikkälästä (+46). Muista kunnista saatu muut-
tovoitto jäi määrällisesti alle 10 henkilöön  

Hamina kärsi määrällisesti ylivoimaisesti eniten muuttotappiota 
Helsingille (-129). Haminan muuttotappiosta tuli 15 % pelkästään 
Helsingistä. 

Hamina kärsi lisäksi muuttotappiota mm. Lappeenrannalle (-66), 
Kotkalle (-56), Kouvolalle (-54), Tam-pereelle (-42) ja Porvoolle 
(-39)  

•

•

•

•

Lähde: 
Tilastokeskus, Muuttoliike suunnan mukaan
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Haminan laadullinen 
muuttoliike eli muutta-
jien rakenne 2010-luvulla
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pääasiallisen toiminnan 
mukaan vuosina 
2010-2014
Muuttajat voidaan jakaa pääasiallisen toiminnan perusteella 
työllisiin (työssä olevat) ja ei-työllisiin. Työllisten nettomuut-
to on yksi tärkeimmistä muuttoliikkeen laadullisista muuttujista  
suurten   kerrannaisvaikutusten vuoksi

Hamina kärsi määrällistä muuttotappiota 2010-luvulla, mutta hyö-
tyi samanaikaisesti muuttajien rakenteesta: Hamina sai muutto-
voittoa käytännössä kaikista muista ryhmistä kuin opiskelijoista 
vuosina 2010-2014

Haminan kannalta tärkeä yksittäinen indikaattori on työllisistä 
henkilöistä saatu muuttovoitto: muuttovoitto oli vain 20 henkilöä 
viiden vuoden aikana, mutta olennaista oli työllisten muuttotaseen 
positiivisuus

Hamina sai lisäksi muuttovoittoa työttömistä työnhakijoista ja 
muista työvoiman ulkopuolisista lukuun ottamatta opiskelijoita

•

•

•

•
Lähde: 
Tilastokeskus, muuttajien taustatiedot 
-tietokanta
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Hamina työllisten ja 
työttömien nettomuutto 
vuosina 2010-2014
Hamina sai muuttovoittoa työllisistä ja työttömistä työnhakijois-
ta vuosina 2010-2014: työllisten muuttovoitto oli +20 henkilöä ja 
työttömien muuttovoitto +35 henkilöä vuosina 2010-2014

 Hamina sai työllisistä merkittävää muuttovoittoa  vuosina 2011 ja 
2013  

Hamina sai työttömistä muuttovoittoa muina vuosina lukuun ot-
tamatta vuotta 2014  

Haminan muuttajien rakenne on hyvä työllisistä saadun muutto-
voiton ansiosta. Yhden työllisen muuttajan keskimääräiset vuo-
situlo ovat noin 30000 euroa, kun työttömien ja työvoiman ul-
kopuolella olevien keskimääräiset tulot jäävät noin 7 000 euroon 
vuodessa. Yksi työllinen vastaa taloudellisesta näkökulmasta noin 
neljää työtöntä tai työvoiman ulkopuolista muuttajaa

•

•

•

•

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttajien taustatiedot 
-tietokanta
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Haminan nettomuutto 
toimialaluokituksen 
(TOL 2008) mukaan 
2010-2014
Työllisten tulo- ja lähtömuuttoa voidaan tarkastella toimialoittain 
ja työnantajasektoreittain. Graafissa on kuvattu Haminan työllis-
ten nettomuuttoa toimialoittain  vuosina 2010-2014.

Hamina sai toimialoittain tarkasteltuna muuttovoittoa rakentami-
sesta (+22) ja hallinto- ja tukipalveluista (+19). Lisäksi Hamina sai 
muilta yksittäisiltä toimialoilta vähäistä muuttovoittoa 

Hamina kärsi eniten muuttotappiota tukku- ja vähittäiskaupasta 
(-44). Hamina kärsi lisäksi vähäistä muuttotappiota sosiaaali- ja 
terveyspalveluista (-8) ja julkishallinnosta (-8)  

•

•

•

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttajien taustatiedot 
-tietokanta
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Hamina tulomuutto 
ikäryhmittäin vuosina 
2010-2015
Haminaan tulomuuttaneista enemmän kuin neljä kymmenestä (43 
%) oli nuoria tai nuoria aikuisia  (15-29 -vuotiaat.) 15-35-vuotiai-
den tulomuuttajien osuus oli yli puolet kaikista muuttajista (52 %)  

Haminan tulomuutto oli määrällisesti suurinta ikäryhmissä 20-24 
–vuotiaat, 25-29 –vuotiaat ja 30-34 –vuotiaat

Kaksi kolmesta (65 %) tulomuuttajasta oli iältään alle 35-vuotiaita  

Haminan tulomuutto laski tasaisesti viisivuotisryhmittäin tarkas-
teltuna iän kasvaessa: tulomuutto oli vähäisintä yli 64-vuotiaiden 
ikäryhmissä  

 

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttoliike

•

•

•

•
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Haminan lähtömuutto kohdistuu pitkälti samoihin ikäryhmiin 
kuin tulomuutto. Nuoret ja nuoret aikuiset (15-29 -vuotiaat) muo-
dostivat yli puolet lähtömuuttaneista (50,7 %)

Suurimmat lähtömuuttajaryhmät olivat määrällisesti  20-24 -vuo-
tiaat (23,5%) ja 25-29 -vuotiaat (13,9 %) 

Kaikista lähtömuuttaneista alle 35–vuotiaiden osuus oli 71,3 %

Muiden ikäryhmien lähtömuutto oli suhteellisen vähäistä. Lähtö-
muuttajien määrät laskevat ikäkohortin vanhetessa. Erityisen vä-
häisiä lähtömuuto olivat eläkeikäisten henkilöiden keskuudessa.

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttoliike

•

•

•

•

Haminan lähtömuutto 
ikäryhmittäin vuosina 
2010-2015
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Haminan nettomuutto ikäryhmittäin vaihteli vähäisten muutto-
voittojen ja –tappioiden välillä lukuun ottamatta nuoria 15-24 –
vuotiaita

Haminan muuttotappiot kohdistuvat käytännössä nuoriin opiske-
luikäisiin alueen koulutustarjonnan ja aloituspaikkojen rajallisuu-
den vuoksi: Hamina kärsi  ylivoimaisesti merkittävimmät muutto-
tappiot 15-19 – ja  ja 20-24 –vuotiaiden ikäryhmissä

Muiden ikäryhmien kohdalla Haminan muuttoliike on tasapainoi-
nen

Haminan kohdalla on merkittävää, että muuttoliike oli lähellä ta-
sapainoa yhdessä muuttoliikkeen laadullisessa avainryhmästä eli 
25-34 –vuotiaiden ikäryhmässä. Nuorten aikuisten paikkaan liit-
tyvillä valinnoilla on keskeinen merkitys alueen tulevan kehityk-
sen kannalta.

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttoliike

•

•

•

•

•

Hamina nettomuutto 
ikäryhmittäin vuosina 
2010-2015
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Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet ovat tärkeä avainryhmä sekä muut-
toliikkeen että alueiden elinvoimaisuuden näkökulmasta: ryhmän paik-
kaan liittyvillä valinnoilla on useita myönteisiä kerrannaisvaikutuksia 
alueen kehitykseen

Haminan kannalta on merkittävää, että se sai korkea-asteen suorittaneis-
ta muuttovoittoa +16 henkilöä vuosina 2010-2015: muuttovoitto on mää-
rällisesti vähäinen, mutta hyvä signaali alueen kannalta. 

Haminan koulutustarjonnan rajallisuutta kuvaa se, että kaupunki kärsi 
-354 henkilöä muuttotappiota keskiasteen tutkinnon suorittaneista vuo-
sina 2010-2015

Hamina sai muuttovoittoa alemman korkeakouluasteen suorittaneista 
(AMK-tutkinnot) +13 henkilöä, ylemmän korkeakoulututkinnon suorit-
taneista +12 henkilöä ja tutkijakoulutuksen suorittaneista +6 henkilöä. 
Alemman korkea-asteen suorittaneista Hamina kärsi pientä muuttotap-
piota (-15)

Lähde: 
Tilastokeskus, koulutus ja muuttoliike 
erillisaineisto

•

•

•

•

Hamina korkea-asteen 
tutkinnon suorittanei-
den nettomuutto vuosina 
2010-2015
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Haminan muuttovoitot painottuivat pääosin keski-ja hyvätulois-
ten muuttajien tuloryhmiin: Hamina sai muuttovoittoa kaikista 
yli 17 000 euroa vuodessa ansaitsevista muuttajaryhmistä vuosina 
2010-2014

Haminan muuttovoitot painottuivat tulottomiin (lapset) ja pieni-
tuloisiin muuttajiin: Hamina kärsi muuttotappiota kaikista tulo-
ryhmistä, joiden tulot olivat keskimäärin alle 17 000 euroa vuo-
dessa  

Haminan muuttotase on optimaalinen muuttajien tulorakenteen 
näkökulmasta: kaupunki saa vähäistä muuttovoittoa keski- ja hy-
vätuloisista muuttajista ja samanaikaisesti muuttotappiota pieni-
tuloisista muuttajista 

 
Lähde: 
Tilastokeskus, muuttajien taustatiedot

•

•

•

Haminan tulo- ja 
lähtömuutto tuloraken-
teen mukaan vuosina 
2010-2014
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Haminan tulomuuttajien tulot olivat keskimäärin 17689 euroa asu-
kasta kohden vuosina 2010-2014 

Haminan lähtömuuttajien tulot olivat keskimäärin 17 200 euroa 
asukasta kohden

Hamina hyötyi yhtä muuttoa kohden  +489 euroa tulo- ja lähtö-
muuton rakenteesta: toisin sanoen Hamina hyötyi laskennallisesti 
jokaista muuttoa kohden noin 500 euroa vuosina 2010-2014

Haminan muuttajien rakenne on kilpailukykyinen kaupungin kan-
nalta: määrällisistä muuttotappioista huolimatta kaupunki hyötyy 
taloudellisesti muuttoliikkeestä, sillä muuttotappiot painottuvat 
niin vahvasti nuoriin ja opiskelijoihin 

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttajien taustatiedot

•

•

•

•

Hamina tulo- ja 
lähtömuuttajien 
keskimääräiset tulot 
vuosina 2010-2014
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Muuttoliikkeen laskennallinen tulokertymä sisältää kaikkien 
alueen tulo- ja lähtömuuttajien kaikki tulot yhden kalenterivuoden 
aikana: tulokertymä voi olla joko positiivinen (=alue hyötyy muut-
tajien rakenteesta) tai negatiivinen (alue kärsii rasitteita muuttaji-
en rakenteesta).

Haminan muuttoliikkeen laskennallinen tulokertymä oli noin 2,3 
miljoonaa euroa positiivinen vuosina 2010-2014 eli keskimää-
rin noin 470 000 euroa vuodessa. Haminan laskennallinen hyöty 
muuttoliikkeestä oli keskimäärin 23 euroa asukasta kohden vuo-
dessa vuosina 2010-2014

Haminan kannalta on merkittävää, että kaupunki hyötyy määräl-
lisistä muuttotappioista huolimatta muuttajien rakenteesta ja saa 
muuttoliikkeen ansiosta  taloudellista hyötyä  

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttajien taustatiedot 
-tietokanta

•

•

•

Haminan muuttoliik-
keen laskennallinen tu-
lokertymä 2010-2014
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Kiitos. Lisätietoja
Timo Aro
@timoaro

timokaro@gmail.com
045 657 7890


