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Virolahti.
 VÄKILUKU 11/2016  3 275

 VÄESTÖNLISÄYS 2010-2015 (%)  -4,8 %

 VÄESTÖENNUSTE 2015-2030 (%)  -6,3 % 

 15-64 –VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) 2015  58,1 %

 VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE 2015  72,2

 TALOUDELLINEN HUOLTOSUHDE 2014  165,8

 TAAJAMA-ASTE (%) 2015  45,8 %

 KORKEA-ASTEEN TUTKINNON SUORITTANEIDEN OSUUS (%) 2015  18,5 %

 VEROTETTAVAT TULOT PER ASUKAS (€/ASUKAS) 2015  12 834 €

 TYÖLLISYYSASTE (%) 2014  66,2 %

 RIVI- JA PIENTALOSSA ASUVIEN ASUNTOKUNTIEN OSUUS (%) 2015  95,4 %

 VUOKRALLA ASUVIEN ASUNTOKUNTIEN OSUUS (%) 2015  18,3 %

TUNNUSLUKU ARVO
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Virolahden väestökehi-
tys vuosina 2000-2015
Virolahden väkiluku väheni yhteensä 571 henkilöllä vuosina 2000-
2015 eli keskimäärin -35 henkilöllä vuodessa

Virolahden väestönmuutos osatekijöittäin vuosien 2000-2015 aikana:
 • Luonnollinen väestönlisäys: -433
 • Kuntien välinen nettomuutto: -373
 • Nettosiirtolaisuus: +235

Virolahden luonnollinen väestönlisäys oli negatiivinen koko ajan-
jakson 2000-2015 ajan

Kuntien välinen nettomuutto oli myös negatiivinen koko ajanjak-
son ajan lukuun ottamatta vuosia  2000 ja 2007

Nettomaahanmuutto oli positiivinen jokaisena vuotena ajanjak-
solla 2000-2015: maahanmuutto oli Virolahden ainoa väestökehi-
tyksen positiivinen osatekijä 2010-luvulla

•

•

•

•

•

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttoliike
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Virolahden väestönke-
hitys suhteessa 
väestöpohjaan vuosina 
2000-2015
Kuntien ideaalinen väestönlisäys on noin 0,5 % - 1 %:in vuosittai-
nen kasvu. Haitallisena väestölisäyksenä pidetään -0,5 - -1 %:in ja 
vahingollisena yli -1 %:in vuosittaista väestölisäystä  

Virolahden vuosittainen väestönlisäys oli keskimäärin -1,0 % 
vuosina 2000-2015: Virolahden väestökehitys haitallisen ja va-
hingollisen väestölisäyksen rajalla 

Virolahden väestönlisäyksessä oli melko suuri vuosittainen vaih-
teluväli: ääripäät olivat +0,1 %:in (2007) ja -2,2 %:in (2008) välillä 
vuosina 2000-2015  

•

   
•

•

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttoliike
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Virolahden tulo ja 
lähtömuutto 
2000-luvulla
Virolahdelle tehtiin yhteensä 2 455 tulomuuttoa vuosina ja 2 828 
lähtömuuttoa vuosina 2000-2015

Virolahden kuntien välinen nettomuutto oli -373 henkilöä negatii-
vinen eli keskimäärin noin -31 henkilöä vuodessa  

Virolahden tulo- ja lähtömuuttajien määrässä on ollut vuosittain 
melko suuria vaihteluita, jotka ovat tyypillisiä Virolahden kaltai-
selle pienelle kunnalle

Virolahden lähtömuuttajien määrä on ollut tulomuuttajia suurem-
pi koko ajanjakjson ajan lukuun ottamatta vuosia 2000 ja 2007

 

 

•

•

•

•

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttoliike
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Virolahden tulomuutto  
vuosina 2000-2015
Virolahdelle tehtiin yhteensä 2 455 tulomuuttoa vuosina 2000-
2015 

Virolahden tulomuuttojen lähtöalueet olivat pääosin Kotka-Hami-
nan seudun muita kuntia, Helsinki, Lappeenranta ja Kouvola

Kotka-Haminan seudun muiden kuntien osuus Virolahden tulo-
muutosta oli lähes puolet (49,6 %). Kunnittain tarkasteltuna Viro-
lahteen muutettiin eniten Haminasta (23,7 %), Kotkasta (16,3 %) ja 
Miehikkälästä (9 %)

Kotka-Haminan seudun lisäksi Virolahteen muutettiin erityisesti 
pääkaupunkiseudulta ja läheisistä  kaikesta muutosta. Virolahteen 
muutti yli 100 henkilöä kuudesta kunnasta (Hamina, Kotka, Mie-
hikkälä, Helsinki, Lappeenranta ja Kouvola) 

•

•

•

•

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttoliike
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Virolahden lähtömuutto 
vuosina 2000-2015
Virolahdesta tehtiin yhteensä 2 828 lähtömuuttoa vuosina 2000-
2015  

Virolahden lähtömuutoista valtaosa suuntautui joko Haminaan tai 
Kotkaan: enemmän kuin neljä kymmenestä (43,2 %) lähtömuutti 
em. kaupunkeihin

Virolahdelta lähtömuutettiin myös keskimääräistä enemmän Lap-
peenrantaan, Helsinkiin ja Miehikkälään.  

Kotka-Hamina seudun osuus kaikista lähtömuutosta oli hieman yli 
50 % kaikista lähtömuutoista

Virolahdelta lähtömuutti yli 100 henkilöä kuuteen kuntaan (Ha-
mina, Kotka, Lappeenranta, Helsinki, Miehikkälä ja Kouvola)

•

•

•

•

•

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttoliike
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Virolahden nettomuutto 
kunnittain vuosina 
2010-2015
Virolahti sai muuttovoittoa yhteensä 46 kunnasta ja kärsi muutto-
tappiota yhteensä 51 kuntaan. Kaksi kolmesta kunnasta oli sellaisia, 
joiden kanssa Virolahden muuttotase oli tasapainossa tai kuntien 
välillä ei ollut muuttovirtoja  

Virolahti sai vähäistä muuttovoittoa yksittäisistä kunnista ympäri 
Suomea: esimerkiksi Jyväkylästä, Raisiosta, Lahdesta, Espoosta tai 
Turusta  

Virolahti kärsi eniten muuttotappiota oman vaikutusalueensa kau-
pungeille: Haminalle (-64), Lappeenrannalle (-24) ja Kotkalle (-23). 
Muiden kuntien osalta muuttotappiot olivat vähäiset

•

•

•

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttoliike
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Virolahti nettomuutto 
pääasiallisen toiminnan 
mukaan 2010-2014 
Muuttajat voidaan jakaa pääasiallisen toiminnan perusteella 
työllisiin (työssä olevat) ja ei-työllisiin. Työllisten nettomuutto 
on tärkeimpiä muuttoliikkeen laadullisia muuttujia merkittävien   
kerrannaisvaikutusten vuoksi

Virolahti sai muuttovoittoa pääasiallisen toiminnan mukaan tar-
kasteltuna työllisistä (+11), työttömistä (+14) ja lapsista (+31)

Virolahti kärsi muuttotappiota erityisesti opiskelijoille (-55) ja elä-
keläisille (-10). Opiskelijoiden muuttotappio selittyy koulutuspaik-
kojen puuttumisella 

Virolahden muuttajien rakenne on kohtalaisen hyvä erityisesti 
työllisistä saadun pienen muuttovoiton ansiosta: muuttovoitto on 
vähäinen, mutta hyvä merkki kunnan elinvoimaisuuden kannalta

•

•

•

•

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttajien taustatiedot 
-tietokanta
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Virolahden tulomuutto 
ikäryhmittäin vuosina  
2010-2015
Virolahden tulomuuttajista nuorten ja nuorten aikuisten (15-29 
-vuotiaat) osuus oli suuri: lähes puolet kaikista muuttajista (47,9 %)

Virolahden tulomuuttajista suurin ikäryhmä oli määrällisesti 25-
29 –vuotiaat ja toiseksi suurin ikäluokka olivat 20-24 vuotiaat. 
Kolmannes tulomuuttajista kuului kahteen em. ikäryhmään  

Alle 35-vuotiaiden muuttajien osuus oli yli vähän alle kaksi kol-
masosaa (61,7 %) kaikista tulomuuttajista  

Työikäisten tulomuuttajien osuus vastaa suunnilleen muiden Kot-
ka-Hamina seudun kuntien työikäisten tulomuutto-osuutta. Elä-
keikäisten tulomuuttovirrat Virolahdelle olivat vähäiset niin kuin 
muissakin kunnissa

•

•

•

•

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttoliike
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Virolahden lähtömuut-
to ikäryhmittäin vuosina 
2010-2015
Virolahden lähtömuutto painottui nuoriin ja nuoriin aikuisiin: 15-
29 –vuotiaiden osuus kaikista muuttajista oli lähes puolet (46,6 %) 
lähtömuutosta. Luku on lähellä muita seudun kuntia

Lähtömuuttajia oli määrällisesti eniten 20-24 –vuotiaiden ikäluo-
kassa ja toiseksi eniten 15-19 –vuotiaiden ikäluokassa: enemmän 
kuin joka kolmas lähtömuuttaja kuului em. ikäryhmiin 

Alle 35-vuotiaita oli enemmän kuin kaksi kolmesta (66,6 %) lähtö-
muuttajasta vuosina 2010-2015 

Yli 35-vuotiaiden lähtömuuttajien osuus oli alhainen: keskimäärin 
joka kolmas lähtömuuttaja oli yli 35-vuotias

 

•

•

•

•

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttoliike
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Virolahden nettomuut-
to ikäryhmittäin vuosina 
2010-2015
Virolahden nettomuutto oli vaihtelevaa ikäryhmittäin tarkastel-
tuna: esimerkiksi Virolahti sai muuttovoittoa muun muassa 45-14 
–vuotiaista lapsista, mutta kärsi muuttotappiota alle 5-vuoti-aista 
lapsista. Samalla tavalla Virolahti sai muuttovoittoa 40-59 –vuoti-
aista, mutta kärsi muuttotappiota 30-39 –vuotiaista  

Virolahden muuttotappiot painottuivat vahvasti nuoriin 15-24 –
vuotiaiden ikäluokkiin

Lisäksi Virolahti kärsi muuttotappiota yli 75-vuotiaista

 
 
 

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttoliike

•

•

•
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Työllisten tulo- ja lähtömuuttoa voidaan tarkastella toimialoittain 
(TOL-luokitus) ja  työnantajatoreittain. Graafissa on kuvattu Viro-
lahden työllisten nettomuuttoa toimialoittain vuosina 2010-2014.

Virolahti sai muuttovoittoa kuljetuksen ja varastoinnin toimialalta 
(+27) sekä terveys ja sosiaalipalvelujen toimialalta (+19). Virolahti 
sai työllisistä muuttovoittoa myös esimerkiksi  koulutuksen (+7) ja 
kaivostoiminnan (+5) aloilta.  

Virolahti kärsi toimialoittain tarkasteltuna muuttotappiota  muus-
ta palvelutoiminnasta (-13) ja rakentamisen (-12) toimialojenosalta

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttajien taustatiedot 
-tietokanta

•

•

•

Virolahden työllisten 
nettomuutto toimialoit-
tain  (TOL) mukaan 
vuosina 2010-2014
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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

Virolahden kannalta on merkittävää, että se sai korkea-asteen suo-
rittaneista vähäistä muuttovoittoa +5 henkilöä vuosina 2010-2015

Virolahti sai korkea-asteen sisältä eniten muuttovoittoa AMK-tut-
kinnoista (+11) ja muuttotappiota vastaavasti ylemmän korkea-
koulututkinnon suorittaneista (-11)  

Virolahti kärsi keskiasteen tutkinnon suorittaneista muuttotap-
piota -65 henkilöä vuosina 2010-2015  

Lähde: 
Tilastokeskus, koulutus ja muuttoliike 
erillisaineisto

•

•

•

•

Virolahden korkea-as-
teen tutkinnon suorit-
taneiden nettomuutto 
2010-2015
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Lähde: 
Tilastokeskus; muuttajien taustatiedot 
-tietokanta

Virolahden muuttovoitot ja –tappiot jakautuivat epätasaisesti eri 
tuloryhmissä: suurimmassa osassa tuloryhmiä tulo- ja lähtömuut-
tajien osuudet olivat lähellä toisiaan

Virolahden muuttovoitot painottuivat keskituloisiin tuloryhmiin 
ja muuttotappiot pienituloisiin 

Yli 42 000 euroa vuodessa ansaitsevista tilanne oli tasapainossa

Virolahden muuttajien tulorakenne on kohtalaisen tasapainoinen: 
tulo- ja lähtömuuttojen osuuksissa ei ollut suurta eroa tuloryhmien 
välillä pois lukien niin sanotut tulottomat henkilöt (pääosin lapsia 
ja työvoimaan kuulumattomia)
  

•

•

•

•

Virolahti tulo ja 
lähtömuutto tuloraken-
teen mukaan vuosina 
2010-2014
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Virolahden tulomuuttajien tulot olivat keskimäärin 16 291 tulo-
muuttoa kohden ja lähtömuuttajien 16 752 euroa lähtömuuttoa 
kohden

Virolahti menetti laskennallisesti yhtä muuttoa kohden keskimää-
rin -461 euroa vuosina 2010-2014: tulo- ja lähtömuuton keskimää-
räisten tulojen välinen erotus oli negatiivinen Virolahden kannalta 
eli kunta jonkin verran menetti muuttoliikkeen rakenteen vuoksi

Virolahden muuttajien rakenne oli tulojen näkökulmasta lievästi 
epäedullinen kunnan kannalta

 

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttajien taustatiedot 
-tietokanta

•

•

•

Virolahden tulo- ja 
lähtömuuttajien  
keskimääräiset tulot



16

Timo Aro 
–
2017 Virolahti

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).

Virolahden muuttoliikkeen laskennallinen tulokertymä oli vain 
noin – 9 000 euroa vuosina 2010-2014 eli käytännössä Virolahden 
muuttoliikkeen laskennallinen tulokertymä on lähes tasapainossa 

Virolahti kärsi kuntien välisestä muuttoliikkeestä kohtalaista 
muuttotappiota vuosina 2000-2015 ja edelleen 2010-luvulla, mut-
ta muuttajien yhteenlaskettujen tulojen näkökulmasta tilanne on 
tasapainoinen. Virolahden muuttajien rakenne on toisin sanoen 
määrällisistä muuttotappioista huolimatta kuntataloudellisesti ta-
sapainoinen

Lähde: 
Tilastokeskus, muuttajien taustatiedot 
-tietokanta

•

•

•

Virolahden muuttoliikkeen 
laskennallinen tulokertymä 
2010-2014
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Kiitos. Lisätietoja
Timo Aro
@timoaro

timokaro@gmail.com
045 657 7890


