
Förhandsuppgifter om befolkningen
2010, 1:a kvartalet

Nylands och Ålands inflyttningsöverskott minskade under
det första kvartalet år 2010
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter saktade deminskade inflyttningsöverskotten från hemlandet
och utlandet ner befolkningsökningen mest i landskapet Nyland under det första kvartalet år 2010. I
förhållande till folkmängden minskade inflyttningsöverskottet och befolkningsökningen mest på Åland.

Landskapens relativa totalnettoflyttning, första kvartalen 2009–2010*

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter efter landskap minskade den totala nettoflyttningen under
det första kvartalet år 2010 kvantitativt mest i landskapet Nyland jämfört med motsvarande period året
innan. Nettoflyttningenmellan landskapen och nettoinvandringen räknas med i den totala nettoflyttningen.
I Nyland minskade det preliminära inflyttningsöverskottet med 1 270 flyttningar – inflyttningsöverskottet
var 1 210 flyttningar. I förhållande till folkmängden minskade den totala nettoflyttningenmest i landskapet
Åland. Där var inflyttningsöverskottet under det första kvartalet 20 flyttningar, vilket var 70 flyttningar
färre än under motsvarande period året innan. Orsaken till det lägre inflyttningsöverskottet såväl i landskapet
Nyland som på Åland var minskningen av både nettoflyttningenmellan landskapen och nettoinvandringen.
Den totala nettoflyttningen i Nyland var kvantitativt sett ändå fortfarande högre än nettoflyttningen i de
övriga landskapen. I förhållande till folkmängden var endast den totala nettoflyttningen i Östra Nyland
högre än i Nyland.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsinki 29.4.2010
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Enligt den preliminära statistiken var ökningen i den naturliga befolkningsförändringen kvantitativt sett
störst, 340 personer, i landskapet Nyland under årets första kvartal jämfört med motsvarande siffra året
innan. Med den naturliga befolkningsförändringen avses skillnaden mellan levande födda och döda. I
landskapet Nyland var födelseöverskottet under det första kvartalet 1 820 barn: 4 400 barn föddes och 2
580 personer dog. I hela landet var den naturliga befolkningsökningen under det första kvartalet 2 080
barn, dvs. 900 barn fler än under motsvarande period året innan. Relativt sett var den naturliga
befolkningsförändringen störst i landskapet Södra Karelen, men var där alltjämt negativ: antalet döda var
390 och antalet levande födda 330. Den naturliga befolkningsökningen i såväl landskapet Nyland som
Södra Karelen var en följd av både en ökning av antalet levande födda och en minskning av antalet döda
jämfört med det första kvartalet året innan.

Totalförändringen i folkmängden är den naturliga folkökningen plus den totala nettoflyttningen. Enligt
de preliminära uppgifterna minskade ökningen av folkmängden i hela landet med 80 personer under det
första kvartalet år 2010 jämfört med motsvarande period året innan. Granskat efter landskap minskade
totalförändringen kvantitativt mest, 930 personer, i landskapet Nyland. Orsaken var en minskning av den
totala nettoflyttningen. Trots detta ökade folkmängden i Nyland både kvantitativt och relativt sett mer än
i övriga landskap, med 3 030 personer. Relativt sett saktades folkökningen mest ner på Åland. Även till
detta bidrog i synnerhet minskningen av den totala nettoflyttningen. Folkmängden på Åland ökade ändå
med 10 personer.
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Tabeller

Förhandsuppgifter om invandrare och utvandrare efter in-/utvandringsland landskapsvis,
första kvartalet 2010

NettoinvandringUtvandringInvandringIn-/utvandringslandskap

NordenEU 27 -länderTotaltNordenEU 27 -länderTotaltNordenEU 27 -länderTotalt

-1087212 4518421 6172 5667342 3385 017Hela landet

-773038803027651 2512251 0682 131Nyland

-6140243950184090Östra Nyland

-14802369712818983208425Egentliga Finland

-15679426415811108152Satakunta

-234547172855182Egentliga Tavastland

10571924610316956160361Birkaland

-109502046691055119Päijänne-Tavastland

1328151751649132Kymmenedalen

-7-52910215531684Södra Karelen

4453153442193895Södra Savolax

718671227431945110Norra Savolax

41595720321135127Norra Karelen

-28563048702856126Mellersta Finland

44369813311256100Södra Österbotten

-28-1412774951264681253Österbotten

110267111882144Mellersta Österbotten

92211936671234589242Norra Österbotten

393414841342Kajanaland

16151304751776366207Lappland

-61319687076628395Åland

• Områdesindelningen 1.1.2010
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