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Folkökningen i Nyland och Birkaland avtog under
januari–september 2010

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter efter landskap avtog folkökningen i Nyland och Birkaland
under januari–september 2010. I Egentliga Finland ökade folkmängden mer än året innan.

Landskapens relativa befolkningsförändring åren 2009–2010*, kvartal
I–III

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade folkmängden under januari–september 2010 i 11
landskap och minskade i 9 landskap. Förändringarna var likriktade i alla landskap när man jämför med
motsvarande period året innan. Liksom år 2009 ökade folkmängdenmest i landskapet Nyland och Birkaland
och minskade mest i Södra Savolax och Kajanaland. I Nyland var folkökningen 10 860 personer och i
Birkaland 2 750 personer. I Södra Savolax minskade befolkningen med 550 personer och i Kajanaland
med 540 personer. Förändringarna var störst i de ovan angivna landskapen också i förhållande till
folkmängden, men i Kajanaland minskade folkmängden relativt sett mer än i Södra Savolax.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 28.10.2010
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Även om folkökningen var störst i Nyland och Birkaland under januari–september, avtog den mer i dessa
landskap än i övriga landskap jämfört med motsvarande period året innan. Folkökningen i Nyland var
enligt den preliminära statistiken 1 780 personer färre än år 2009. Folkökningen i Birkaland var 420
personer färre än året innan. I Nyland berodde den avmattade folkökningen på att både utrikes och inrikes
inflyttningsöverskotten minskade. I Birkaland var orsaken till den avmattade folkökningen den att antalet
utflyttningar ökade mer än antalet inflyttningar inom omflyttningen mellan landskapen.

Mest avtog folkökningen i förhållande till folkmängden i landskapen Åland och Östra Nyland. På Åland
minskade folkökningen under januari–september med 80 personer och i Östra Nyland med 180 personer
jämfört med motsvarande period år 2009. Folkmängden på Åland och i Östra Nyland ökade dock med
130 personer resp. 420 personer. Orsaken till avmattningen av folkökningen både på Åland och i Östra
Nyland var de allt mindre inrikes och utrikes inflyttningsöverskotten. Folkökningen i Östra Nyland sjönk
dock särskilt på grund av ökningen av antalet döda.

Enligt de preliminära uppgifterna tilltog folkökningen under januari–september 2010 mest i landskapet
Egentliga Finland jämfört med motsvarande period året innan. Folkmängden i Egentliga Finland ökade
nu med 1 910 personer, dvs. 570 personer mer än året innan. Den allt snabbare ökningen av folkmängden
berodde särskilt på ökningen av antalet inflyttningar inom omflyttningen mellan landskapen, men också
på grund av ökningen av antalet födda och av immigrationen.

I förhållande till folkmängden ändrades befolkningsutvecklingen under januari–september mest i en positiv
riktning i landskapet Södra Savolax, även om befolkningsförlusten fortfarande var allra störst där (550
personer). Befolkningsförlusten minskade nämligen med 300 personer i Södra Savolax jämfört med
föregående år. Den positiva utvecklingen var en följd av att inflyttningen ökade inom omflyttningenmellan
landskapen.

Enligt de preliminära uppgifterna var förändringarna i den naturliga befolkningsökningen, dvs. skillnaden
mellan levande födda och döda, störst i landskapen Norra och Södra Karelen. Den naturliga
befolkningsökningen minskade under januari–september, jämfört med motsvarande period året innan,
både kvantitativt och relativt sett mest i landskapet Norra Karelen, där siffran redan tidigare var negativ:
antalet döda var nu 290 fler än antalet levande födda. I Södra Karelen steg den naturliga
befolkningsökningen däremot både kvantitativt och relativt sett mest, men ändå var antalet döda under
januari–september 220 fler än antalet levande födda i landskapet.

Förändringen av den totala nettoflyttningen var kvantitativt sett störst i landskapet Nyland, där
inflyttningsöverskottet av den totala nettoflyttningenminskademed 1 850 personer jämfört medmotsvarande
period år 2009. I den totala nettoflyttningen ingår nettoflyttningenmellan landskapen och nettoinvandringen.
Enligt de preliminära uppgifterna var inflyttningsöverskottet i Nyland 5 230 personer i slutet av september.
I förhållande till folkmängden förändrades den totala nettoflyttningen mest på Åland. Där minskade
inflyttningsöverskottet under januari–september med 100 personer jämfört med motsvarande siffra året
innan. Åland hade dock ett inflyttningsöverskott på 90 personer.
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Tabeller

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

Hela förändringenNettoinvandringNettoflyttning mellan landskapenFödelseöverskottLandskap

Förändring2010*Förändring2010*Förändring2010*Förändring2010*

-1 92318 073-1 7549 656––-1698 417HELA LANDET

-1 77610 859-1 2003 626-6461 603705 630Nyland

-177418-13125-45201-11992Östra Nyland

5741 90794767362622118518Egentliga Finland

-77-311-137271181-271-121-311Satakunta

-12047818165-29376-109-63Egentliga Tavastland

-4222 751119786-5481 0287937Birkaland

26412-882288327531-91Päijänne-Tavastland

75-193-161454176-29060-357Kymmenedalen

80-262-41300-57-339178-223Södra Karelen

301-5466175306-150-11-571Södra Savolax

-164-29431255-151-414-44-135Norra Savolax

49-9734307231-112-216-292Norra Karelen

5894-78256100198-17440Mellersta Finland

-54-128-26257123-366-151-19Södra Österbotten

-173784-68539-232-263127508Österbotten

83149-980107-144-15213Mellersta Österbotten

232 032-178421207-574-62 185Norra Österbotten

-88-537-2138-74-523-12-152Kajanaland

-8-37726445-73-8833961Lappland

-80134-8161-21262247Åland

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

NettoinvandringUtvandringInvandringIn/utvandringslandskap

NordenEU27 länderTotaltNordenEU27 länderTotaltNordenEU27 länderTotalt

-1372 6909 6562 9745 9609 0582 8378 65018 714HELA LANDET

-1421 4043 6261 1372 8204 3989954 2248 024Nyland

13381255310514866143273Östra Nyland

-382267672714646622336901 429Egentliga Finland

-131802716913317356313444Satakunta

-452165299613925148304Egentliga Tavastland

341867861533896481875751 434Birkaland

9532284713220156185429Päijänne-Tavastland

-2110454288415726194611Kymmenedalen

-172030036701401990440Södra Karelen

52317525721043095279Södra Savolax

19582554211116461169419Norra Savolax

1834307378111555115422Norra Karelen

1352569120331792238573Mellersta Finland

9141257316710540208362Södra Österbotten

-102-395392903394691883001 008Österbotten

1336802133523469132Mellersta Österbotten

3654421127239437163293858Norra Österbotten

3101381629511939189Kajanaland

4138445168186254209224699Lappland

-203161303307324283338385Åland

• Områdesindelningen 1.1.2010

5



Befolkning 2010

Förfrågningar
(09) 1734 3262Irma Pitkänen
(09) 1734 3255Merja Eskelinen

Ansvarig statistikdirektör:
Jari Tarkoma
vaesto.tilasto@stat.fi
www.stat.fi

ISSN 1796-0479Statistikcentralen, försäljning
= Finlands officiella
statistik

PB 4C
0 00022 STATISTIKCENTRALEN

ISSN 1798–839X (pdf)tfn (09) 1734 2011
fax (09) 1734 2500
myynti@stat.fi
www.stat.fi


