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Timo Aro 
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2017

Kotka-Haminan seudun 
ja Kotkan kaupungin 
muuttoliikeanalyysi
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muutosvoimana 01



04

Timo Aro 
–
2017

Kotka-Haminan seudun 
ja Kotkan kaupungin 
muuttoliikeanalyysi

Alue- ja väestörakenteen 
isoja muutostrendejä
01 Kaupungistumiset 
02 Keskittymis- ja harvenemiskehitys
03 Aluekehityksen ekonomisaatio
04 Liikenne- ja kasvukäytävät, vyöhykkeisyys
05 Alueellinen liikkuvuus
06 Demografinen muutospaine
07 Polarisoituminen, eriytyminen
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Timo Aro 
–
2017

Kotka-Haminan seudun 
ja Kotkan kaupungin 
muuttoliikeanalyysiAlueellinen liikkuvuus

900 000 875 000
muuttoa keskimäärin 

vuodessa 2010-luvulla
pendelöi kodin ja

työpaikan välillä (2011)
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Timo Aro 
–
2017

Kotka-Haminan seudun 
ja Kotkan kaupungin 
muuttoliikeanalyysiMuuttojen määrä keskimäärin 

vuosina 2010-2015

904 000

65,1 %
4,9%30,3%

muuttoa /vuosi

Kuntien sisäinen muuttoliike

Maahan- ja maastamuutotKuntien välinen
muuttoliike

Joka kolmas muutto ylittää kunnan 
rajat ja joka 20. Suomen rajat!

Lähde: Tilastokeskus, muuttoliike:
Analyysi: Timo Aro 2016
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Timo Aro 
–
2017

Kotka-Haminan seudun 
ja Kotkan kaupungin 
muuttoliikeanalyysiMuuttajien ikärakenne vuosina 2010-2015

MUUTTAJIEN IKÄRAKENNE

26,5%

12,4% 3,3%

35,1% 22,7%25-34 -vuotiaat

alle 15-vuotiaat Yli 65-vuotiaat

15-24 -vuotiaat 35-64-vuotiaat

Alle 35-vuotiaita 74 % muuttajista!

Lähde: Tilastokeskus, muuttoliike:
Analyysi: Timo Aro 2016
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Timo Aro 
–
2017

Kotka-Haminan seudun 
ja Kotkan kaupungin 
muuttoliikeanalyysiMuuttajien työmarkkina-asema 

vuosina 2010-2013

MUUTTAJIEN TYÖMARKKINA-ASEMA

50,4% 5,5%

16,2%

12,5%

8,9%

6,5%

työllisiä muita

opiskelijoita

lapsia

työttömiä

eläkeläisiä

Työllisiä puolet muuttajista!

Lähde: Tilastokeskus, muuttoliike:
Analyysi: Timo Aro 2016
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Timo Aro 
–
2017

Kotka-Haminan seudun 
ja Kotkan kaupungin 
muuttoliikeanalyysiTyöllisten muuttajien keskimääräiset 

tulot ikäryhmittäin 2013

TYÖLLISET MUUTTAJAT

16.676€ 49.548€

29.765€

40.394€

44.685€

42.110€

15-24 -vuotiaat yli 65-vuotiaat

25-34 -vuotiaat

35-44 -vuotiaat

55-64 -vuotiaat

45-54 -vuotiaat

Työllisten muuttajien tulot nousevat 
ikäryhmä ikäryhmältä 74 vuoteen saakka!

Lähde: Tilastokeskus, muuttoliike:
Analyysi: Timo Aro 2016
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Timo Aro 
–
2017

Kotka-Haminan seudun 
ja Kotkan kaupungin 
muuttoliikeanalyysiMuuttajien keskimääräiset tulot vuonna 2013

Yhden työllisen keskimääräiset tulot 
vastaavat neljää ei-työllistä

Lähde: Tilastokeskus, muuttoliike:
Analyysi: Timo Aro 2016

MUUTTAJIEN 
KESKIMÄÄRÄISET TULOT

28.945€ 8.186€
työlliset muuttajat muut muuttajat
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Timo Aro 
–
2017

Kotka-Haminan seudun 
ja Kotkan kaupungin 
muuttoliikeanalyysiKokonaisnettomuutto maakunnittain 

2010-2016/9

Lähde: Tilastokeskus, muuttoliike
Kartta ja  analyysi : Timo Aro 2016
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Timo Aro 
–
2017

Kotka-Haminan seudun 
ja Kotkan kaupungin 
muuttoliikeanalyysiKokonaisnettomuutto seutukunnittain 

2010-2016/9

Lähde: Tilastokeskus, muuttoliike
Kartta ja  analyysi : Timo Aro 2016

Kasvukolmio
+102 663
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Timo Aro 
–
2017

Kotka-Haminan seudun 
ja Kotkan kaupungin 
muuttoliikeanalyysiKokonaisnettomuutto seutukunnittain 

2010-2016/9

Lähde: Tilastokeskus, muuttoliike; 
ennakkoväkiluku
Kartta ja analyysi : Timo Aro 2017
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Timo Aro 
–
2017

Kotka-Haminan seudun 
ja Kotkan kaupungin 
muuttoliikeanalyysiVäestönkehityksen osatekijät kunnittain 

(313) vuosina 2010-2016  

101

72

311

luonnollinen väestönlisäys positiivinen

kuntien välinen muuttoliike positiivinen

nettomaahanmuutto positiivinen
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Timo Aro 
–
2017

Kotka-Haminan seudun 
ja Kotkan kaupungin 
muuttoliikeanalyysiVäestönkehitys kunnittain 2010-luvulla

Lähde: Tilastokeskus, väestö
Kartta ja analyysi: Timo Aro 2016
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Timo Aro 
–
2017

Kotka-Haminan seudun 
ja Kotkan kaupungin 
muuttoliikeanalyysi

Alueellinen polarisaatio: Muuttovoittoa saavien alueiden määrä 
on laskenut: vain alle yksi neljä kunnasta ja seudusta sai muutto-
voittoa maan sisäisestä muuttoliikkeestä vuosina 2010-2014. Nuo-
rista (15-24 v.) sai muuttovoittoa vain joka kymmenes kunta.

Muuttovoittoisten ja –tappiollisten alueiden sijainti: Muutto-
voittoa saavat alueet sijaitsevat pääosin a) laajalla metropolialueel-
la, b) suurissa ja keskisuurissa korkeakoulukaupungeissa, c) suur-
ten kaupunkien kehyskunnissa ja d) pistemäisesti muualla maassa.  
Muuttotappiolliset alueet sijaitsevat ensisijaisesti a) ydinmaaseu-
dun ja harvaan asutun maaseudun alueella, b) maakuntien 2- ja 3 
–(seutu)keskuksissa ja c) rakennemuutosalueilla

Kasvavien kaupunkiseutujen sisäinen dynamiikka: Kaupunki-
seutujen sisäisessä dynamiikassa on tapahtunut muutoksia 2010-lu-
vulla  keskuskaupunkien ja niiden kehyskuntien välillä: keskuskau-
punkien ja maakuntakeskusten vetovoima on kasvanut  2010-luvun 
aikana ja kehyskuntien vetovoima vähentynyt suhteessa aikaisem-
paan kehitykseen 

01

02

03

2010-luvun muuttoliike 
pähkinänkuoressa 1 (2)
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Timo Aro 
–
2017

Kotka-Haminan seudun 
ja Kotkan kaupungin 
muuttoliikeanalyysi

Lisääntynyt maahanmuutto: Maahanmuutto on usealla alueel-
la  ainoa väestökehityksen dynaaminen osatekijä. Maahanmuuton 
merkitys kasvaa edelleen alueiden väestödynamiikassa työikäisen 
väestön määrän vähetessä.

Pendelöinti ja työasialiikkuvuus: Digitalisaatio ei ole toistaisek-
si vähentänyt oletusten vastaisesti työssäkäyntiä kodin ja asuin-
paikan välillä: keskimäärin joka kolmas työllinen pendelöi oman 
asuinkuntansa ulkopuolelle. Työasialiikkuvuus kasvaa ja korostuu 
työn tekemisen muotojen muuttuessa ja asiantuntijatyön suhteel-
lisen osuuden kasvaessa. Kasvokkain tapahtuvien kontaktien mer-
kitys korostuu.

04

05

2010-luvun alueellinen liikku-
vuus pähkinänkuoressa 2 (2)
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Timo Aro 
–
2017

Kotka-Haminan seudun 
ja Kotkan kaupungin 
muuttoliikeanalyysi

KOVAT VETOVOIMATEKIJÄT (alue- ja paikallistalouden kehitys, työllisyys- ja työpaikka-
kehitys, koulutustarjonta, innovaatio- ja osaamiskeskittymät, suuret yritykset ja niiden ver-
kostot, investoinnit ja alueen koko)

SIJAINTITEKIJÄT (alueen sijainti suhteessa solmupisteisiin, nopeat ja sujuvat liikenneyhteydet, 
sijaintietu tai –haitta suhteessa kasvukeskuksiin, ulkoinen ja sisäinen saavutettavuus ja jne.)

PEHMEÄT VETOVOIMATEKIJÄT (alueen fiilis, tunnelma ja ilmapiiri, tarina, identi-
teetti, historia ja kerroksellisuus, tapahtumat ja elämykset, vetovoimakohteet, kulttuuri- ja 
vapaa-ajan vetovoimapalvelut, urbaani pöhinä jne.)

MAINETEKIJÄT (alueen hyvä tai huono maine, identiteetti, imago, mieli- ja mainekuvat, 
paikan henki jne.)

IDENTITEETTITEKIJÄT (alueeseen tai ihmisiin liittyvät henkilökohtaiset siteet ja kytkök-
set, syntymä-, koti- tai opiskelupaikkaan liittyvä samaistuminen, perhe, ystävät, sukulaiset ja 
muut lähiverkostot, yhteenkuuluvuuden tunne johonkin paikkaan)

VILLIT KORTIT (johonkin alueeseen tai paikkaan liittyvät paikalliset erityispiirteet tai pie-
net ja vähäpätöiset tapahtumat, joista kasvaa ajan mittaan jotain suurta) 

01

02

03

04

05

06

Vetovoimaisen alueen kuusi 
tunnusmerkkiä
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Timo Aro 
–
2017

Kotka-Haminan seudun 
ja Kotkan kaupungin 
muuttoliikeanalyysi

Kotka-Haminan 
seudun muuttoliike 
pähkinänkuoressa 02
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Timo Aro 
–
2017

Kotka-Haminan seudun 
ja Kotkan kaupungin 
muuttoliikeanalyysi

Muuttoliikeanalyysin aineistona olivat Tilastokeskuksen maksut-
tomat ja maksulliset väestönkehitykseen sekä muuttoliikkeeseen 
liittyvät tietokannat

Analyysin kohteena olivat sekä Kotka-Haminan seutukunta että 
seudun yksittäiset kunnat (Kotka, Hamina, Pyhtää, Miehikkälä ja 
Virolahti)

Kotka-Haminan seudulle ja seudun jokaiselle kunnalle tehtiin ti-
lastollinen muuttoliikeanalyysi ja muuttajien rakenteeseen eli laa-
dullisiin ominaisuuksiin liittyvä analyysi

Lisäksi muuttoliikeanalyysiin kytkettiin Kotkan kaupungin osalta 
Innolink Research Oy:n tekemä kotkalaisten tulo- ja lähtömuutta-
jien kysely

01

02

03

04

Muuttoliikettä koskeva 
määrällinen analyysi

Muuttajien rakennetta 
koskeva laadullinen 
analyysi

Muuttajille suunnattu 
kysely

Muuttoliikeanalyysin 
tausta ja toteuttaminen

01

02

03
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Timo Aro 
–
2017

Kotka-Haminan seudun 
ja Kotkan kaupungin 
muuttoliikeanalyysi

Muuttoliikeanalyysin 
muuttujat

Muuttoliikkeen 
määrällinen 
analyysi:

Muuttajien ra-
kenteeseen liit-
tyvä laadull-
inen analyysi:

Tulo- ja 
lähtömuutta-
jille suunnattu 
kysely:

Väestönkehitys osatekijöittäin 2000-2016

Väestönlisäys määrällisesti vuosina 2000-2016

Väestönlisäys suhteellisesti vuosina 2000-2016

Tulo- ja lähtömuutto muuton suunnan mukaan

Nettomuutto muuton suunnan mukaan

Kuntien välinen nettomuutto ikärakenteen mukaan 
vuosina 2010-2015

Kuntien välinen nettomuutto ikärakenteen mukaan 
vuosina 2010-2015

Kuntien välinen nettomuutto pääasiallisen toiminnan 
mukaan vuosina 2010-2014

Kuntien välinen nettomuutto koulutusasteen mukaan 
vuosina 2010-2014

Kuntien välinen nettomuutto työllisten toimialan mu-
kaan vuosina 2010-2014

Kuntien välinen nettomuutto tulorakenteen ja keski-
määräisten tulojen mukaan vuosina 2010-2015

Muuttoliikkeen laskennallinen tulokertymä vuosina 
2010-2014

200 puhelinhaastattelua tulo- ja lähtömuuttajille (100+100)

Vastaajien taustatiedot

Spontaanit mielikuvat Kotkasta

Kotkan vetovoimaisuuteen liittyvät tekijät

Kotkaan asuin- ja elinympäristönä liittyvät tekijät

Tulo- ja lähtömuuttajien muuttopäätökseen ja tulevaisuuteen 
liittyvät tekijät

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Timo Aro 
–
2017

Kotka-Haminan seudun 
ja Kotkan kaupungin 
muuttoliikeanalyysi

Väestökehityksen osatekijät ovat luonnollinen väestönlisäys, kun-
tien välinen nettomuutto ja nettomaahanmuutto

Kotka-Haminan seudun väkiluku väheni yhteensä noin 3 600 hen-
kilöllä vuosina 2000-2016, josta:
 • Luonnollinen väestönlisäys -5 114
 • Kuntien välinen nettomuutto -4 555
 • Nettomaahanmuutto + 6 055

Kotka-Haminan seudun luonnollinen väestönlisäys ja kuntien väli-
nen nettomuutto (pl. vuosi 2004) oli negatiivinen koko ajanjakson 
vuosina 2000-2016. Sen sijaan nettomaahanmuutto oli positiivi-
nen joka vuosi ajanjakson 2000-2016 välisenä aikana

•

•

•

Kotka-Haminan seudun 
väestökehitys osatekijöittäin 
vuosina 2000-2016

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttoliike; ennakkoväkiluku



23

Timo Aro 
–
2017

Kotka-Haminan seudun 
ja Kotkan kaupungin 
muuttoliikeanalyysi

Kotka-Haminan seudun väestönlisäys oli vahvasti negatiivinen 
vuosina 2000-2016: seudun väestö väheni noin – 3600 henkilöllä 
ajanjakson aikana eli keskimäärin 212-213 henkilöä vuodessa

Kotka-Haminan seudun väestökehitys oli tasapainoisin vuosina 
2003-2005, jolloin seutu sai väestönlisäystä. Väestönkehitys oli 
kohtuullisen tasapainoinen myös vuosina 2010-2012, jolloin väes-
tö väheni maltillisesti

Kotka-Haminan seudun tilanne on demografisen kilpailukyvyn 
näkökulmasta heikentynyt vuoden 2012 jälkeen: väestönlisäys oli 
varsin negatiivinen kolmen viime vuoden aikana (2014-2016)

•

•

•

Kotka-Haminan seudun 
määrällinen väestönlisäys 
vuosina 2000-2016

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttoliike; ennakkoväkiluku
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Timo Aro 
–
2017

Kotka-Haminan seudun 
ja Kotkan kaupungin 
muuttoliikeanalyysi

Alueen ideaalinen väestönlisäys on noin 0,5 % - 1 % vuodessa, 
haitallinen -0,5 - -1 % ja vahingollinen yli -1 % vuodessa  

Kotka-Haminan vuosittainen väestönlisäys oli keskimäärin 
-0,24 % vuosina 2000-2016 ja nousi -0,31 %:iin vuosina 2010-
2016

Kotka-Haminan seudun vuosittainen väestönlisäys on vaihdellut 
vuosittain melko paljon: vaihteluväli on ollut +0,17 %:sta (2004) 
aina -0,66 %:iin (2000)

Vuosina 2014-2016 väestönlisäys on laskenut haitallisen rajan yli 
noin -0,50-0,60 %:in välille

•

•

•

•

Kotka-Haminan vuosittainen 
väestönlisäys suhteessa 
asukaslukuun 2000-2016

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttoliike; ennakkoväkiluku
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Timo Aro 
–
2017

Kotka-Haminan seudun 
ja Kotkan kaupungin 
muuttoliikeanalyysi

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttoliike

Kotka-Haminan tulomuutto seuduittain 
vuosina 2010-2015
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Timo Aro 
–
2017

Kotka-Haminan seudun 
ja Kotkan kaupungin 
muuttoliikeanalyysi

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttoliike

Kotka-Haminan lähtömuutto seuduittain 
vuosina 2010-2015
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Timo Aro 
–
2017

Kotka-Haminan seudun 
ja Kotkan kaupungin 
muuttoliikeanalyysi

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttoliike

Kotka-Haminan nettomuutto seuduittain 
vuosina 2010-2015
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Timo Aro 
–
2017

Kotka-Haminan seudun 
ja Kotkan kaupungin 
muuttoliikeanalyysi

Kotka-Haminan seutu kärsi noin - 2 800 henkilöä muuttotappiota 
Helsingin seudulle vuosina 2000-2015 eli keskimäärin 177 henki-
löä kuukaudessa

Kotka-Haminan seudun muuttotase oli tasapainoinen Helsingin 
seudun kanssa vuosina 2002-2005, jonka jälkeen muuttotappiot 
ovat kasvaneet

Helsingin seudun kasvanut vetovoima tulee esiin erityisesti vuo-
den 2012 jälkeen: Kotka-Haminan seudun lähtömuuttajien mää-
rä on kasvanut asteittain vuosi vuodelta, mutta tulomuuttajien 
määrä Helsingistä on säilynyt samalla tasolla. Kotka-Haminan 
seutu kärsi suurimman määrällisen muuttotappion Helsingin seu-
dulle vuonna 2015 

•

•

•

Kotka-Haminan ja 
Helsingin seudun välinen 
tulo- ja lähtömuutto 
vuosina 2000-2015

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttoliike
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Timo Aro 
–
2017

Kotka-Haminan seudun 
ja Kotkan kaupungin 
muuttoliikeanalyysi

Kotka-Haminan seudun kuntien välinen netmuutto ikärakenteen 
mukaan oli haastava vuosina 2010-2015: seutu kärsi muutto-
tappiota kaikista alle 40-vuotiaiden ikäryhmistä ja sai pientä 
muuttovoittoa 50-69 –vuotiaiden ikäryhmistä

Kotka-Haminan seudun muuttotappiot kohdistuivat pääosin 
nuoriin 15-24 –vuotiaisiin, joiden osuus oli noin 70 % seudun 
muuttotappioista: seudun koulutustarjonnan rajallisuus lisää ikä-
ryhmän lähtömuuttovirtoja varsinkin suuriin korkeakoulukau-
punkeihin

Alueen muuttoliike on tasapainossa yli 40-vuotiaiden muuttaji-
en osalta: 2010-luvulla seutu on saanut lievää muuttovoittoa kes-
ki-ikäisistä ja vanhemmista muuttajista

•

•

•

Kotka-Haminan seudun 
kuntien välinen nettomuutto 
ikärakenteen mukaan 
2010-2015

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttoliike
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Timo Aro 
–
2017

Kotka-Haminan seudun 
ja Kotkan kaupungin 
muuttoliikeanalyysi

Muuttoliikkeen yksi avainryhmistä ovat 25-34 –vuotiaat muutta-
jat, joiden asettumiseen ja paikkaan liittyvillä valinnoilla on kes-
keinen merkitys alueiden kehitykseen

Kotka-Haminan seutu kärsi noin 700 henkilöä muuttotappiota 
nuorista aikuisista vuosina 2000-2015: vuosittaiset vaihtelut oli-
vat melko suuria

Nuorten aikuisten muuttotappiot kohdistuivat erityisesti ikäryh-
mään 25-29 –vuotiaat (-429 henkilöä), mutta 30-34 –vuotiaiden 
ikäryhmässä tilanne on tasapainoisempi

•

•

•

Kotka-Haminan seudun 
nuorten aikuisten (25-34 –
vuotiaat) nettomuutto 
vuosina 2000-2015

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttoliike
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Timo Aro 
–
2017

Kotka-Haminan seudun 
ja Kotkan kaupungin 
muuttoliikeanalyysi

Muuttajat voidaan jakaa pääasiallisen toiminnan mukaan työlli-
siin, työttömiin työnhakijoihin ja työvoiman ulkopuolella oleviin 
(opiskelijat, eläkeläiset, lapset ja muut)

Työllisten nettomuutto on yksi tärkeimmistä muuttoliikkeen indi-
kaattoreista sen suurten kerrannaisvaikutusten vuoksi: Kotka-Hami-
nan seutu menetti -810 työllistä viiden vuoden ajanjakson aikana

Kotka-Haminan seutu kärsi muuttotappiota kaikista muista ryh-
mistä työmarkkina-aseman mukaan paitsi eläkeläisistä: suurin 
määrällinen ja rakenteellinen muuttotappio kohdistui työllisiin. Li-
säksi seutu kärsi muuttotappiota opiskelijoista, työttömistä työn-
hakijoista ja lapsista

•

•

•

Kotka-Haminan seudun 
nettomuutto pääasiallisen 
toiminnan mukaan vuosina 
2000-2015

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttajien taustatiedot 
-tietokanta
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Timo Aro 
–
2017

Kotka-Haminan seudun 
ja Kotkan kaupungin 
muuttoliikeanalyysi

Muuttajien koulutusasteet on jaettu keskiasteen ja korkea-asteen 
tutkintoihin: korkea-asteen tutkinnot jakautuvat edelleen neljään 
luokkaan

Kotka-Haminan seutu sai muuttovoittoa koulutushaitarin yläpääs-
tä eli tutkijakoulutuksen (+12) suorittaneista. Muuttotase oli tasa-
painossa alimman korkea-asteen tutkinnon (+2) yliopistotutkin-
non suorittaneiden kohdalla (-1)

Kotka-Haminan seutu kärsi muuttotappiota ammattikorkeakoulu-
tutkinnon suorittaneista (-209) ja keskiasteen tutkinnon läpikäy-
neistä (-1239)

•

•

•

Kotka-Haminan seudun 
nettomuutto koulutusasteen 
mukaan vuosina 2010-2015

Lähde: 
Tilastokeskus, koulutus ja muuttoliike 
erillisaineisto
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Timo Aro 
–
2017

Kotka-Haminan seudun 
ja Kotkan kaupungin 
muuttoliikeanalyysi

Graafissa on verrattu Kotka-Haminan seudun tulo- ja lähtömuut-
tajien keskimääräisiä tuloja vuosina 2010-2014

Kotka-Haminan tulomuuttajien keskimääräiset tulot olivat keski-
määrin 15 797 euroa ja lähtömuuttajien 17 286 euroa vuosina 2010-
2014

Kotka-Haminan seutu ”menetti” keskimäärin yhtä muuttoa 
kohden 1 489 euroa vuosina 2010-2014

•

•

•

Kotka-Haminan seudun 
tulo- ja lähtömuuttajien 
keskimääräiset tulot vuosina 
2010-2014

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttajien taustatiedot 
-tietokanta
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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)

Kotka-Haminan seudun muuttoliikkeen laskennallinen tulo-
kertymä oli yhteensä -4,2 miljoonaa euroa vuosina 2010-2014 
eli keskimäärin noin  834 000 euroa vuodessa. Seudun tuloker-
tymän negatiivisuus oli maltillinen suhteessa määrällisesti suuriin 
muuttotappioihin. Seudun tulokertymä oli vain -10 euroa negatii-
vinen vuodessa asukasta kohden laskettuna  

Kotka-Haminan seudun muuttotappiot ovat määrällisesti suu-
ret ja muuttajien rakenne on epäedullinen seudulle, mutta ta-
loudellisesta näkökulmasta muuttotappion negatiiviset vaiku-
tukset ovat vähäiset

•

•

•

Kotka-Haminan muuttoliikkeen 
laskennallinentulokertymä 
vuosina 2010-2014

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttajien taustatiedot 
-tietokanta
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Kotkan kaupungin 
muuttoliike määräl-
lisestä ja laadullisesta 
näkökulmasta 03
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Kotka.
 VÄKILUKU 11/2016  54 181

 VÄESTÖNLISÄYS 2010-2015 (%)  -0,9 %

 VÄESTÖENNUSTE 2015-2030 (%)  -1,5 % 

 15-64 –VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) 2015  61,3

 VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE 2015  63,1

 TALOUDELLINEN HUOLTOSUHDE 2014  179,2

 TAAJAMA-ASTE (%) 2015  98,2

 KORKEA-ASTEEN TUTKINNON SUORITTANEIDEN OSUUS (%) 2015  26,0 %

 VEROTETTAVAT TULOT PER ASUKAS (€/ASUKAS) 2015  16 569 €/as.

 TYÖLLISYYSASTE (%) 2014  60,5 %

 RIVI- JA PIENTALOSSA ASUVIEN ASUNTOKUNTIEN OSUUS (%) 2015  44,1 %

 VUOKRALLA ASUVIEN ASUNTOKUNTIEN OSUUS (%) 2015  34,0 %

TUNNUSLUKU ARVO
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Kotkan määrällinen 
väestönkehitys ja muut-
toliike 2000-luvulla
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Kotkan väkiluku väheni yhteensä – 1030  henkilöllä vuosina 2000-
2016 eli keskimäärin noin 60-61 henkilöllä vuodessa

Kotkan väestönkehitys osatekijöittäin vuosina 2000-2016:
 • Luonnollinen väestönlisäys -2 938 henkilöä
 • Kuntien välinen nettomuutto -2 821 henkilöä
 • Nettosiirtolaisuus +4 729 henkilöä

Kotkan luonnollinen väestönlisäys ja kuntien välinen nettomuutto 
(pl. 2005) olivat negatiivisia koko ajanjakson 2000-2016 välisen 
ajan  

Kotkan nettomaahanmuutto oli positiivinen koko ajanjakson ajan 
ja tasapainotti merkittävästi Kotkan muuten heikkoa väestökehi-
tysuraa

•

•

•

•

Kotkan väestökehitys 
osatekijöittäin vuosina 
2000-2016

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttoliike; ennakkoväkiluku
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Kuntien ideaalinen väestönlisäys on noin 0,5 % - 1 % vuodessa, hai-
tallinen -0,5 - -1 % vuodessa ja vahingollinen yli -1 % vuodessa

Kotkan vuosittainen väestönlisäys oli keskimäärin -0,10 % vuo-
sina 2000-2016 ja -0,16 % vuosina 2010-2016

Kotkan vuosittainen väestölisäys vaihteli merkittävästi vuosittain. 
Kotkan väkiluku kasvoi nettomaahanmuuton ansiosta maltillisesti 
vuosina 2003-2005 ja 2007-2012. Kasvu oli ripeintä vuonna 2004, 
jolloin väkiluku kasvoi 0,3 % 

Kotkan väestö väheni eniten vuonna 2000 (-0,7 %) sekä 2006 ja 
2014 (-0,4 %). Kotkan väkiluku on vähentynyt maahanmuutosta 
huolimatta vuosina 2013-2016   

•

•

•

•

Kotkan vuosittainen 
väestölisäys suhteessa 
asukaslukuun vuosina 
2000-2016  

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttoliike; ennakkoväkiluku
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Kotkaan tehtiin yhteensä  29 783 tulomuuttoa ja Kotkasta pois yh-
teensä 31 195 lähtömuuttoa vuosina 2000-2015. 

Kotkan kuntien välinen nettomuutto oli -2 412 henkilöä eli keski-
määrin -151 henkilöä vuodessa

Kotkan kuntien välisen muuttoliikkeen muuttotappiot kasvoivat 
2010-luvun aikana suhteessa 2000-luvun ensimmäisen vuosikym-
menen kehitykseen: Kotka sai vuodessa keskimäärin  -226 henki-
löä muuttotappiota vuosina 2010-2015  
 
Kotkan kuntien välisten  tulo- ja lähtömuuttojen määrässä suhtees-
sa toisiinsa ei ole tapahtunut suuria muutoksia vuosina 2000-2015

•

•

•

•

Kotkan tulo ja lähtömuutto 
vuosina 2000-2015

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttoliike
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Kotkaan tehtiin yhteensä 29 783 henkilöä tulomuuttoa vuosien 
2000-2015 aikana eli keskimäärin 1 861 tulomuuttoa vuodessa 

Kotkaan tulomuutettiin eniten muista Kymenlaakson kunnis-
ta, pääkaupunkiseudulta ja naapurikaupungeista: kunnittain 
tarkasteltuna suurimmat tulomuuttovirrat tulivat Kouvolasta (13,1 
%), Haminasta (12 %), Helsingistä (11,7 %), Pyhtäältä (8 %), Lap-
peenrannasta (3,9 %) ja Espoosta (3,5 %) 

Kotkaan tulomuutosta enemmän kuin joka viides (22,5 %) tuli 
muista Kotkan-Haminan seudun kunnista ja lähes joka viides pää-
kaupunkiseudun kunnista (18,6 %): toisin sanoen neljä kymme-
nestä (41,1 %) tulomuuttajasta tuli seudun muista kunnista tai 
pääkaupunkiseudulta  

Koko maassa oli 16 sellaista kuntaa, joista tuli yli 400 tulomuuttoa 
Kotkaan vuosien 2000-2015 välisenä aikana 

•

•

•

•

Kotkan tulomuutto kunnit-
tain vuosina 2000-2015

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttoliike
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Kotkasta tehtiin  yhteensä 32 195 lähtömuuttoa vuosina 2000-2015 
eli keskimäärin 2 013 lähtömuuttoa vuodessa

Kotkasta lähtömuutettiin eniten pääkaupunkiseudulle, oman 
seudun muihin kuntiin ja Kouvolaan: kunnittain tarkasteltu-
na lähtömuuttojen suurimmat kohdealueet olivat Helsinki (16 %), 
Kouvola (11,2 %), Hamina (10,9 %), Pyhtää (7,5 %), Vantaa (4,8 %), 
Espoo (4,3 %) ja Lappeenranta (4,1 %)

Kotkan lähtömuuttajista joka neljäs (25,1 %) muutti pääkaupunki-
seudulle ja keskimäärin joka viides (20,4 %) muihin Kotkan-Ha-
minan seudun kuntiin: Kotkan kaikista lähtömuutoista lähes 
puolet (45,5 %) suuntautui joko pääkaupunkiseudulle tai oman 
seudun muihin kuntiin

Koko maassa oli yhdeksän sellaista kuntaa, joihin Kotkasta tehtiin 
vähintään 1000 lähtömuuttoa vuosina 2000-2015
  

•

•

•

•

Kotkan lähtömuutto kunnit-
tain  vuosina 2000-2015

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttoliike
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Kotka sai muuttovoittoa yhteensä 137 kunnasta ja kärsi muutto-
tappiota yhteensä 127 kunnalle vuosina 2000-2015.  Muiden 50 
kunnan kanssa muuttotase oli tasapainossa tai kuntien välillä ei 
ollut muuttovirtoja

Kotka sai määrällisesti eniten muuttovoittoa Kouvolasta (+281), 
Loviisasta (+233), Virolahdelta (+84), Imatralta (+72), Haminasta 
(+56), Kajaanista (+47), Vihdistä (+43) ja Savonlinnasta (+41).  

Kotka kärsi määrällisesti ylivoimaisesti eniten muuttotappiota 
Helsingille (-1656), Vantaalle (-531), Tampereelle (-483), Espoolle 
(-350), Turulle (-242), Lappeenrannalle (-154) ja Lahdelle (-137) 

Kotkan muuttotappioista  lähes 40 % tuli pelkästään Helsingis-
tä ja noin 60 % pääkaupunkiseudun keskuskaupungeista (Hel-
sinki, Espoo ja Vantaa)!     

•

•

•

•

Kotkan nettomuutto kun-
nittain vuosina 2000-2015

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttoliike
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Kotkan laadullinen 
muuuttoliike eli muutta-
jien rakenne 2010-luvulla
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Muuttajat voidaan jakaa pääasiallisen toiminnan perusteella 
työllisiin (työssä olevat) ja ei-työllisiin. Työllisten nettomuutto 
on tärkeimpiä muuttoliikkeen laadullisia muuttujia  kerrannais-
vaikutusten vuoksi

Kotkan muuttoliikkeen rakenne on epäedullinen muuttajien pää-
asiallisen toiminnan mukaan: Kotka kärsii samanaikaisesti 
merkittäviä muuttotappioita työllisistä ja saa muuttovoittoa 
työttömistä ja työvoiman ulkopuolisesta väestöstä. Työllisten 
muuttotappiot on haaste Kotkan kannalta

Kotkan työttömistä työnhakijoista saadut muuttovoitot ovat 
määrällisesti ja suhteellisesti Kotkan kokoluokan kaupungik-
si erittäin suuret. Taustalla on osittain suuret muuttovoitot maa-
hanmuuttajista, joiden työmarkkina-asema ei ole yhtä kilpailuky-
kyinen kuin kantaväestöllä. Kotka sai lisäksi pientä muuttovoittoa 
lapsista, eläkeläisistä ja opiskelijoista.

•

•

•

Kotkan nettomuutto pää- 
asiallisen toiminnan mu-
kaan vuosina  2010-2014

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttajien taustatiedot 
-tietokanta
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Kotka kärsi työllisistä merkittävää muuttotappiota (-427) vuosi-
na 2010-2014 ja sai samanaikaisesti  muuttovoittoa työttömistä 
(+615): tilanne on Kotkan kannalta hyvin epäedullinen  

Tilanteen haastavuutta Kotkan kannalta kuvaa se, että kaupunki 
sai työttömistä muuttovoittoa joka vuosi ja vastaavasti työllisistä 
muuttotappiota joka vuosi vuosina 2010-2014 

Kotkan muuttajien rakenne on haastava työllisistä saadun muut-
totappion vuoksi. Yhden työllisen muuttajan keskimääräiset vuo-
situlot ovat noin 30000 euroa, kun työttömien ja työvoiman ul-
kopuolella olevien keskimääräiset tulot jäävät noin 7000 euroon 
vuodessa. Yksi työllinen vastaa taloudellisesta näkökulmasta noin 
neljää työtöntä tai työvoiman ulkopuolista muuttajaa. 

Kotkan laskennallinen tappio työllisten muuttotappioista oli yh-
teensä 12,8 miljoonaa euroa vuosina 2010-2014 eli keskimäärin 
noin -2,6 miljoonaa euroa vuodessa  

•

•

•

•

Kotka työllisten ja 
työttömien nettomuutto 
2010-2014

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttajien taustatiedot 
-tietokanta
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Kotkan tulomuutossa ovat muiden kuntien tavoin yliedustettuina 
nuoret ja nuoret aikuiset:  joka kolmas Kotkan tulomuuttaja oli iäl-
tään 15-29 –vuotias

Kotkaan tulomuuttaneissa selvästi suurin ikäryhmä olivat 20-24 –
vuotiaat. Seuraavaksi suurimmat ikäryhmät olivat 25-29- ja 15-19 
–vuotiaat 

Kotkaan tulomuuttaneista enemmän kuin seitsemän kymme-
nestä (73,3 %) oli iältään alle 35-vuotias 

Yli 35-vuotiaiden muuttajien osuus jäi alle kolmannekseen. Eläke-
ikäisten muutto oli hyvin vähäistä: yli 65-vuotiaiden osuus kaikista 
tulomuuttajista oli vain 4,3 % (vrt. esim. 20-24 –vuotiaiden osuus 
27 % kaikista tulijoista) 

•

•

•

•

Kotkan tulomuutto ikäryh-
mittäin vuosina 2010-2015

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttoliike
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Lähtömuutto Kotkasta kohdistuu pitkälti samoihin ikäryhmiin 
kuin tulomuutto Kotkaan. Suurimmat muuttajaryhmät olivat nuo-
ret ja nuoret aikuiset (15-29 –vuotiaat): kaksi kolmesta lähtömuut-
tajasta kuului em. ikäryhmään  

Lähtömuuttojen määrä oli viisivuotisikäryhmittäin tarkasteltuna 
suurin 20-24 –vuotiaiden ja alhaisin 70-74 –vuotiaiden ikäryh-
missä

Lähtömuuttojen määrä väheni tasaisesti iän kasvaessa 20-24 –vuo-
tiaiden ikäryhmän jälkeen: mitä vanhemmasta ikäluokasta on kyse, 
sitä vähäisempää muutto pois Kotkasta on

Kotkasta lähtömuuttaneista enemmän kuin seitsemän kymme-
nestä (75,2 %) oli iältään alle 35-vuotiaita.  Kotkan tilanne on 
samankaltainen kuin keskimäärin muissa kunnissa

•

•

•

•

Kotkan lähtömuutto ikäryh-
mittäin vuosina 2010-2015

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttoliike
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Kotka kärsi muuttotappioita kaikista alle 50-vuotiaiden ikä-
ryhmistä. Muuttotappiot kohdistuivat erityisesti 20-34 –vuo-
tiaiden nuorten ja nuorten aikuisten ikäryhmään

Kotka sai vähäistä muuttovoittoa kaikista yli 50-vuotiaiden ikä-
ryhmistä   

Kotkan kannalta kuntien välisen muuttoliikkeen ilkein ongelma 
on se, että muuttotappiot kohdistuvat vahvasti yhteen muuttoliik-
keen avainryhmään eli 25-34 –vuotiaisiin. Nuorten aikuisten aset-
tumiseen ja paikkaan liittyvillä valinnoilla on keskeinen merkitys 
alueen tulevassa kehityksessä

Nuorten muuttotappiota selittää eniten tiedekorkeakoulun puut-
tuminen alueelta ja vetovoimaisen pääkaupunkiseudun läheisyys  

•

•

•

•

Kotka nettomuutto ikäryh-
mittäin vuosina 2010-2015

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttoliike
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Työllisten tulo- ja lähtömuuttoa voidaan tarkastella toimialoittain 
(TOL-luokitus) ja  työnantajasektoreittain. Graafissa on kuvattu 
Kotkan työllisten nettomuuttoa toimialoittain vuosina 2010-2014.

Kotka sai toimialoittain tarkasteltuna eniten muuttovoittoa kou-
lutuksen (+34) sekä terveys ja sosiaalipalveluiden (+32) toimialojen 
osalta.  Lisäksi Kotka sai vähäisen muuttovoiton muutamilta muil-
ta toimialoilta (R, L, E ja B)

Kotka sai muilta toimialoilta muuttotappiota. Suurimmat muut-
totappiot kohdistuivat tukku- ja vähittäiskauppaan (-90), kulje-
tukseen ja varastointiin (-75), teollisuuteen (-57) ja hallinto- ja tu-
kipalveluihin (-52)

•

•

•

Kotkan työllisten netto-
muutto toimialan mukaan 
2010-2014 

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttajien taustatiedot 
-tietokanta
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Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet ovat tärkeä avainryhmä sekä 
muuttoliikkeen että alueiden elinvoimaisuuden näkökulmasta: 
ryhmän paikkaan liittyvillä valinnoilla on useita myönteisiä ker-
rannaisvaikutuksia alueen kehitykseen

Kotka kärsi korkea-asteen tutkinnon suorittaneista muuttotappio-
ta yhteensä -300 henkilöä vuosina 2010-2015: Kotka kärsi muut-
totappiota eniten alemman korkeakouluasteen (-264) eli ammatti-
korkeakoulututkinnon suorittaneista 

Kotkan muuttotase oli korkea-asteen lisäksi negatiivinen keskias-
teen tutkinnon suorittaneista muuttajista (-549)
 

•

•

•

Kotkan korkea-asteen tut-
kinnon suorittaneiden 
nettomuutto 2010-2015

Lähde: 
Tilastokeskus, koulutus ja muuttoliike 
erillisaineisto
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Kotkan muuttajien rakenne oli epäedullinen tulo- ja lähtömuut-
tajien tulorakenteen näkökulmasta: Kotka sai muuttovoittoa 
tulottomista ja pienituloisista tuloryhmistä sekä muuttotappiota 
keski- ja hyvätuloisista muuttajista

Kotka sai muuttotappiota kaikista yli 12 000 euroa vuodessa an-
saitsevien muuttajien tuloryhmistä  

Kotkan tulo- ja lähtömuuton rakenne  on tulorakenteen osalta ra-
kenteellisesti epätasapainoinen: Kotkaan kohdistuu seudun kes-
kuskaupunkina runsaasti alueen sisältä ja ulkopuolelta mm. työt-
tömien työnhakijoiden, työvoiman ulkopuolella olevien ryhmien 
ja maahanmuuttajien tulomuuttovirtoja

•

•

•

Kotka tulo ja lähtömuut-
to tuloryhmittäin vuosina 
2010-2014

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttajien taustatiedot
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Kotkan tulomuuttajien keskimääräiset tulot olivat keskimäärin 14 
676 euroa vuodessa vuosina 2010-2014

Kotkan lähtömuuttajien keskimääräiset tulot olivat keskimäärin 
17 247 euroa vuodessa vuosina 2010-2014

Kotka ”menetti” laskennallisesti jokaista muuttoa kohden kes-
kimäärin -2 751 euroa eli lähtijöiden tulot olivat keskimäärin 
muuttoa kohden lähes 2 800 euroa korkeammat kuin keski-
määrin tulijoiden tulot yhtä muuttoa kohden

Kotkan tulo- ja lähtömuuttajien keskimääräisten tulojen välinen 
erotus selittyy muuttajien profriilierojen kautta: lähtijöiden työ-
markkina-asema, ikä- ja koulutusrakenne olivat taloudellisesti kil-
pailukykyisemmät kuin tulijoilla  

•

•

•

•

Kotkan tulo- ja lähtömuut-
tajien keskimääräiset tulot 
vuosina 2000-2014

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttajien taustatiedot 
-tietokanta
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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)

Kotkan muuttoliikkeen laskennallinen tulokertymä oli yhteensä 
-11,6 miljoonaa euroa vuosina 2010-2014 eli keskimäärin noin -2,3 
miljoonaa euroa vuodessa. Tulokertymän negatiivisuus on maltil-
linen suhteessa määrällisesti suuriin muuttotappioihin. Kotkan tu-
lokertymä oli -42,40 euroa asukasta kohden laskettuna vuodessa

Kotka kärsii kuntatalouden näkökulmasta muuttajien rakenteesta, 
mutta taloudellinen menetys on kohtuullisen vähäinen verrattuna 
muuttotappion määrälliseen suuruuteen vuosina 2010-2014. Kot-
kan muuttoliikkeen laskennallinen tulokertymä oli negatiivinen 
koko ajanjakson 2010-2014

•

•

•

Kotkan muuttoliikkeen 
laskennallinen tulokertymä 
vuosina 2010-2014

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttajien taustatiedot
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Kotkan tulo- ja 
lähtömuuttajien 
kyselytutkimus 04
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Yleistä Innolink Research Oy:n 
kyselytutkimuksen 
toteuttamisesta
Tutkimuksen tavoitteena oli:
 • kerätä tietoa Kotkan kaupungin tulo- ja lähtömuuttajien 
     muuttomotiiveista
 • kartoittaa muuttajien näkemyksiä Kotkan kaupungista

Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina 1.-10.2.2017. Tutki-
mus perustui yhteensä 200 tulo- ja lähtömuuttajan vastaukseen 
(100+100)

Kohderyhmän muodostivat Kotkaan viime vuosina muuttaneet ja 
Kotkasta samalla aikavälillä pois muuttaneet henkilöt:
 • Rekisteri tilattiin VRK:lta.
 • Rajauksena käytettiin tulomuuttajien osalta 30.1. 2014-nyky  
        hetki muuttaneita
 • Rajauksena käytettiin lähtömuuttajien osalta 30.1.2014-nyky 
        hetki pois muuttaneita

•

•

•
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95%
kaikista vastaajista 
kokee, että luonnon-
läheisyys kuvaa Kot-
kaa melko tai erit-
täin hyvin. 

82% 
lähtömuuttajista 
kokee, että nyky-
iselle asuinpaikalle 
muuttamiseen vaikut-
ti melko tai erit-
täin merkittävästi 
toimivat liikenney-
hteydet.

68% 
tulomuuttajista 
kokee, että nyky-
iselle asuinpaikalle 
muuttamiseen vaikut-
ti melko tai erit-
täin merkittävästi 
kunnan turvallisuus 
ja rauhallisuus.

49% 
tulomuuttajista su-
osittelisi ehdotto-
masti Kotkaa asuin-
paikkana; vastaava 
prosentti lähtömuut-
tajilla on 40. Mo-
lemmat vastaaja-
ryhmät suhtautuvat 
Kotkan suositteluun 
kokonaisuudessaan 
positiivisesti.

59% 
tulomuuttajista on 
melko tai erittäin 
sitoutuneita Kot-
kassa asumiseen 
seuraavien kol-
men vuoden ajan. 
Lähtömuuttajilla 
vastaava prosent-
tiosuus oman asu-
inpaikkansa osalta 
on 64 %. Seitsemän 
kymmenestä (71 %) 
lähtömuuttajis-
ta voisi kuitenkin 
harkita paluuta Kot-
kaan joko luultavas-
ti tai ehdottomasti.

74% 
lähtömuuttajista on 
työ-/opiskelupaik-
ka sellainen teki-
jä, joka sitoo omaan 
asuinpaikkaan. Vas-
taava lukema tulo-
muuttajilla on 60 %.

Tutkimuksen keskeiset 
tulokset
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Tutkimuksen keskeisiä 
tuloksia

Lähde: 
Innolink Research Oy, muuttajatutkimus 2017

Tulomuuttajat Lähtömuuttajat
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Spontaanit mielikuvat 
Kotkasta

Tulomuuttajat Lähtömuuttajat

Lähde: 
Innolink Research Oy, muuttajatutkimus 2017
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Miten hyvin seuraavat 
väittämät kuvaavat Kotkaa?

Lähde: 
Innolink Research Oy, muuttajatutkimus 2017

Tulomuuttajat

Lähtö- ja tulomuuttajilla mielikuvat väittämistä ovat 
parhaiten ja heikoiten onnistuneiden osalta hyvin sa-
mansuuntaisia – eli samoja tekijöitä pidetään molem-
missa vastaajaryhmissä vahvuuksina ja heikkouksina.

Lähtömuuttajat
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Miten hyvin seuraavat 
väittämät kuvaavat Kotkaa?

Lähde: 
Innolink Research Oy, muuttajatutkimus 2017

Arvioi asteikolla 1=erittäin huonosti 
… 5=erittäin hyvin.
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Miten hyvin seuraavat 
väittämät kuvaavat Kotkaa?

Lähde: 
Innolink Research Oy, muuttajatutkimus 2017

Yksityisen sektorin työntekijät tyytymättömiä 
erityisesti kaupungin tarjontaan

Opiskelijat kaipaavat uudistumista

Eläkeläiset kaikista tyytyväisin ryhmä.

•

•

•

Vertailu aseman mukaan (molemmat vastaajaryhmät)
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Miten hyvin seuraavat 
väittämät kuvaavat Kotkaa?

Lähde: 
Innolink Research Oy, muuttajatutkimus 2017

Tyytyväisyys lisääntyy iän myötä – 
tulos on tyypillinen kuluttajatutkimuksissa.

•

Vertailu iän mukaan (molemmat vastaajaryhmät)
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Tärkein muuttosyy Kotkaan/
Kotkasta pois

Tulomuuttajat Lähtömuuttajat

Lähde: 
Innolink Research Oy, muuttajatutkimus 2017
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Eri tekijöiden vaikutus 
muuttopäätökseen

Lähde: 
Innolink Research Oy, muuttajatutkimus 2017

Tulomuuttajat

Arvioi kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttivat päätök-
seesi muuttaa nykyiseen asuinkuntaasi (asteikko 1-5) 

       

Lähtömuuttajat
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Eri tekijöiden vaikutus 
muuttopäätökseen

Lähde: 
Innolink Research Oy, muuttajatutkimus 2017

Vertailu vastaajaryhmän mukaan

Arvioi asteikolla 1=erittäin vähän 
… 5=erittäin merkittävästi.
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Kotkan suositteleminen

Lähde: 
Innolink Research Oy, muuttajatutkimus 2017

Perustelut, jos voisi suositella (poimintoja):
•Tapahtumat
•Kaunis
•Sijainti
•Rauhallinen
•Turvallinen
•Luonto
•Edullinen asuminen
•Meren läheisyys

Perustelut, jos ei voisi suositella (poimintoja)
•Huonot työnäkymät
•Ilmapiiri huono
•En viihtynyt

Suosittelisitko Kotkaa ystävillesi ja tuttavillesi asuinkunnaksi?
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Mitkä seuraavista asioista 
sitovat tämän hetkiseesi 
asuinkuntaan?

Lähde: 
Innolink Research Oy, muuttajatutkimus 2017
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Mistä asioista toivot Kotkan 
erityisesti huolehtivan tulevai-
suudessa?

Lähde: 
Innolink Research Oy, muuttajatutkimus 2017
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Kokoavat tulkinnat 05
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Kokoavat tulkinnat 
Kotka-Haminan seudun 
osalta 1 (3)
Yleinen väestönkehitys: Kotka-Ha-
minan väestökehitys on ollut laskeval-
la uralla koko 2000-luvun ajan. Seu-
dun väestö vähenee sekä luonnollisen 
väestönlisäyksen että kuntien välisestä 
nettomuutoista kärsittyjen muuttotap-
pioiden vuoksi. Kotka-Haminan vuo-
sittainen väestönlisäys oli keskimäärin 
-0,24 % vuosina 2000-2016 ja nousi 
-0,31 %:iin vuosina 2010-2016. Seudun 
demografista kehitystä tasapainot-
taa maahanmuutto, josta seutu on 
saanut merkittävää muuttovoittoa 
koko 2000-luvun ajan. Maahanmuu-
ton suhteellinen merkitys korostuu 
jatkossakin väestökehityksen dynaa-
misena osatekijänä. Luonnollinen väes-
tönlisäys on todennäköisesti pysyvästi 
negatiivinen. Kotka-Haminan seudun 
tulevan demografisen kehityksen kan-

nalta avoin kysymysmerkki on kuntien 
välinen nettomuutto: pienetkin muu-
tokset maan sisäisessä muuttoliikkees-
sä aiheuttavat merkittäviä positiivisia 
tai negatiivisia kerrannaisvaikutuksia 
seudun kehitykseen. Kotka-Haminan 
kannalta kyse on yksinkertaistettuna 
siitä, että alueelle suuntautuu enemmän 
tulomuuttovirtaa ja lähtömuuttovirran 
määrä vähenee
 
Muuttojen suuntautuminen: Kot-
ka-Haminan seudun tulo- ja lähtömuu-
tot ovat vahvassa yhteydessä Helsin-
gin seutuun: Kotka-Haminan seudulle 
pääkakolmasosa kaikista tulo- ja lähtö-
muutoista tapahtuu Helsingin seudun 
kanssa. Helsingin seutu on heikkous 
ja vahvuus tarkastelukulmasta riippu-
en. Muuttovirtojen näkökulmasta Hel-

singin seutu on erittäin vetovoimai-
nen Kotka-Haminan suhteen: seudun 
muuttotappio Helsingin seudun kanssa 
oli noin 2 800 henkilöä vuosina 2000-
2015. Tilanne on heikentynyt edelleen 
vuoden 2012 jälkeen ja vuonna 2015 
muuttotappio Helsingin seudulle oli 
suurempi kuin kertaakaan aikaisem-
min 2000-luvulla. Kotka-Haminan 
kannalta muuttoliikkeen tasapai-
nottamisen avainkysymys kytkeytyy 
Helsingin seutuun. Kotka-Haminan 
tulomuutoista kaksi kolmasosaa (61,4 
%) tuli neljältä seudulta eli Helsingin, 
Kouvolan, Lappeenrannan ja Lahden 
vuosina 2000-2015. Kotka-Haminan 
lähtömuutoista kaksi kolmesta (63,1 
%) suuntautui myös neljälle seudulle eli 
Helsingin, Kouvolan, Lappeenrannan ja 
Tampereen seuduille. Kotka-Haminan 

seutu kärsi 2010-luvulla ylivoimaisesti 
eniten muuttotappiota Helsingin seu-
dulle (-1293) ja muille korkeakouluseu-
duille. Seutu sai vähäistä muuttovoit-
toa muun muassa Loviisan (+56), Porin 
(+26) ja Kouvolan (+22) seuduilta.
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Kokoavat tulkinnat 
Kotka-Haminan seudun 
osalta 2 (3)
Muuttajien ikärakenne: Kotka-Ha-
minan seudun muuttajien ikäraken-
ne oli poikkeuksellisen kaksijakoi-
nen vuosina 2010-2015: seutu kärsi 
muuttotappiota kaikista alle 40-vuo-
tiaiden ikäryhmistä ja sai vastaavasti 
muuttovoittoa yli 50-vuotiaiden ikä-
ryhmistä. Seudun muuttotappioista 
noin 70 % perustuu nuoriin 15-24 –
vuotiaisiin. Ilman nuorten muuttotap-
piota seudun muuttotase olisi kohtuul-
lisen tasapainoinen, ja seutu saisi jopa 
lievää muuttovoittoa keski-ikäisistä ja 
iäkkäistä. Nuorten suurten muuttotap-
pioiden takana on sekä rajallinen kou-
lutustarjonta erityisesti korkea-asteella 
ja pääkaupunkiseudun koulutus-, työ- 
ja vapaa-ajan markkinoiden suuri veto-
voima. Muuttoliikkeen yksi avainryh-
mistä ovat 25-34 –vuotiaat muuttajat, 

joiden asettumiseen ja paikkaan liitty-
villä valinnoilla on keskeinen merkitys 
alueiden kehitykseen. Kotka-Haminan 
seutu kärsi noin 700 henkilöä muut-
totappiota nuorista aikuisista vuosina 
2000-2015. Kotka-Haminan seudun 
kannattaa ottaa 25-34 –vuotiaiden 
muuttajien avainryhmä erityisten 
toimenpiteiden kohteeksi.

Muuttajien työmarkkina-asema ja 
koulutustaso: Muuttajien työmark-
kina-asema voidaan jakaa työllisisin, 
työttömiin ja työvoiman ulkopuolella 
oleviin. Työlliset ovat muuttoliikkeen 
yksi keskeisimmistä tai jopa keskeisin 
yksittäinen tekijä sen suurten kerran-
naisvaikutusten vuoksi: Kotka-Hami-
nan seutu menetti -810 työllistä viiden 
vuoden ajanjakson aikana. Kotka-Ha-

minan seutu kärsi muuttotappiota kai-
kista muista ryhmistä työmarkkina-ase-
man mukaan paitsi eläkeläisistä: suurin 
määrällinen ja rakenteellinen muutto-
tappio kohdistui työllisiin. Lisäksi seu-
tu kärsi muuttotappiota opiskelijoista, 
työttömistä työnhakijoista ja lapsista. 
Kotka-Haminan seutu sai muuttovoit-
toa koulutushaitarin yläpäästä eli tut-
kijakoulu-tuksen (+12) suorittaneista. 
Muuttotase oli tasapainossa alimman 
korkea-asteen tutkinnon (+2) yliopisto-
tutkinnon suorittaneiden kohdalla (-1). 
Kotka-Haminan seutu kärsi muutto-
tappiota ammattikorkeakoulututkin-
non suorittaneista (-209) ja erityises-
ti keskiasteen tutkinnon läpikäyneistä 
(-1239)
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Kokoavat tulkinnat 
Kotka-Haminan seudun 
osalta 3 (3)
Muuttajien keskimääräiset tulot: 
Kotka-Haminan tulomuuttajien kes-
kimääräiset tulot olivat keskimäärin 
15 797 euroa ja lähtömuuttajien 17 286 
euroa vuosina 2010-2014. Kotka-Ha-
minan seutu ”menetti” keskimäärin 
yhtä muuttoa kohden 1 489 euroa 
vuosina 2010-2014

Muuttoliikkeen laskennallinen tu-
lokertymä: Muuttoliikkeen lasken-
nallinen tulokertymä sisältää kaikkien 
alueen tulo- ja lähtömuuttajien kaikki 
tulot yhden kalenterivuoden aikana: 
tulokertymä voi olla joko positiivinen 
(=alue hyötyy muuttajien rakenteesta) 
tai negatiivinen (alue kärsii rasitteita 
muuttajien rakenteesta). Kotka-Hami-
nan seudun muuttoliikkeen lasken-
nallinen tulokertymä oli yhteensä -4,2 

miljoonaa euroa vuosina 2010-2014 
eli keskimäärin noin - 834 000 euroa 
vuodessa. Seudun tulokertymän ne-
gatiivisuus oli maltillinen suhteessa 
määrällisesti suuriin muuttotappioi-
hin. Seudun tulokertymä oli vain -10 
euroa negatiivinen vuodessa asukasta 
kohden laskettuna. Kotka-Haminan 
seudun muuttotappiot ovat määrälli-
sesti suuret ja muuttajien rakenne on 
epäedullinen seudulle, mutta taloudel-
lisesta näkökulmasta muuttotappion 
negatiiviset vaikutukset ovat vähäiset

 



74

Timo Aro 
–
2017

Kotka-Haminan seudun 
ja Kotkan kaupungin 
muuttoliikeanalyysi

Kokoavat tulkinnat Kotkan 
kaupungin osalta 1 (4)

Yleinen väestönkehitys: Kotkan väki-
luku väheni yhteensä noin tuhannella 
henkilöllä vuosina 2000-2016 eli kes-
kimäärin noin 60-61 henkilöllä vuo-
dessa. Kotkan vuosittainen väestönli-
säys oli keskimäärin -0,10 % vuosina 
2000-2016 ja -0,16 % vuosina 2010-
2016. Kotkan väestön väheneminen 
vaikuttaa määrällisesti suurelta, mutta 
on kuitenkin kohtuullisen maltillinen 
suhteessa kaupungin väestöpohjaan. 
Kotka väestö kasvoi jopa ajoittain eri-
tyisesti maahanmuuton dynaamisuu-
den ansiosta. Kotkan demografisena 
haasteena on useiden muiden kaupun-
kien ja koko maan tavoin luonnollisen 
väestönlisäyksen negatiivisuus. Kak-
soishaasteen aiheuttaa kuntien välinen 
nettomuutto, joka oli negatiivinen yhtä 
vuotta lukuun ottamatta koko ajanjak-

son 2000-2016. Sen sijaan Kotkan net-
tomaahanmuutto oli positiivinen koko 
ajanjakson ajan ja tasapainotti merkit-
tävästi Kotkan supistuvaa väestökehi-
tystä. Demografisesta näkökulmasta 
maahanmuutto on Kotkan väestön-
kehityksen pelastusrengas.

Muuttojen suuntautuminen: Kotkaan 
tehtiin yhteensä  29 783 tulomuuttoa 
ja Kotkasta pois yhteensä 31 195 lähtö-
muuttoa vuosina 2000-2015. Kotkan 
kuntien välinen nettomuutto oli -2 412 
henkilöä eli keskimäärin -151 henkilöä 
vuodessa. Kotkan tulo- ja lähtömuutot 
tapahtuivat pääosin samojen kuntien 
välillä. Kotkan kannalta tärkeimmät 
tulo- ja lähtömuuttoalueet ovat pää-
kaupunkiseutu, oman seudun muut 
kunnat ja naapurikaupungit: Kotkan 

tulo- ja lähtömuutoista enemmän kuin 
neljä kymmenestä oli muuttoliikennet-
tä joko pääkaupunkiseudun tai oman 
seudun muiden kuntien kanssa. Kotka 
sai kunnittain tarkasteltuna muutto-
voittoa yhteensä 137 kunnasta ja kärsi 
muuttotappiota yhteensä 127 kunnalle 
vuosina 2000-2015. Kotka sai määräl-
lisesti eniten muuttovoittoa Kouvolas-
ta, Loviisasta, Virolahdelta, Imatralta, 
ja Haminasta. Kotka kärsi määrällisesti 
ylivoimaisesti eniten muuttotappiota 
Helsingille (-1656). Lisäksi Kotka kär-
si huomattavaa muuttotappiota Van-
taalle, Tampereelle, Espoolle, Turulle, 
Lappeenrannalle ja Lahdelle. Kotkan 
muuttotappioista  lähes 40 % tuli 
pelkästään Helsingistä ja noin 60 % 
pääkaupunkiseudun keskuskaupun-
geista (Helsinki, Espoo ja Vantaa)!     

 



75

Timo Aro 
–
2017

Kotka-Haminan seudun 
ja Kotkan kaupungin 
muuttoliikeanalyysi

Kokoavat tulkinnat Kotkan 
kaupungin osalta 2 (4)

Muuttajien ikärakenne:  Kotka kärsi 
muuttotappioita kaikista alle 50-vuo-
tiaiden ikäryhmistä. Muuttotappiot 
kohdistuivat erityisesti 20-34 –vuo-
tiaiden nuorten ja nuorten aikuisten 
ikäryhmään. Kotka sai vähäistä muut-
tovoittoa kaikista yli 50-vuotiaiden 
ikäryhmistä. Kotkan kannalta kuntien 
välisen muuttoliikkeen ilkein ongelma 
on se, että muuttotappiot kohdistuvat 
vahvasti yhteen muuttoliikkeen avain-
ryhmään eli 25-34 –vuotiaisiin. Nuor-
ten aikuisten asettumiseen ja paikkaan 
liittyvillä valinnoilla on keskeinen 
merkitys alueen tulevassa kehitykses-
sä. Kotkan (ja muiden kaupunkien) 
muuttoliikkeen valikoivuutta kuvaa se, 
että tulo- ja lähtömuuttajista enemmän 
kuin seitsemän kymmenestä oli iältään 
alle 35-vuotiaita. 

Muuttajien pääasiallinen toiminta: 
Muuttajien työmarkkina-asema voi-
daan jakaa työllisisin, työttömiin ja työ-
voiman ulkopuolella oleviin. Kotkan 
muuttoliikkeen rakenne on epäedulli-
nen muuttajien pääasiallisen toimin-
nan mukaan: Kotka kärsii samanai-
kaisesti merkittäviä muuttotappioita 
työllisistä ja saa muuttovoittoa työt-
tömistä ja työvoiman ulkopuolisesta 
väestöstä. Työllisten muuttotappiot on 
haaste Kotkan kannalta. Kotkan työt-
tömistä työnhakijoista saadut muutto-
voitot ovat määrällisesti ja suhteellisesti 
Kotkan kokoluokan kaupungiksi erit-
täin suuret. Taustalla on osittain suu-
ret muuttovoitot maahanmuuttajista, 
joiden työmarkkina-asema ei ole yhtä 
kilpailukykyinen kuin kantaväestöllä. 
Kotka sai lisäksi työmarkkina-aseman 

mukaan tarkasteltuna pientä muutto-
voittoa lapsista, eläkeläisistä ja opiske-
lijoista. 

Muuttajien koulutustaso: Kotka kär-
si korkea-asteen tutkinnon suoritta-
neista muuttotappiota yhteensä -300 
henkilöä vuosina 2010-2015: Kotka 
kärsi muuttotappiota eniten alemman 
korkeakouluasteen (-264) eli ammat-
ti-korkeakoulututkinnon suorittaneis-
ta. Kotkan muuttotase oli korkea-as-
teen lisäksi negatiivinen keskiasteen 
tutkinnon suorittaneista muuttajista 
(-549)
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Kokoavat tulkinnat Kotkan 
kaupungin osalta 3 (4)

Muuttajien tulorakenne keskimää-
räiset tulot: Kotkan muuttajien raken-
ne oli epäedullinen tulo- ja lähtömuut-
tajien tulorakenteen näkökulmasta: 
Kotka sai muuttovoittoa tulottomista 
ja pienituloisista tuloryhmistä sekä 
muuttotappiota keski- ja hyvätu-
loisista muuttajista. Kotka sai muut-
totappiota kaikista yli 12 000 euroa 
vuodessa ansaitsevien muuttajien tulo-
ryhmistä ja muuttovoittoa alle 12 000 
euroa ansaitsevista. Kotkan tulomuut-
tajien keskimääräiset tulot olivat keski-
määrin 14 676 euroa ja lähtömuuttajien 
17 247 euroa vuodessa vuosina 2010-
2014. Kotka ”menetti” laskennallisesti 
jokaista muuttoa kohden keskimäärin 
-2 751 euroa 

Muuttoliikkeen laskennallinen tu-
lokertymä: Muuttoliikkeen lasken-
nallinen tulokertymä sisältää kaikkien 
alueen tulo- ja lähtömuuttajien kaikki 
tulot yhden kalenterivuoden aikana: 
tulokertymä voi olla joko positiivinen 
(=alue hyötyy muuttajien rakenteesta) 
tai negatiivinen (alue kärsii rasitteita 
muuttajien rakenteesta). Kotkan muut-
toliikkeen laskennallinen tulokerty-
mä oli yhteensä -11,6 miljoonaa euroa 
vuosina 2010-2014 eli keskimäärin 
noin -2,3 miljoonaa euroa vuodessa. 
Tulokertymän negatiivisuus on mal-
tillinen suhteessa määrällisiin muut-
totappioihin. Kotkan tulokertymä oli 
-42,40 euroa asukasta kohden laskettu-
na vuodessa. Kotka kärsii kuntatalou-
den näkökulmasta muuttajien raken-
teesta, mutta taloudellinen menetys on 

kohtuullisen vähäinen verrattuna mää-
rällisten muuttotappioiden suuruu-
teen. Kotkan muuttoliikkeen lasken-
nallinen tulokertymä oli negatiivinen 
koko ajanjakson 2010-2014
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Kotkan vahvuudet ja heikkoudet tu-
lomuuttajien kyselyn näkökulmasta: 
Kotkan selkeinä vahvuuksina on luon-
nonläheisyys: erityisesti meri toistuu 
vetovoimatekijänä. Peräti 95 % kyse-
lyyn vastanneista koki, että luonnonlä-
heisyys kuvaa Kotkaa erittäin tai melko 
hyvin. Tulomuuttajien mielestä Kotkaa 
parhaimmin kuvaavat tekijät liittyvät 
luonnonläheisyyteen, hyvään sijaintiin, 
hyviin vapaa-ajan mahdollisuuksiin, 
turvallisuuteen ja hyvään perhe-elä-
mään. Tulomuuttajien mielestä Kot-
kaa heikoiten kuvaavat tekijät liittyvät 
yrittäjäystävällisyyteen, työelämämah-
dollisuuksiin ja uudistumishakuisuu-
teen. Enemmän kuin kaksi kolmesta 
tulomuuttajista koki, että nykyiseen 
asuinpaikkaan muuttamiseen vaikutti 
melko tai erittäin merkittävästi kun-

nan turvallisuus ja rauhallisuus. Koko-
naisuutena kaupungista pois muutta-
neilla ja sinne muuttaneilla on hyvin 
samansuuntaiset mielikuvat Kotkasta. 
Lähtömuuttajat kokevat Kotkan jopa 
positiivisempana kuin tulomuuttajat. 
Tulomuuttajien tärkeimmät muut-
tosyyt Kotkaan liittyvät sijaintiin, 
turvallisuuteen ja rauhallisuuteen, 
asumisen ja elämän hintatasoon, hy-
vään yksityiseen palvelutarjontaan ja 
kunnan imagoon ja maineeseen. Vas-
taajat toivat myös   usein esiin iden-
titeettitekijät eli sukulaiset, ystävät, 
tutut ja sosiaaliset verkostot. Kotkan 
suositteluprosentit olivat sekä tulo- ja 
lähtömuuttajien kohdalla varsin kor-
keat: jopa kolme neljästä lähtömuutta-
jasta voisi kuvitella harkitsevansa Kot-
kaa uudelleen asuinpaikakseen.

Kotkan vahvuudet ja heikkoudet läh-
tömuuttajien kyselyn näkökulmas-
ta: Lähtömuuttajien mielestä Kotkaa 
parhaimmin kuvaavat tekijät liittyvät 
luonnonläheisyyteen, vahvaan identi-
teettiin, hyvään sijaintiin ja vapaa-ajan 
mahdollisuuksiin, hyvään perhe-elä-
mään ja turvallisuuteen. Lähtömuutta-
jien mielestä Kotkaa heikoiten kuvaavat 
tekijät liittyvät yritysystävällisyyteen, 
uudistumishakuisuuteen, työelämä- ja 
kouluttautumismahdollisuuksiin. Läh-
tömuuttajien tärkeimmät muuttosyyt 
nykyiseen asuinkuntaan liittyivät eni-
ten toimiviin liikenneyhteyksiin, ul-
koilu- ja liikuntamahdollisuuksiin (!), 
hyviin peruspalveluihin, yksityiseen 
palvelutarjontaan, turvallisuuteen ja 
rauhallisuuteen. Koulutusmahdollisuu-
det koetaan lähtömuuttajien keskuu-

dessa heikommaksi: opiskelu on kes-
keinen syy lähtömuuttoon, johon on 
vaikea vaikuttaa oman rajallisen kou-
lutustarjonnan vuoksi.  
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Seudullisesta alisuoriutumisesta seudun 
yhteiseen tekemiseen: Kotka-Haminan 
seudun väestökehitykseen liittyvät tunnus-
luvut ovat välttävät lukuun ottamatta maa-
hanmuuttoa. Seutu kärsii määrällisesti koh-
tuullisen suurista muuttotappioista. Seudun 
demografisen kilpailukyvyn osalta suu-
rimmat haasteet kytkeytyvät alueellisesta 
näkökulmasta ensisijaisesti Helsinkiin ja 
muihin pääkaupunkiseudun kuntiin sekä 
toissijaisesti muihin suuriin tai keskisuu-
riin korkeakoulukaupunkeihin suuntau-
tuviin muuttovirtoihin. On luonnollista, 
että seudun koulutustarjonnan rajallisuuden 
vuoksi 15-24 –vuotiaita muuttaa pois, mutta 
kriittinen tekijä jatkoa ajatellen on nuorten 
aikuisten paluumuutot seudulle valmistumi-
sen, työmarkkinoille siirtymisen ja perheen 
laajenemisvaiheen jälkeen. Kotkan ja Ha-
minan kaupunkien rooli korostuu seudun 
ulkopuolella asuvien nuorten aikuisten 
ja muiden ikäryhmien tavoitettavuudes-
sa ja houkuttelevuudessa. Tämä tarkoittaa 

yhteisiä panostuksia sekä uusasukashankin-
taan että paluumuuttajien järjestelmällistä 
kontaktointia. Seudun kannattaa priorisoi-
da houkuttelevuuteen ja vetovoimaan liitty-
vissä asioissa Helsinkiä, Espoota ja Vantaata. 
Kotka ja Hamina ovat avainroolissa seudun 
ulkopuolisten muuttovirtojen tavoitettavuu-
dessa, mutta hyöty tulee koko seudulle seu-
dun sisäisinä muuttovirtoina mm. Pyhtäälle.

Kotkan sijaintiedun maksimaalinen hyö-
dyntäminen:  Kotka-Haminan seudun ja 
Kotkan kaupungin sijainti on samalla sen 
suurin vahvuus ja heikkous. Aikaetäisyys 
metropolialueelle on kaventunut parantu-
neiden liikenneyhteyksien ansiosta, jonka 
seurauksena alue kiinnittyy tulevina vuosi-
na nykyistä kiinteämmin metropolialueen 
kehitykseen ja laajenemiseen. Muutos voi 
lyhyellä aikavälillä merkitä lähtömuuttovir-
tojen kasvamista, mutta se mahdollistaa sa-
malla pitkäjänteisen panostamisen Kotkan 
seudulle suuntautuvien tulomuuttovirto-

jen lisäämiseen ja paluumuuttopotentiaalin 
hyödyntämiseen. Kotkan positio vahvistuu 
ajan kanssa ja se nousee paikan valintaan 
liittyvien valintojen kentälle siinä missä 
esimerkiksi Lahti, Porvoo tai Loviisa ai-
kaisemmin. Laajeneva metropolialue sekä 
sujuvat ja nopeat liikenneyhteydet ovat Kot-
kalle ja sitä kautta muulle seudulle valtava 
mahdollisuus. Kotkan ja seudun kannalta 
kriittiset tulevaisuustekijät liittyvät va-
lintoihin alueen suuntautumisen suhteen: 
tämä edellyttää valintoja alueen fyysisen, 
toiminnallisen ja henkisen kiinnittäyty-
misen vaihtoehtojen suhteen.  Yksi vaihto-
ehto, joka ei ole ohitettavissa, liittyy seudun 
ja pääkaupunkiseudun yhteyteen. Kotkan 
ja seudun edunajamisen kannalta on merki-
tyksellistä tiivistää yhteistyötä muun muas-
sa Loviisan ja Porvoon seutuihin, jotka kiin-
nittyvät Kotkan tavoin yhä kiinteämmin 
metropolialueen laajenemiseen. Yhteistyön 
avulla Kotkan seutu onnistuu kasvattamaan 
alueellista painoarvoaan ja saa lisää ”kriittis-

tä massaa” alueen kannalta merkittävien ta-
voitteiden taakse. Alue- ja väestörakenteen 
muutos sekä suuret käynnissä olevat refor-
mit korostavat Kotkan ja Kotkan seudun 
tulevaa asemointia sekä suhteessa muun 
Kymenlaakson että itäisen Uudenmaan ja 
Helsingin metropolialueeseen.  
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Potentiaalisiin tulo- ja paluumuuttajiin 
vaikuttaminen: Tavoitteen toteuttaminen 
edellyttää tiukkaa segmentointia ja resurs-
sien keskittämistä vain potentiaalisimpiin 
muuttajaryhmiin sekä markkinointitoimen-
piteiden kohdistamista vain määrätyille koh-
dealueille. Ensisijaisina kohderyhminä ovat 
Kotkan seudun tärkeimmät lähtömuutto-
jen kohdealueet eli pääkaupunkiseudun 
kaupungit ja Kotka-Hamina seudun ulko-
puolella olevat perinteiset lähtömuuttojen 
kohdealueet (kuten Kouvola, Lahti, Lap-
peenranta). Avainryhmiä ovat em. kohdea-
lueilla asuvat yli 25-vuotiaat muuttajat, jotka 
tekevät paikkaan liittyviä valintoja (uusasu-
kashankinta). Toissijaisena kohderyhmänä 
ovat potentiaaliset paluumuuttajat, joilla 
on siteitä tai verkostoja Kotka-Haminan 
seudulle. Kolmantena kohderyhmänä ovat 
erikseen määritellyt segmentoidut ikä- tai 
väestöryhmät, joihin halutaan erityisesti 
vaikuttaa keskipitkällä aikavälillä. Tulo- 
ja lähtömuuttajakyselyssä tuli vahvasti esil-

le, että sekä tulo- että lähtömuuttajat piti-
vät varsinkin Kotkan vetovoimatekijöinä 
luonnonläheisyyttä, merellisyyttä, sijaintia, 
asuin- ja elinympäristön rauhallisuutta ja 
turvallisuutta sekä riittävän hyvää palvelu-
tarjontaa.  

Kotkan kaupungin vetovoiman kriittiset 
tekijät:  Alueiden vetovoimaan vaikuttavat 
tekijät voidaan jakaa dian 18. tavoin kuuteen 
päätekijään: koviin vetovoimatekijöihin, si-
jaintitekijöihin, pehmeisiin vetovoimateki-
jöihin, mainetekijöihin, identiteettitekijöi-
hin ja villeihin kortteihin. Kotka on kyettävä 
keskisuurena kaupunkina vahvistamaan 
kokonaisvaltaisesti yksittäisen vetovoima-
tekijän sijaan kaikkia vetovoimatekijöitään 
toisin kuin seudun pienempien kuntien. Kot-
kan kovat vetovoimatekijät on pidettävä 
kilpailukykyisenä, mutta erityisesti kan-
nattaa panostaa nykyistä enemmän sekä 
muuttajien rakenneanalyysin että muut-
tajatutkimuksen tulostenkin perusteella 

sekä pehmeisiin vetovoimatekijöihin että 
identiteettitekijöihin. Kotkan pitää peh-
meiden vetovoimatekijöiden osalta panostaa 
läheisyyteen, lähestyttävyyteen ja mukavuu-
teen eli vahvistaa määrätietoisesti etenkin 
paikkaan ja ilmapiiriin liittyviä pehmeitä 
vetovoimatekijöitä, jotka korostavat tulemi-
sen, olemisen ja jäämisen helppouteen liitty-
viä asioita. Pehmeät vetovoimatekijät ovat 
myös mitä suurimmassa määrin pitotekijöi-
tä eli saavat asukkaat tai muuttajat jäämään 
alueelle. Kotkan lähtökohtaisena etuna on 
kaupunkimainen tiivis kaupunkiraken-
ne yhdistettynä miellyttävään asuin- ja 
elinympäristöön, luonnonläheisyyteen, 
merellisyyteen, kaupunkipuistoihin ja 
hyvään palvelutarjontaan. Kotkan kannat-
taa vahvistaa kaikin tavoin mukavuuteen ja 
miellyttävään asuin- ja elinympäristöön liit-
tyviä vahvuuksiaan sekä alueen veto- ja pi-
tovoimaa korostavia vetovoimapalveluitaan 
(liikunta- vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut 
jne.). Kotkan pitää toisin sanoen korostaa 

kaupunkimaisuuttaan ja kaupunkiympä-
ristöön liittyviä ominaispiirteitä eli tuoda 
lisää kaupunkia kaupunkiin. Kotkan etuna 
on naapurikunnistaan poiketen kaikki kau-
pungin tunnusmerkit ja kaupunkimaisuus, 
joiden merkitys kasvaa muuttoalttiiden ikä-
luokkien paikan valintaan liittyvissä asen-
teissa, arvoissa ja preferensseissä. Kotkan 
toisena lähtökohtaisena etuna on vahva 
identiteetti. Kotka herättää rosoisuudel-
laan tunteita ja jättää jälkiä. Kotka on tari-
noiden, persoonien ja paikkojen kaupunki, 
joka herättää kiinnostusta ja lisää sitä kaut-
ta houkuttelevuuskerrointa. Kotkan etuna 
on historia, kulttuuri ja identiteetti, jolla on 
kasvava merkitys ”paikan laatuun” liittyväs-
sä alueiden välisessä kilpailussa.  Vahva iden-
titeetti on hyvä väline Kotkan mainekuvan 
kirkastamisessa.
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Tavoitteeksi yleiseen ilmapiirin ja muut-
tohalukkuuden nostaminen: Kotkan tulo- 
ja lähtömuuttajakyselyssä kriittiset kom-
mentit liittyivät keskimääräistä useammin 
paikan ilmapiiriin. Kotkan yleistä ilmapii-
riä heikentävinä tekijöinä tuotiin esille mm. 
uudistumishaluttomuus, muutosvastarinta, 
heikko yritysilmapiiri ja koulutus- sekä työ-
mahdollisuuksiin liittyvät rajoitteet. Ilmapii-
riin liittyvät näkemykset ovat usein sekoitus 
subjektiivisia omakohtaisia kokemuksia että 
aikaisempaan maineeseen perustuvia usko-
muksia. Ilmapiiriä, paikan henkeä, yleistä 
fiilistä tai tunnelmaa ei muuteta hetkessä, 
vaan se muuttuu positiivisten omakohtais-
ten kokemusten tai oman lähiverkoston esille 
tuomien onnistumisten kautta. Esimerkiksi 
tapahtumien merkitys ilmapiirin ja alueen 
mainekuvan ”korjaamisessa” ovat äärettö-
män merkityksellisiä. Kotkan kannattaa 
omassa tavoiteasetannassaan asettaa ylei-
sen ilmapiirin muuttamisen myönteisem-
mäksi ja positiivisemmaksi tavoitteekseen 

siitä huolimatta, että selkeiden onnistu-
mista kuvaavien mittareiden asettami-
nen on tavallista haastavampaa. Toinen 
tärkeä ilmapiiriin liittyvä tavoite kytkeytyy 
muuttohalukkuuteen. Kotkan tulo- ja lähtö-
muuttajat antoivat Kotkalle melko korkeita 
suositteluprosentteja. Vastaajien näkemys 
oli hyvä signaali Kotkalle alueen potentiaa-
lisesta houkuttelevuudesta ja vetovoimasta, 
mutta isoin avoin kysymys liittyy siihen, 
miten potentiaalinen suositushalukkuus 
muuttuu reaaliseksi muuttopäätökseksi. 
Esimerkiksi Taloustutkimus Oy:n joka toi-
nen vuosi tekemässä muuttohalukkuustutki-
muksessa Kotkan sijoitus ei ole riittävän hy-
vällä tasolla. Muuttohalukkuutta tutkitaan 
kyselytutkimuksessa 37 suomalaisen kau-
pungin välillä. Vuoden 2016 tutkimuksessa 
vastaajilta kysyttiin, mihin 37 kaupungista 
vastaajat voisivat ajatella muuttavansa. Kol-
men kärjessä olivat Tampere, Turku ja  Jyväs-
kylä, joihin voisi kuvitella muuttavansa joka 
kolmas (Tampere) tai vähän yli joka neljäs 

vastaaja (Turku ja Jyväskylä). Kotkaan voi-
si kuvitella muuttavansa joka kymmenes 
vastaaja (9 %), jolla Kotka sijoittui sijalle 
23. kaupunkien joukossa. Vastaajilta ky-
syttiin myös käänteisesti, mitkä ovat sellai-
sia kaupunkeja, joihin vastaaja ei muuttaisi 
missään nimessä. Kotka sijoittui samoin si-
jalle 23: neljä kymmenestä (40 %) vastaajista 
ilmoitti, etteivät muuttaisi missään nimessä 
Kotkaan. Muuttohalukkuustutkimuksessa 
kysyttiin myös vastaajien kokonaismieliku-
vaa em. 37 kaupungista asuinpaikkoina ar-
vonsanalla 4-10. Parhaimman arvon saivat 
Tampere (8,07, Turku (7,73) ja Jyväskylä 
(7,64). Kotka sai kokonaismielikuvassa ar-
von 6,64, jolla se sijoittui sijalle 21. Kotkan 
kannattaa asettaa tavoitteeksi muuttoha-
lukkuuteen ja kokonaismielikuvaan liit-
tyvien arvojen kohentamisen seuraavissa 
muuttohalukkuustutkimuksissa.
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