
 

Elinvoimaohjelman taustatietopaketin tiivistelmä  
 

Elinvoimaohjelman teemojen teot ovat muotoutuneet elinvoimatyön eri työvaiheiden tuloksena. Elinvoimaohjelman 

keskeisimpiä tausta-aineistoja ovat seudun määrällistä väestökehitystä ja tulo- ja lähtömuuton rakennetta sekä 

tulomuuttajien profiilia käsittelevä syvennetty muuttoliikeanalyysi, seudulle muuttaneiden näkemyksiä kartoittanut 

veto- ja pitovoimakysely sekä potentiaalisten tulomuuttajien mielikuviin, näkemyksiin ja kiinnostuksen kohteisiin 

pureutunut valovoimakysely. Alle on koottu elinvoimaohjelman sisällön kannalta keskeisimmät huomiot, joihin pääsee 

syventymään tarkemmin taustatietopaketin avulla. 

 

Syvennetty muuttoliikeanalyysi 
 

Forssan seudun väestön väheneminen perustuu sekä luonnolliseen väestönlisäykseen että kuntien väliseen 

nettomuuttoon. Sen sijaan nettomaahanmuutosta seutu saa tasaista muuttovoittoa. Forssan seudun luonnollinen 

väestönlisäys on ollut negatiivinen koko ajanjakson 2000-2017 välisen ajan ja maan sisältä on tullut muuttotappiota 

vuodesta 2004 alkaen. Tilanne on heikentynyt edelleen 2010-luvun kuluessa. Forssan seutu sai muuttovoittoa 25 

seudulta ja kärsi muuttotappiota 36 seudulle vuosina 2010-2016.Huomionarvoista on se, että Forssan seutu kuuluu 

niiden harvojen kaupunkiseutujen joukkoon, jotka saavat muuttovoittoa Helsingin seudulta.  Muuttajien rakenne ei 

ole niin epäedullinen kuin määrällisestä muuttotappiosta voisi yksin päätellä. Forssan seutu on saanut ikärakenteen 

mukaan tarkasteltuna muuttovoittoa yli 40-vuotiaiden ikäryhmistä ja kärsii muuttotappioista alle 40-vuotiaiden 

ikäryhmien osalta. Forssan seudun muuttotappiot painottuvat vahvasti 15-24 –vuotiaisiin nuoriin, joka heijastuu 

negatiivisesti Forssan väestötilastoihin. Muiden ikäryhmien osalta Forssan seudun tilanne on lähellä tasapainoa. 

Muuttajien työmarkkina-aseman näkökulmasta tilanne on epäedullinen: seutu saa muuttovoittoa eläkeläisistä, mutta 

kärsii muuttotappioista muuttoliikkeen avainryhmästä työllisistä ja opiskelijoista. Tulomuuttajien keskimääräiset tulot 

ovat selvästi korkeimmat 55-64 –vuotiaiden ikäryhmässä, jossa keskimääräiset tulot ovat lähes kaksi kertaa 

korkeammat kuin esimerkiksi 25-34 –vuotiaiden nuorten aikuisten ikäryhmässä.   

 

Seudun sisällä on hyvä tunnistaa ja tunnustaa väestönkehitykseen liittyvät tosiasiat, mutta tilanteen voi kääntää 

voimavaraksi ja vahvuudeksi vaikuttamalla omaehtoisesti niihin asioihin ja tekijöihin, joihin on mahdollista vaikuttaa 

Forssan seudun väestönkehityksen ja muuttajien rakenteen tosiasiat huomioiden. Tilannekuvan tunnistaminen auttaa 

suuntaamaan resursseja ja tekemistä vaikutettavissa oleviin asioihin negatiivisen puhunnan sijaan. Forssan seudun 

kannalta on olennaista keskittyä tulomuuttajiin, potentiaalisiin tulomuuttajiin ja paluumuuttajien lähtömuuttajien 

sijaan. Forssan seudun tulomuuton lisäämisen kannalta ehdottomasti potentiaalisin alue on Helsingin seutu, ja 

Helsingin seudun sisällä erityisesti pääkaupunkiseudun keskuskaupungit Helsinki, Espoo ja Vantaa sekä valtatie 2:n 

vaikutusalueella olevat kunnat. Muita potentiaalisia lähtöalueita ovat kasvukolmion sisällä olevat keskuskaupungit ja 

seutukeskukset. Potentiaalisimmat muuttajaryhmät ovat 35-74 –vuotiaat aikuiset ja seniorit, jotka tekevät paikkaan 

liittyviä valintoja sijainnin, saavutettavuuden, toimivien lähipalvelujen, luontoon ja vapaa-aikaan liittyvien 

harrastusten ja kohtuullisten elämiseen ja asumiseen liittyvien kustannusten perusteella. Sen sijaan 25-34 –vuotiaiden 

nuorten aikuisten tulomuuton lisäämisessä kannattaa tehdä markkinointiyhteistyötä ja tunnettuuden lisäämistä 

muiden Kanta-Hämeen ja Varsinais-Suomen seutujen kanssa. Lisäksi Forssan seudun kannattaa panostaa 

Hämeenlinnan, Kotkan, Porvoon tai Salon tavoin erikseen iäkkäämpiin muuttajiin, jotka hakeutuvat lähemmäksi lapsia 

tai lastenlapsia, jotka asuvat kasvukeskusalueilla. Forssan seudun väestönkehityksen dynaamisin osatekijä on ollut 

2010-luvulla maahanmuutto. Maahan-muuton suhteellinen merkitys alueen väestönlisäyksessä on kasvanut tasaisesti. 

Tulomuuttojen määrän lisääntyminen muilta Suomen seuduilta ja maahanmuuton suunnitelmallinen lisääminen 

tasapainottaisivat Forssan seudun väestönkehitystä keskipitkällä aikavälillä sekä heijastuisi ajan kanssa myönteisesti 

syntyvyyteen. 

 

Forssan seudun asuntotarjonnassa on oltava riittävästi monipuolisia vaihtoehtoja erilaisille väestö- ja ikäryhmille, 

jolloin voidaan huomioida jokaisen ryhmän osalta riittävän hyvin muuttuvat asumiseen ja asumismuotoihin liittyvät 

preferenssit. Tämä tarkoittaa pientalovaltaisuuden ja rauhallisten asuin- ja elinympäristöjen rinnalle enemmän 

tarjontaa pienistä kerrostaloasunnoista hyvillä paikoilla ja lähellä palveluita kuntataajamissa. Forssan seudun etuna 

on se, että sen on mahdollista tarjota samanaikaisesti sekä tiivistä kaupunkimaista että maaseutumaista asumista. 

Alue- ja väestörakenteen muutostrendeissä korostuu kaupungistuminen, sujuvat ja nopeat liikenneyhteydet ja 

(alue)liikkuvuus, mutta näiden rinnalla esiintyy myös niin sanottuja vastavirtoja ja monipaikkaisuutta. Forssan seudun 

hubina toimimista puoltaa sijaintietu lähellä suurimpia kasvukeskuksia ja liikkuvuusvirtoja, mutta seudun pääseminen 



 

valintojen kentälle yhdeksi vaihtoehdoksi potentiaalisten vaihtoehtojen joukossa edellyttää jatkuvaa, 

suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä.  

   

Forssan seudun kehityksen ja kehittämisen kannalta on olennaista alueen kiinnostavuus, houkuttelevuus ja vetovoima 

ulkopuolisten silmissä. Kaikesta huolimatta tulevan kehittämisen tärkein voimavara on kuitenkin Forssan seudulla jo 

nyt vakituisesti asuvat ihmiset, yhteisöt ja yritykset tai seudulla vapaa-aikaansa viettävät ihmiset. Forssan seudun on 

uusien asukkaiden houkuttelun ja vetovoiman ohella panostettava ehkä nykyistä enemmän alueella vakituisesti asuvan 

ja vapaa-aikaansa viettävän väestön odotuksiin, toiveisiin ja tarpeisiin.  Avainkysymys on asukkaiden tyytyväisyys ja 

omakohtaiset kokemukset seudun lähi- ja vetovoimapalveluiden toimivuudesta, tyytyväisuus omaan lähiasuin- ja 

elinympäristöön sekä viihtyvyyteen, mukavuuteen, hauskuuteen, leikkisyyteen yms. työn ulkopuolella oleviin 

tekijöihin. Forssan seudun asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden pitovoimaisuutta lisääviin asioihin ja tekijöihin 

kannattaa luoda erilliset tavoitteet. 

 

Veto- ja pitovoimakysely 
 

Perhe-, sukulais- tai parisuhde oli seudulle lähivuosina muuttaneiden muuttopäätökseen eniten vaikuttanut tekijä. 

Muutto työn perässä oli toisiksi merkittävin yksittäinen muuttosyy. Muita muuttopäätökseen merkittävimmin 

vaikuttaneita tekijöitä olivat yleinen hintataso ja virkistys- ja vapaa-ajan mahdollisuudet. Liki puolet vastaajista 

toivoi lisää kaupunkimaisen asumisen piirteitä ja toivoivat merkittävissä määrin panostuksia joukkoliikenteen 

kehittämiseen. Seudun sote-palveluihin ja liikuntamahdollisuuksiin oltiin vastaajien keskuudessa erityisen tyytyväisiä. 

Kehittämiskohteina nähtiin joukkoliikenteen tason ohella avoimuuteen ja erilaisuuden hyväksymiseen. Seudun 

erityisinä vetovoimatekijöinä pidettiin luontokohteita, erityisesti kansallispuistoja. Erittäin positiivisen asiana etenkin 

pitovoiman kannalta voidaan pitää sitä, että 75 % vastaajista suosittelisi seutua asuinpaikkakunnaksi. 

 

Valovoimakysely 
 

Forssan seudusta muodostettu mielikuva oli pääasiassa neutraali tai hyvä. Seudusta muodostuva mielikuva 

muodostettiin suurimmaksi osaksi ystävien, tuttavien tai sukulaisten kautta sekä ns. perinteisen median sisällön 

kautta. Huomionarvoista on kuitenkin se, että seudun matkailukohteiden ja korkeakoulujen tuottama markkinointi 

vaikutti myös merkittävästi vastaajiin. Järkivihreä toimintatapaa ja brändi ei ollut vastaajien keskuudessa laajalti 

tunnettu, mutta Järkivihreyttä pidettiin varsin uskottavana ja toteuttamiskelpoisena, sillä lähes kolmannes vastaajista 

piti sitä erittäin tai hyvin uskottavana, kun taas vain kymmenes vastaajista ei pitänyt sitä uskottavana. Järkivihreässä 

brändissä onkin potentiaalia laajennettavaksi koko seudun yhteiseksi asiaksi.  

 

Uudenlaiset asumisen muodot kiinnostivat tasaisesti kaikkia ikäryhmiä. Erityistä kiinnostusta asumismuotoina 

herättivät ekopientalo, miniomakotitalo, kaupunkipientalo, jakamistalouden ja palveluasumisen konsepti, harrastus- 

ja elämäntyyliasuminen ja vapaa-ajan asunnolla asuminen. Matkailukohteista seudulle muuttaneiden tapaan vastaajia 

kiinnosti erityisesti kansallispuistot. Kyselyä varten kehitellyistä matkailu- ja tapahtumapaketeista eniten kiinnostusta 

herätti luontopaketti, jossa olisi esimerkiksi mahdollista vuokrata opas tai varusteet kansallispuistossa oleilua varten. 

Luontomatkailun ohella myös lähiruokaan ja hyvinvointiin liittyvät palvelut kiinnostivat vastaajia. Uusille asukkaille 

kehitetyt muuttajapalvelut näyttäytyivät erityisen tarpeellisina ulkopaikkakuntalaisten silmin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


