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1 Segregaatio ja sen mittaaminen

• Asumisen alueellinen segregaatio = kaupungin/seudun sisäinen 
eriytyminen esim. etnisen taustan tai sosioekonomisen aseman suhteen.

• Tavoitteena valtakunnallinen yleiskatsaus suurten kaupunkiseutujen 
tilanteeseen. Kaksitasoinen tarkastelu 11 isolta kaupunkiseudulta:

1) keskuskaupungit – ympäryskunnat
2) asuinalueet kaupungin sisällä.

• Pääpaino etnisten ryhmien eriytymisessä, kuvaa täydennetään 
sosioekonomisella eriytymisellä.

• Mittari kaupungin sisäisen segregaation jyrkkyydelle: erilaisuusindeksi.
Tunnusluku, joka lasketaan kahden väestöryhmän välille koko kaupungin 
tasolla. Arvo voi vaihdella välillä 0 %–100 %. Mitä korkeampi arvo sen 
jyrkempi segregaatio.

• Aineistot Tilastokeskuksen aluetietokannoista ja Statfin-tietokannasta.
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2 Vieraskielinen väestö ja sen kasvu

• Vieraskieliset keskittyvät 
vahvasti isoihin 
kaupunkeihin.

• Noin puolet heistä asuu 
pääkaupunkiseudulla.

• Vieraskielisten osuus 
kasvanut kaikissa isoissa 
kaupungeissa selvästi 
kymmenessä vuodessa.

(Vuoden 2004 luvut laskettu 2014 
kuntarajoilla)
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3 Vieraskieliset 
keskuskaupungeissa 

ja kehyskunnissa

• Seudullinen eriytyminen 
selvää: keskuskaupungeissa 
vieraskielisiä on selvästi 
suurempi osuus väestöstä 
kuin ympäryskunnissa.
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4 Kaupunkien sisäinen vieraskielisten eriytyminen
2004 ja 2014.

• Aikavertailu: Ei 
valtakunnallista trendiä 
mihinkään suuntaan etnisen 
segregaation yleistasossa.

• Eri kaupungeissa pienehköjä 
erisuuntaisia muutoksia.

• Kaupunkien vertailu: Turussa 
segregaatio oli jyrkintä ja 
Lahdessa lievintä.

(Kuntaliitoskaupungeissa 2014 luvut 
laskettu 2004 kuntarajojen mukaan.) 
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5 Maahanmuuttaja-
ryhmät

• Tarkastelussa kolme 
kaupunkia ja 12 suurinta 
äidinkieliryhmää.

• Suuria eroja ryhmien välillä 
segregoitumisen asteessa.

• Kieliryhmien järjestys eri 
kaupungeissa suunnilleen 
sama, mutta Turussa 
eriytyminen jyrkempää.

• Yli 50 prosentin indeksin 
arvoja voidaan pitää jo 
selkeästi jyrkkänä 
segregaationa. 
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6 Pienituloisuus 
keskuskaupungeissa ja 

kehyskunnissa

• Pienituloisia keskuskaupungeissa
suurempi osuus kuin
kehyskunnissa.

(Tulot laskettu tässä kulutusyksikköä kohti, 
jotta eri perhetyypit saadaan
vertailukelpoisiksi.)
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7 Työttömyys 
keskuskaupungeissa ja 

kehyskunnissa

• Työttömiä keskuskaupungeissa
suurempi osuus työvoimasta
kuin kehyskunnissa.

• Turun seudulla 
sosioekonominen eriytyminen 
selvintä (tämä ja edellinen dia).
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8 Etnisen ja sosioekonomisen segregaation riippuvuus

• Esimerkkeinä Turku ja Tampere: kummassakin kaupungissa suuren 
siirtolaisosuuden alueet ovat samalla pienituloisia alueita. 
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Etnisen ja sosioekonomisen segregaation riippuvuus
(jatkuu)

• Etnisellä ja sosioekonomisella 
segregaatiolla oli vahva kytkentä 
kaikissa kaupungeissa.
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vieraskieliset–
pienituloisuus

vieraskieliset–
työttömyys

Helsinki 0,68 0,79

Espoo 0,66 0,52

Vantaa 0,84 0,94

Tampere 0,51 0,44

Turku 0,57 0,75

Oulu 0,72 0,46

Joensuu 0,18 0,50

Jyväskylä 0,55 0,55

Kuopio 0,46 0,63

Lahti 0,59 0,68

Lappeenranta 0,59 0,59

Pori 0,28 0,58

Vaasa 0,61 0,74

Korrelaatiokertoimet alueittaisten osuuksien 
välillä (tiedot: Tilastokeskus)



9 Yhteenveto tuloksista

• Tilastokeskuksen aineistoista tutkittiin segregaatiota 11 suurimmalla 
kaupunkiseudulla.

• Vieraskieliset keskittyvät voimakkaasti isoihin kaupunkeihin. Ympäryskunnissa 
vieraskielisten osuus on huomattavasti pienempi.

• Maahanmuuttajien osuus väestöstä on kasvanut paljon 10 vuodessa. 
Erilaisuusindeksillä mitattu segregaatioaste ei ole kuitenkaan yleisesti ottaen 
jyrkentynyt, joskin tilanne vaihteli eri kaupungeissa.

• Maahanmuuttajien segregaation aste kaupunkien sisällä vaihteli eri 
kaupungeissa. Turussa segregaatio oli jyrkintä, Lahdessa lievintä.

• Maahanmuuttajaryhmillä huomattavia eroja segregoitumisen asteessa.
• Seutujen keskuskaupungeissa pienituloisten ja työttömien osuus oli suurempi 

kuin ympäryskunnissa.
• Etnisellä ja sosioekonomisella segregaatiolla oli kaupungeissa vahva 

riippuvuus: korkean maahanmuuttajaosuuden alueilla myös pienituloisten ja 
työttömien osuus oli tavallisesti korkea.
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Kiitos!
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