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Naturlig folkökning bara i hälften av landskapen 2010
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade folkmängden i hälften av landskapen år
2010 på grund av den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda. Jämfört med
föregående år ökade den naturliga folkökningen mest i Södra Karelen och minskade mest i Norra
Karelen och Egentliga Tavastland.

Landskapens naturliga folkökning i förhållande till folkmängden
2010*

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade folkmängden år 2010 i tio landskap, dvs. i hälften
av landskapen, på grund av den naturliga folkökningen. Med naturlig folkökning avses överskottet av
levande födda över döda. År 2009 var antalet födda större än antalet döda i 12 landskap. Den naturliga
folkökningen hade under några år varit positiv, men blev nu negativ i Egentliga Tavastland (-80) och
Södra Österbotten (-10). I sju av de landskap där den naturliga folkökningen var negativ, har antalet döda
varit fler än antalet födda under minst de senaste 12 åren.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 27.1.2011
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Liksom under tidigare år var den naturliga folkökningen år 2010 störst i landskapen Nyland (7 300) och
Norra Österbotten (2 830). I förhållande till folkmängden var den naturliga folkökningen störst i Norra
Österbotten. Däremot var skillnaden mellan antalet döda och antalet födda, liksom under tidigare år, störst
i Södra Savolax (-810) och Kymmenedalen (-490). Också relativt sett översteg antalet döda antalet födda
mest i dessa två landskap.

Den naturliga folkökningen stärktes år 2010 både absolut och relativt sett mest i Södra Karelen (200
personer). Förändringen var dock inte tillräcklig för att vända den negativa siffran till en positiv, utan
antalet döda översteg i Södra Karelen antalet levande födda med 310 personer. I Norra Karelen och
Egentliga Tavastland sjönk den naturliga folkökningen absolut sett mest (-190 personer). I Norra Karelen
var antalet döda nu 380 fler än antalet födda. I Egentliga Tavastland var antalet döda 80 fler än antalet
födda. I förhållande till folkmängden sjönk den naturliga folkökningen mest i Östra Nyland. I hela landet
sjönk den naturliga folkökningen med 360 personer jämfört med året innan.

Enligt de preliminära uppgifterna ökade omflyttningen mellan landskapen något år 2010 jämfört med året
innan (3 800), och antalet flyttningar från ett landskap till ett annat uppgick till 125 620. Åtta av landskapen
fick ett inflyttningsöverskott från övriga landskap och 12 landskap uppvisade ett utflyttningsöverskott.
Av dessa åtta landskap hade sex landskap fått ett inflyttningsöverskott i minst 11 år innan på grund av
omflyttningen mellan landskapen. Elva av landskapen med utflyttningsöverskott har kontinuerligt förlorat
invånare till andra landskap under minst de senaste 20 åren.

Det största inflyttningsöverskottet hade åter landskapen Nyland (1 730) och Birkaland (1 380). I förhållande
till folkmängden var inflyttningsöverskottet vid omflyttningar mellan landskap år 2010 störst i Egentliga
Tavastland och Birkaland. Mest utflyttningsöverskott hade Lappland (-930) och Kajanaland (-600). Relativt
sett var utflyttningsöverskottet störst i Kajanaland.

Nettoinvandringen, dvs. skillnaden mellan invandring och utvandring, visade år 2010 ett
inflyttningsöverskott i alla landskap, vilket den har gjort sedan år 2003. Enligt de preliminära uppgifterna
fick Nyland (4 930), Egentliga Finland (980) och Birkaland (980) mest inflyttningsöverskott från utlandet.
Minst inflyttningsöverskott från utlandet år 2010 fick Mellersta Österbotten (120). I förhållande till
folkmängden var nettoinvandringen störst på Åland och i Österbotten och minst i Mellersta Finland.

Enligt de preliminära uppgifterna ökade folkmängden år 2010 i 11 landskap och minskade i 9 landskap.
Förutom i ett landskap var förändringarna i linje med föregående års förändringar. Bara den svaga
folkökningen i Södra Österbotten vände till en liten befolkningsförlust. I övriga åtta landskap med
befolkningsförlust har folkmängden sjunkit under minst de senaste 16 åren. I de åtta landskap där
folkmängden ökat har den ökat i minst 10 år innan.

Liksom år 2009 ökade folkmängden mest i Nyland (13 960) och i Birkaland (3 450) och minskade mest
i Södra Savolax (-910) och Kajanaland (-590). I förhållande till folkmängden var folkökningen störst i
Nyland och på Åland och minskningen störst i Kajanaland och Södra Savolax.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2010 och
förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2009, kvartal I–IV

Hela förändringenNettoinvandringNettoflyttning mellan landskapenFödelseöverskottLandskap

Förändring2010*Förändring2010*Förändring2010*Förändring2010*

-2 04123 072-1 66612 882––-35710 190HELA LANDET

-1 60013 956-1 0654 930-4441 729307 297Nyland

-78397-18140-107132-122125Östra Nyland

4412 1788898324367699519Egentliga Finland

-81-347-161336160-278-79-405Satakunta

-557325526466552-185-84Egentliga Tavastland

-2773 454169980-3451 378-1491 096Birkaland

63486-11031512338358-212Päijänne-Tavastland

-116-253-155612105-37495-491Kymmenedalen

118-311-23401-49-402200-310Södra Karelen

150-914-12214154-322-22-806Södra Savolax

-31-27234345-14-388-38-229Norra Savolax

56-111-16395248-123-189-383Norra Karelen

-179858-107317444-83497Mellersta Finland

-54-41-55307131-337-117-11Södra Österbotten

-165888-102719-186-422111591Österbotten

48188011584-187-37260Mellersta Österbotten

-822 846-18958267-569202 833Norra Österbotten

-67-5932200-77-60311-190Kajanaland

-68-28357603-130-927841Lappland

-64214-58124-33383252Åland

• Områdesindelningen 1.1.2010
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Tabellbilaga 2. Förhandsuppgifter om in- och utvandrare efter ut-/invandringsland landskapsvis,
kvartal I–IV 2010

NettoinvandringUtvandringInvandringIn/utvandringslandskap

NordenEU27 länderTotaltNordenEU27 länderTotaltNordenEU27 länderTotalt

-803 74112 8823 7627 70111 7303 68211 44224 612HELA LANDET

-1881 9494 9301 4373 6685 6781 2495 61710 608Nyland

11241407014619381170333Östra Nyland

-553109833456068922909161 875Egentliga Finland

-242153369317922769394563Satakunta

-2812643712017735201441Egentliga Tavastland

592419801955158682547561 848Birkaland

7653156517427672239591Päijänne-Tavastland

-21336123811420536247817Kymmenedalen

-1129401379017426119575Södra Karelen

934214309213239126346Södra Savolax

29733455714521186218556Norra Savolax

33553954210414975159544Norra Karelen

355317113252396116307713Mellersta Finland

16169307399215155261458Södra Österbotten

-98-127193574165832594041 302Österbotten

18511152742664593181Mellersta Österbotten

52945821742955512263891 133Norra Österbotten

6202002138642758264Kajanaland

4075603226241342266316945Lappland

1780124359372395376452519Åland

• Områdesindelningen 1.1.2010
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