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Finnish electric distributors with domains consisting mostly of rural landscape have begun to
pay attention to a new scale in the event of customers terminating their distribution contracts.
Terminating a distribution contract gives a tough time for those companies in rural areas for their
overall low and medium voltage line lengths are much higher against a single metering point
compared to urban areas. This means a strategically renewed network will be large in length but
also as an investment. That is why the phenomena should be considered when renewing network
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1

JOHDANTO

Maaseutumaiset verkkoyhtiöt ovat viime vuosina havahtuneet kasvavaan maaseudulla
tapahtuvaan liittymäsopimusten irtisanomiseen. Liittymäsopimusten irtisanominen aiheuttaa
lisääntyviä

haasteita

verkon

investointisuunnitelman

laatimiseen,

kun

investointeja

joudutaan toteuttamaan jopa ennenaikaisesti vuonna 2013 säädetyn Sähkömarkkinalain
(Sähkömarkkinalaki SML 588/2013) toimitusvarmuusvaatimuksen ajamana. SML 6 luvun
51 §:n
johtuva

1 momentin
vioittuminen

3 kohdan
ei

saa

mukaan

jakeluverkon

aiheuttaa

myrskystä

asemakaava-alueen

tai

lumikuormasta

ulkopuolella

olevalle

käyttöpaikalle yli 36 h kestävää sähkönjakelun keskeytystä. Tämä tarkoittaa sitä, että
jakeluverkkoyhtiön on varmuusvaatimuksen ajamana investoitava paitsi ennenaikaisesti,
myös mahdollisesti kalliimmin, mikäli ilmajohtoverkkoa joudutaan vaihtamaan maakaapeliin
toimitusvarmuuskriteerien täyttämiseksi.
Minkä tahansa kestävällä pohjalla olevan liiketoiminnan on oltava pitkällä aikavälillä
taloudellisesti kannattavaa. Suomen Osakeyhtiölain (Osakeyhtiölaki OYL 624/2006) 1 luvun 5 §
määrittelee osakeyhtiön toiminnan tarkoitukseksi voiton tuottamisen osakkeenomistajille (jollei
yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin). Suomessa oli vuoden 2019 lopussa 77 jakeluverkonhaltijaa,
joista osakeyhtiöitä oli 73 eli 95 % (Energiavirasto 2019). Osakeyhtiön tavoitteet ja
toimintaperiaatteet pätevät siten käytännössä jokaiseen jakeluverkonhaltijaan.
Kuten muussakin liiketoiminnassa, jakeluverkonhaltija kattaa investointiensa kulut viime
kädessä yhtiön asiakkailta perittävillä maksuilla. Ylisuurten siirtomaksujen perimisen
ehkäisemiseksi

jakeluverkkoyhtiöitä

sitoo

Energiaviraston

määrittämä

valvontamalli.

Monopoliasemastaan huolimatta yhtiöillä ei kuitenkaan liene olevan halua veloittaa
liittymäasiakkailtaan ylisuuria siirtomaksuja ainakaan alueilla, joissa liittymäsopimusten
irtisanominen on jo ongelma; liittymäasiakkaita tuskin halutaan kannustaa liittymäsopimuksensa
irtisanomiseen, mikäli se ei yhtiön investointistrategian valossa näyttäydy kannattavana (sillä
voihan olla niinkin, että verkkoyhtiön on kustannustehokkaampaa tarjota liittymäasiakkaalle
esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmä, kuin uusia liittymäpisteeseen saapuva yhteys).
Lähtöoletuksen mukaan alueet, joilla liittymäsopimuksia irtisanotaan, ovat harvaan asuttuja ja
liittymäpisteiden väliset etäisyydet ovat pitkät. Tällöin muuntopiireillä on usein vain pieni määrä
liittymäasiakkaita ja johtopituuden suhde liittymien lukumäärään on suuri. Näistä syistä yhtä
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liittymäasiakasta kohden tehtävän investoinnin suuruus on huomattava, joten virheinvestointien
välttämiseksi on tärkeää kyetä arvioimaan liittymäsopimuksen irtisanomiseen liittyvää riskiä.
Tutkimusaihe onkin tärkeä verkkoyhtiön investointisuunnitelmallisesta näkökulmasta ja mikäli
tutkimus tuottaa sellaista lisäarvoa ja ymmärrystä, jonka avulla verkkoinvestointeja voidaan
tehdä viisaammin, tällä voisi kenties olla huomattavakin kansantaloudellinen merkitys.
Liittymäsopimusten irtisanomiseen liittyvät tekijät ovat epäilemättä laajuudessaan niin
moninaiset, että kaikkien vaikuttavien tekijöiden määrittäminen on (liki) mahdotonta. Kuvassa
1.1 on kaavio erilaisten liittymäsopimusten irtisanomiseen mahdollisesti vaikuttavien tekijöiden
roolista maanlaajuisessa mittakaavassa.

KUNTA- JA YHTIÖTASON ILMIÖT
-

- Alueen hintakehitys
Työpaikat
(asunnot, verot yms.)
Terveydenhuolto
Kaupat
- Asuntojen myyntiajat
Liikenneyhteydet
Koulutus
Kaavoitus

z

MIKROTASON ILMIÖT

Asukkaat
- Sosiaalinen status (ty ö, opiskelu,
v arallisuus)
- Ikä
- Sukupuoli
- Autojen määrä
- Ty ömatkan pituus
Kiinteistöt
- Käy ttötarkoitus, ennen ja ny t
- Lämmity stapa
- Rakennusten ikä
- Varustelutaso (sähkö, v esi tms.)
- Sijainti
- Saneeraukset
- Pinta-ala
- Asumismuoto (oma, v uokra)
- Vesistöetäisy ys

MAAKUNTATASON ILMIÖT

-

Työpaikat
Liikenneyhteydet
Koulutus
Asumisen hinta, saatavuus
Erityissairaanhoito
Uudisrakentaminen

Kuva 1.1. Liittymäsopimusten irtisanomiseen mahdollisesti vaikuttavat tekijät maakunnallisessa, kunnallisessa
sekä mikrotason viitekehyksessä.

Useat edellisen kuvan tekijöistä ovat sellaisia, joiden vaikutus ulottuu useammalle tasolle.
Tekijöillä on varmasti myös keskinäisiä riippuvuuksia ja syy-seuraussuhteita, joiden
määrittäminen voi olla haastavaa. Tässä tutkimuksessa keskitytäänkin lähinnä mikro- sekä
yhtiötason ilmiöihin, eikä niinkään laajoihin valtakunnallisiin tai valtakunnanrajat ylittäviin
ilmiöihin lukuun ottamatta kaupungistumista, joka on toki ilmiönä laaja.
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1.1

Työn toteutus ja tavoitteet

Tutkimuksessa perehdytään mahdollisuuteen määritellä riskitekijät jakeluverkkoyhtiön
maaseudulla

sijaitsevan

liittymäasiakkaan

jakeluverkkoyhtiöstä

riippumattomaan

liittymäsopimuksen irtisanomiseen. Lähtöoletuksena on, että liittymäsopimusten irtisanominen
vakituiseen asuinkäyttöön rekisteröidyistä rakennuksista korreloi vahvasti aluerakenteen
ja väestönkehityksen muutoksen kanssa. Tästä syystä tarkastellaan aluerakenteesta ja
muuttoliikkeestä tehtyjä yhteiskunnallisia tutkimuksia, joiden perusteella määritellään
maaseudun autioitumiseen vaikuttavat tekijät. Löydetyille tekijöille tehdään korrelaatiotarkastelu
lähtömuuton suhteen. Tämän jälkeen tarkastellaan muuttamiseen vaikuttavien tekijöiden
korrelaatiota liittymäsopimusten irtisanomiseen. Lisäksi tarkastellaan lähtöoletuksen mukaan
muuttoon liittymättömiä tekijöitä, joilla voi olla vaikutusta liittymäsopimuksen irtisanomiseen.
Työn tavoitteena on löytää maaseudun verkkoliittymäasiakkaiden liittymäsopimuksen
asiakaslähtöiseen irtisanomiseen vaikuttavia tekijöitä erilaisten ulkoisten sekä verkkoyhtiöiden
aineistojen avulla sekä käyttää näitä määriteltyjä tekijöitä liittymäsopimuksen irtisanomiseen
liittyvän riskin arvioimiseen. Tavoitteen saavuttamisen kannalta on olennaista, että vaikuttavien
tekijöiden tutkimiseen vaadittava aineisto on saatavissa verkkoyhtiön käyttöön, sillä mikäli
näin ei ole, verkkoyhtiöllä ei ole mahdollisuutta hyödyntää tutkimuksessa mahdollisesti
saatavia tuloksia. Irtisanottavan liittymäsopimuksen riskin arvioinnin tulee olla myös riittävän
yksinkertaista, jotta arvioinnin tulosta voidaan tulkita yksiselitteisesti ja ilman tulkinnanvaraa.
Kuvassa 1.2 on kaavio työn toteutuksesta vaiheineen.

YLLÄPITOLIITTYMÄT

LÄHTÖMUUTTO
TUTKIMUSKATSAUS

SELITTÄVÄT
TEKIJÄT

SELITTÄVÄT
TEKIJÄT

IRRONNEET
LIITTYMÄT

VÄESTÖMUUTOS

ASIAKASKYSELYT?

ULKOISET
AINEISTOT

Kuva 1.2. Prosessikaavio tutkimuksen toteuttamisesta.

VERKKOYHTIÖN
AINEISTOT

ENNUSTEMALLLI
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Mallin muodostamisen lisäksi työssä pyritään vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
• Miksi tätä aihetta tarkastellaan, mitä merkitystä liittymäsopimuksen irtisanomisella on?
• Kuinka haja-asutusalueen väestö muuttuu?
• Kuka ja millainen on potentiaalinen liittymäsopimuksen irtisanoja?
• Missä sopimuksen irtisanoja sijaitsee?
• Miksi liittymäsopimus irtisanotaan, mitkä tekijät tähän vaikuttavat?
• Voidaanko liittymäsopimuksen irtisanomiseen liittyvää riskiä arvioida ja kuinka se
tehdään?
• Jos riskin arvioiminen on mahdollista, onko käytettävissä vaadittavia tietoja ja missä
mittakaavassa?
• Mitä hyötyjä voidaan saavuttaa, mikäli liittymäsopimuksen irtisanomisen riskiä kyetään
arvioimaan?
• Kuinka mahdollisuus liittymäsopimusten irtisanomiselle voidaan havainnollistaa?
Paitsi vakituisten asuntojen, mallin avulla on tarkoitus kyetä arvioimaan liittymäsopimusten
irtisanomiseen liittyvää riskiä myös jossain määrin vapaa-ajan asuntojen osalta, joissa korrelaatio
yleiseen muuttoliikkeeseen on nollahypoteesin mukaan huomattavasti matalampi. Vapaa-ajan
asuntojen tarkastelu jätetään tässä opinnäytetyössä kuitenkin hieman vähemmälle. Ulkoisten ja
verkkoyhtiöiden toimittamien aineistojen käytön lisäksi tutkimuksen yhteydessä keskusteltiin
tarpeesta käyttää tietojen keräämiseen asiakaskyselyä mutta tällä kertaa tällaista kyselyä ei ollut
käytettävissä.
1.2

Kirjallisuus ja aiemmat tutkimukset

Aluerakenteesta, väestömuutoksista ja muuttoliikkeestä on viime vuosina tehty runsaasti
erilaisia katsauksia, raportteja ja tutkimuksia, joita löytyy tämän tutkimuksen lähdeluettelosta.
Näitä dokumentteja tarkasteltaessa käy ilmi, että asioiden tutkimus- ja tarkastelutapoja on
lähes yhtä monta kuin tarkastelijoitakin. Tarkastelutavasta riippumatta nähdään kuitenkin,
että lähteissä nousevat esille samantyyppiset asiat. Haasteena ei siten ole niinkään löytää
selittäviä tekijöitä ihmisten muuttohalukkuudelle, vaan sitoa nämä tekijät liittymäsopimusten
irtisanomiseen niin, että tekijät ovat järkevällä tavalla kvantifioitavissa. Lisäksi voi olla vaikeaa
määrittää eri muuttotekijöiden selittävyysaste. Jotkin asiat, kuten alueellinen koulutustarjonta,
ovat näennäisesti helposti mitattavissa mutta todellisuudessa on kuitenkin haastavaa määrittää
esimerkiksi se, kuinka lähellä koulutusta asiakkaan tulee sijaita, jotta tekijän vetovoima riittää
estämään muuttamisen. Jotkin tekijät taas eivät ole edes näennäisesti kvantifioitavissa, kuten
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esimerkiksi alueellinen saavutettavuus. Tässä tapauksessa tuleekin siis määritellä saavutettavuus
siten, että sitä voidaan mitata. Tähän voidaan käyttää esimerkiksi asiakaskyselyä, ja/tai tutkia
alueen julkisen liikenteen yhteyksiä.
Suomessa muuttoliikettä on tutkittu jonkin verran, mutta aitoja muuttaneiden haastatteluihin
perustuvia tutkimuksia on tehty varsinkin valtakunnallisella tasolla vain vähän. Koskinen,
jonka teosta käytetään tämänkin tutkimuksen osalta yhtenä päälähteistä, kertoo kahdesta
haastatteluin toteutetusta tutkimuksesta (Koskinen 2007, s. 254). Nämä tutkimukset on tehty
vuosina 1983 sekä 1991, joten ne eivät ole aivan tuoreita. Joka tapauksessa teokset ovat tämän
tutkimuksen kannalta merkittäviä, ja ne löytyvät tutkimuksen lähdeluettelosta (Söderling 1983),
sekä (Korkiasaari 1991). Neljäs tässä työssä käytetty päälähde on Böckermanin ja Hämäläisen
vuonna 2003 tekemä tutkimus muuttotekijöistä, (Böckerman 2003).
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2

MUUTTOLIIKE, VERKKOLIITTYMÄSOPIMUSTEN IRTISANOMINEN SEKÄ
YLLÄPITOASIAKKAAT

Klassinen väestötiede on kehittynyt 1800-luvun puolivälin jälkeen aikakauden tilastotieteen
osana. Kiinnostusta väestöilmiöihin on kuitenkin ollut selvästi ennen edellä mainittua, vaikka
ilmiöiden kuvaamista ei ehkä kutsuttukaan väestötieteeksi. Väestötieteen tehtävänä on tarkastella
väestön mitattavissa olevia ominaisuuksia, jotka jaetaan tavallisesti kahteen ryhmään. Nämä
ryhmät ovat väestön määrä ja rakenne, sekä väestömuutokset. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat
väestön ominaisuudet, kuten ikä- ja sukupuolijakauma, kun taas toiseen ryhmään väestön
muutostekijät, kuten syntyvyys ja kuolleisuus. Vaikka esimerkiksi kuolleisuuden voisikin
luontaa väestön ominaisuudeksi tietyllä aikavälillä, luokitellaan se kuitenkin siis edellisen
perusteella väestön muutostekijäksi. (Koskinen 2007, s. 15-16).
Väestötutkimus voidaan luokitella usealla eri tavalla, joista eräs on jako tutkimustuotteen
tieteenalan mukaan. Monitieteisen tutkimustuotteen aikaansaavaa väestötutkimusta kutsutaan
hyvinkin ytimekkäästi väestötutkimukseksi. Väestötutkimuksen eräs tärkeimmistä tehtävistä on
selittää väestöilmiöitä paitsi väestötekijöiden myös muihin tieteenaloihin liittyvien tekijöiden
avulla. Näitä muiden tieteenalojen tekijöitä voidaan hakea esimerkiksi luonnontieteistä ja
psykologiasta. Toinen tärkeä väestötutkimuksen tavoite on selvittää väestöilmiöiden vaikutukset
yhteiskuntaan ja muuhun ympäristöön. (Koskinen 2007, s. 16). Näiden määritelmien perusteella
täytyy pitää mielessä, että tämä tutkimus ei ole väestötutkimus. Tutkimuksessa etsitään
väestötekijöiden yhteyttä väestömuutoksiin sekä väestön määrään ja rakenteeseen. Kuitenkin
toisin kuin varsinaisessa väestötutkimuksessa, tämän tutkimuksen tavoite ei ole löytää
selitystä väestömuutoksille, vaan pyrkiä selittämään verkkoliittymäsopimusten asiakaslähtöinen
irtisanominen väestömuutoksen ja väestötekijöiden ollessa (toivottavasti) merkittävässä roolissa
liittymäsopimusten irtisanomista selitettäessä.
2.1

Väestömuutokset Suomessa

Suomessa on käynnissä kaupungistumisen ja alueellisen keskittymisen (agglomeraatio)
trendi. Maan sisäisen muuttoliikkeen kehityksen pitkän aikavälin tutkimusajanjakso alkaa
1880-luvulta, sillä kyseiseltä ajanjaksolta alkaen on saatavissa väestömuutoksia kuvaavia
tilastoja. Kaupungistumisen kehitys onkin jatkunut jo ainakin 1880-luvulta nykypäivään
saakka. Muuhun Länsi-Eurooppaan tai Pohjoismaihin verrattuna Suomen kaupungistumis-
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ja taajamoitumisasteen kehitys on ollut hidasta, mutta noussut yhtäjaksoisesti koko pitkän
tutkimusajanjakson ajan. Kaupungistumisaste olikin vuonna 2007 muita Pohjoismaita vielä
15–25 vuotta jäljessä. (Aro 2007, s. 372-373).
Kuvassa 2.1 on maaseutumaisten kuntien suhteellinen väestönkehitys Tilastokeskuksen tilaston
mukaan vuodesta 1990 vuoteen 2018 ja Tilastokeskuksen vuonna 2019 julkaistun alueellisen
ennusteen mukaan vuodesta 2019 vuoteen 2040. Maaseutumaisten kuntien luokituksena on
käytetty Tilastokeskuksen luokitusta, jolloin määritelmän mukaan maaseutumainen kunta
on kunta, jonka taajama-aste on alle 60 %. Taajama-aste tarkoittaa taajamissa asuvien
osuutta kunnan väestöstä (Tilastokeskus 2019f). Taajaman määritelmänä käytetään Suomen
ympäristökeskuksen määritelmää (Ympäristökeskus 2019). Ympäristökeskuksen määritelmä
taajamalle on pitkähkö mutta lyhyesti sanottuna taajama on taajaan rakennettu alue, jolla asuu
vähintään 200 ihmistä.

Kuva 2.1. Maaseutumaisten kuntien suhteellinen väkiluku ja keskimääräinen suhteellinen väestönmuutos vuodesta
1990 vuoteen 2040. Vertailuvuosi on 1990. Taajama-asteen määrittelyvuosi on 2017. (Tilastokeskus 2019d),
(Tilastokeskus 2019c).
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Kuvasta nähdään, että vaikka joidenkin kuntien osalta kehitys on trendin vastainen, suurimmassa
osassa kunnista väestönkehitys on laskeva. Tilastojen perusteella maaseutumaisia kuntia, joiden
väkiluku oli vuonna 2018 pienempi kuin vuonna 1990, oli vuoden 2017 taajama-asteluokituksen
mukaan 132 eli 85 % maaseutumaisten kuntien kokonaismäärästä 156. Tarkasteluperiodin
lopussa vuonna 2018 Suomessa oli 311 kuntaa, joista maaseutumaisia oli 50 %. Tilastokeskuksen
ennusteen mukaan maaseutumaisia kuntia, joiden väestömäärä on vuonna 2040 pienempi kuin
vuonna 2019, on 141.
Kaupungistuminen on siis ollut vallitseva trendi Suomessa jo pitkään. Kuvassa 2.2
nähdään Suomen alueellinen väestönkehitys Tilastokeskuksen (5 km x 5 km) ja (1 km x 1 km)
hilaruudukkojen avulla.

Kuva 2.2. Suomen väestömuutos vuodesta 2010 vuoteen 2018. Vasemmalla (5 km x 5 km) hilaruudukko, oikealla
(1 km x 1 km) hilaruudukko. Oranssin sävy kuvaa negatiivista väestömuutosta, keltainen samana pysyvää, ja vihreä
positiivista. (Tilastokeskus 2019h)
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Kuvasta havaitaan, että kaupungistuminen on käynnissä edelleen, eikä negatiivinen alueellinen
väestönkehitys ole ainoastaan maaseutumaisten kuntien huolenaihe.
Suomessa Tilastokeskus on tehnyt koko maan kattavia väestöennusteita epäsäännöllisin väliajoin
jo usean vuosikymmenen ajan, joista viimeisin on tämän tutkimuksen kirjoittamishetkellä
julkaistu vuonna 2019. Näiden ennusteiden paikkansapitävyys on vaihdellut jonkin verran.
Tilastokeskus painottaakin, että ennusteet kertovat ainoastaan tulevan tilanteen silloin, kun kaikki
ennusteen laatimiseen käytetyt tekijät pysyvät samoina. Luonnollisesti tämä ei ole koskaan
tilanne loputtomiin. Kuvassa 2.3 on joitakin Tilastokeskuksen väestöennusteita verrattuna
todelliseen väestönkehitykseen Suomessa.

Kuva 2.3. Tilastokeskuksen tilastoennusteiden ennustama väkiluku Suomessa (katkoviivoilla) ja todellinen
väestönkehitys (musta viiva), miljoonaa henkilöä. (Rapo 2019).

Kuten kuvasta huomataan, osa ennusteista on osunut kohdalleen melko pitkäänkin, mutta
kaikki näistä ovat jossakin vaiheessa menneet pieleen. Tämä on yksi syy sille, miksi
näitä ennusteita ei kannata käyttää suoraan väestökadon tai verkkoliittymien määrän
ennustamiseen. Lisäksi lähtöoletus on, että väestömuutos ei kokonaisuudessaan selitä
liittymäsopimusten irtisanomista (vaikkakin väestömuutosta tarkastellaan juuri siitä syystä,
että oletuksena on sen ja liittymäsopimusten irtisanomisten välisen korrelaation olevan
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korkea). Toinen syy ennusteiden kelpaamattomuuteen väestökadon tai liittymäsopimusten
irtisanomismäärien ennustamiseen on tapa, jolla ennuste on laadittu. Lyhyesti kuvailtuna
Tilastokeskus laatii ennusteensa muuttoliikkeen, syntyvyyden ja kuolleisuuden perusteella.
Syntyvyyden tarkastelussa kunnat ryhmitellään niille lasketun hedelmällisyysluvun perusteella
muutamien kymmenien tuhansien henkilöiden alueiksi. Hedelmällisyysluku pidetään vakiona
ennustuskauden ajan. Muuttoliikkeen osalta tehdään samankaltainen ryhmitys, kahdelle
ikäryhmälle (0–6-vuotiaat sekä 16–44-vuotiaat). Koko maa jaetaan 15 suurmuuttoalueeseen,
joiden välille lasketaan muuttotodennäköisyyksien avulla ennustettu muutto. Muuttoliikkeen
ja syntyvyyden ennustamiseen käytetyt kertoimet valitaan edelliseltä viiden vuoden periodilta.
Kuolevuuden ennustamisessa on otettu huomioon kuolevuuden aleneminen vertaamalla kahta
periodia keskenään. Tämän alenemisvauhdin oletetaan pysyvän vakiona ennustamisperiodilla.
Kuolleisuuden osalta maa jaetaan 19 asukasluvultaan samaa suuruusluokkaa olevaksi alueeksi.
(Rapo 2019). Edellä on kuvattuna väestöennusteen laatiminen ilman tarkkoja yksityiskohtia
mutta sen tarkoitus oli kiteyttää, että ennuste on laadittu nimenomaan koko maan kattavaksi.
Näin yleisluontoinen ennuste ei siten kykene vastaamaan esitettyihin tutkimuskysymyksiin.
Väestömuutosten tarkastelu pohjautuu tässä tutkimuksessa pitkälti Tilastokeskuksen
postinumero- sekä ruutuaineistoihin. Näitä aineistoja on saatavilla avoimena käyttöön lisenssillä
Creative Commons BY 4.0. Lisenssi antaa oikeuden jakaa ja muunnella näitä aineistoja
vapaasti (Commons 2019). Avoimien aineistojen lisäksi Tilastokeskukselta on kyseisille
tarkastelutasoille saatavilla myös maksullista aineistoa, joka saattaa tarjota tietyissä tilanteissa
jopa huomattavaa lisäarvoa. Esimerkiksi avoin ruutuaineisto sisältää käytännössä väestömäärän
sekä ikätiedot kolmeen ikäryhmään jaoteltuna. Maksullinen aineisto tarjoaa huomattavasti
suuremman määrän tietoa, ja sen muuttujalista on liitteessä I. Maksullisen ruutuaineiston
muuttujakattaus on laaja, mutta se on toisaalta sama, jonka postinumeroaineisto tarjoaa
avoimena. Tämä on yksi syy sille, miksi liittymäsopimusten irtisanomisen, ylläpidossa olevien
liittymien sekä väestömuutoksen tarkastelu aloitetaan postinumeroaineiston kautta (tosin
kääntöpuolena on avoimien postinumeroaineistojen rajallinen aikaväli: aineistoa on saatavilla
julkaistuna vuodesta 2015 alkaen). Toinen ja kenties tärkeämpi syy on se, että irtisanottujen
ja ylläpidossa olevien liittymien määrä on niin pieni, että ruutuaineistotason tarkasteluun
ja analysointiin ei välttämättä ole riittävästi aineistoa. Ruutuaineisto on saatavilla avoimena
aineistona (1 km x 1 km) ja (5 km x 5 km) ruutukokoina, sekä maksullisessa aineistossa
edellisten lisäksi (250 m x 250 m) ruutukokona. Aineistosta käytetään tässä tutkimuksessa
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kahta merkitsemistapaa, joista ensimmäinen on edellä mainitulla tavalla ilmaistu, ja toinen
neliökilometreinä ilmaistu. Tällöin ruutukokojen vastaavuus on (5 km x 5 km) = 25 km2 ,
(1 km x 1 km) = 1 km2 sekä (250 m x 250 m) = 0.06 km2 . Ruutuaineistosta kerrotaan lisää sen
käsittelyn yhteydessä luvussa kolme.
2.2

Väestömuutoksen osa-alueet

Väestömuutos

koostuu

kolmesta

komponentista:

muuttoliikkeestä,

syntyvyydestä

ja

kuolleisuudesta. Tässä tutkimuksessa pyritään löytämään väestömuutosta ja sitä kautta liittymien
irtisanomista selittäviä tekijöitä. Väestömuutosta selittävät tekijät kuitenkin keskittyvät lähinnä
yhteen väestömuutoksen osa-alueeseen, eli muuttoliikkeeseen ja tarkemmin sanoen alueelliseen
lähtömuuttoon (kotimaassa). Kuolleisuuteen ja syntyvyyteen vaikuttavat tekijät jätetään siten
tarkastelun ulkopuolelle (vaikkakaan ei unohdeta kuolleisuutta ja syntyvyyttä tekijöinä
itsessään). Täten keskitytään aluksi tarkastelemaan niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisten
muuttohalukkuuteen.
2.2.1

Muuttoliike

Historiallisesti tarkasteltuna kuntien välinen lukumäärällinen muutto on kasvanut lähes koko
käytettävissä olevan tutkimusajanjakson ajan. Sekä määrällisesti, että suhteellisesti tarkasteltuna
2000-luvun alussa on muutettu kuntien välillä ja sisällä enemmän kuin koskaan. Näin on siitä
huolimatta, että aiempien hallinnollisten strategioiden ja väestöennusteiden mukaan kehityksen
oletettiin etenevän päinvastaiseen suuntaan. Lukumäärälliset tilastot sisältävät lisäksi useita
(tilastollisia) harhoja, joista tärkeimmät liittyvät kuntien määrän vähentymiseen, lisääntyneisiin
etätyömahdollisuuksiin, sekä muuttotappioalueiden väestöpohjan pienenemiseen. Näiden
tekijöiden tulisi vähentää lukumäärällisiä kuntien välisiä muuttoja. (Aro 2007, s. 373–374).
Muuttoja lisääväksi pääasialliseksi harhaksi Aro nostaa kotikuntalain muutoksen vuonna
1994. Tämän muutoksen myötä alueen tilapäiset asukkaat saivat luvan kirjautua todellisen
oleskelukuntansa asukkaiksi. Tähän ihmisryhmään kuuluvat esimerkiksi opiskelijat. Muutos on
merkittävä juuri siksi, että tällaisten henkilöiden muuttoja ei tilastoitu ennen vuotta 1994. Lisäksi
ainakin sotien jälkeisen ajanjakson Suomen väkimäärä on kasvanut tasaisesti, jolloin muuttojakin
tapahtuu lukumäärällisesti enemmän. Huomattavaa on, että 2000-luvun muutoista 80 % tapahtui
saman seutukunnan sisällä. Tämä tarkoittaa sitä, että vain 20 % muutoista oli sellaisia muuttoja,
joissa muuttajan sosiaalinen ja taloudellinen elinpiiri vaihtuu. (Aro 2007, s. 373–374).
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Muuttamiseen liittyy aina joidenkin ihmisen perustarpeiden tyydyttäminen, jolloin muuttaja
pyrkii muuttamalla parantamaan hyvinvointiaan. Abraham Maslow kehitti 1940-luvulla
luokittelun, jota voidaan yhä käyttää näiden tarpeiden tarkasteluun. Luokittelu voidaan
tiivistää kolmeen pääluokkaan: aineelliset, sosiaaliset ja henkiset tarpeet, tai toisin sanoen
toimeentulo, ihmissuhteet ja itsensä kehittäminen ja toteuttaminen. Tarpeiden tyydytystä
on kuitenkin ymmärrettävästi vaikeaa kvantifioida. Sen sijaan on tavallisesti päädytty
tutkimaan tarpeiden tyydyttämiseen käytettävissä olevia resursseja, joita tässäkin tarkastelussa
käsitellään. Näitä resursseja ovat esimerkiksi tulot, omaisuus, koulutus, terveys sekä sosiaaliset
suhteet. (Koskinen 2007, s. 244–245). Voidaan siis sanoa, että muuttamisen motiivit ja
tarpeiden tyydytys muuttamalla tarkoittavat samaa asiaa. Muuttamisen viitekehys koostuisi
tällöin yksilön sisäisten tarpeiden tyydyttämisestä ja muuttamisen ulkoisista syistä, joiden
kohdatessa muuttaminen tapahtuu. Toisin sanoen muuttotekijät jaetaan muuton syihin,
eli muuttamiseen vaikuttaviin yhteiskunnallisiin tekijöihin, sekä muuton motiiveihin, eli
muuttamiseen vaikuttaviin yksilöllisiin tekijöihin (Koskinen 2007, s. 244). Kuvassa 2.4 ovat
kuntien väliset ja sisäiset muutot 2000-luvulla.
700

Tuhatta muuttoa

600
500
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300
200

100
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kuntien välinen muutto
Kunnan sisäinen muutto

Muuttovuosi

Kuva 2.4. Kuntien väliset ja sisäiset muutot Suomessa 2000–2018, tuhatta muuttoa (Tilastokeskus 2019b).

Muuttopäätös toteutuu tilanteessa, jossa muutosta seuraavat hyödyt ylittävät sen kustannukset.
Muuttamisen motiiveista ei kuitenkaan ole tilastotietoa, sillä muuttajien tulkinta siitä, miksi on
muutettu, vaihtelee huomattavasti. Motiivien kartoittaminen haastattelujen avulla on lisäksi
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ongelmallista tulosten mahdollisesti kyseenalaisen vertailukelpoisuuden vuoksi. Suomessa
tällaisia maanlaajuisia kyselytutkimuksia on vuoteen 2007 mennessä tehty kaksi: Ismo
Söderlingin Siirtolaisinstituutille 1983 vuosien 1977–78 kuntien välisistä muutoista tekemä
sekä Jouni Korkiasaaren Työministeriölle 1991 tekemä 1988–89 muutoista. Tutkimuksista
saa yleiskuvan muuton motiivien painottumisesta, vaikkeivat kyseiset tutkimukset varmasti
vastaakaan enää nykypäivän tilannetta. Uudempiakin tutkimuksia on tehty, mutta niissä on
käytetty alueellista tai jotain muuta rajausta, jonka vuoksi niitä ei voi pitää yleispätevinä.
Koskinen toteaa kirjassaan, että "Kummassakin tutkimuksessa erilaiset työhön liittyvät tekijät
olivat tärkein yksittäinen kuntien välisen maassamuuton motiivi". Työsyyt korostuvatkin
yleensä kaupunkeihin suuntautuvissa ja kaupunkien välisissä muutoissa. Kaupungeista poispäin
muutettaessa taas motiiveina ovat useammin esimerkiksi asumiseen ja ympäristöön liittyvät
tekijät taloudellisten motiivien sijaan. Kuntien sisällä sitä vastoin pääsyynä on usein asunnon
vaihto perhekoon kasvaessa tai nuoren henkilön muuttaessa omilleen. Taulukossa 2.1 ovat
kahdesta mainitusta tutkimuksesta esille nousseet muuton motiivit. (Koskinen 2007, s. 254).
Taulukko 2.1. Maan laajuisten muuttoliikkeen kyselytutkimusten mukaan tärkeimmät muuton motiivit. Taulukko
lähteessä (Koskinen 2007, s. 254), jonne koottu alkuperäislähteistä (Söderling 1983) ja (Korkiasaari 1991).

Tärkein muuton motiivi
Työ [%]
Asuminen [%]
Perhesyyt [%]
Opiskelu [%]
Muu/ei tietoa [%]
Yhteensä [%]
Henkilöä

1977–78
44
23
17
5
11
100
1 443

1988–89
36
30
19
8
7
100
1 708

Taulukossa 2.1 olevat lukemat on poimittu kahdesta valtakunnanlaajuisesta kyselytutkimuksesta.
Nämä kyselyt on toteutettu kuitenkin hieman eri menetelmillä, joten ne täytyy saattaa
vertailukelpoisiksi keskenään. Tämä on jo suoritettu taulukossa 2.1 oleviin lukuihin.
Lyhykäisyydessään vertailukelpoisuus saavutetaan siten, että Korkiasaaren tutkimuksesta
poistetaan Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten väliset muutot. Vertailukelpoisuudesta
Korkiasaari on tämän todennut tutkimuksessaan itsekin (Korkiasaari 1991, s. 116). Tässä
tutkimuksessa viitattaessa Korkiasaaren 1991 tekemään tutkimukseen ja/tai sen tuloksiin,
käytetään näitä vertailukelpoisiksi saatettuja arvoja.
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Böckerman ja Hämäläinen (Böckerman 2003) tarkastelevat lähtö- ja tulomuuton
tutkimuksessaan kahtakymmentä muuttujaa, joiden perusteella he ovat rakentaneet
muuttoalttiutta kuvaavan mallin. Nämä muuttujat ovat liitteessä II. Tutkimuksessa on selvitetty
kyseisten muuttujien merkitystä muuttoalttiuden kannalta. Esimerkiksi omistusasuminen
vaikuttaa muuttoalttiuteen laskevasti. Muuttoalttius laskee myös, mikäli omistusasunnon
hinta laskee. Tällöin asunnon myynnistä aiheutuu pääomatappiota, jolloin omistusasujien
muuttoalttius on vuokralla asuvia pienempää. Toisena vaikuttavana tekijäkokonaisuutena
Böckerman ja Hämäläinen mainitsevat kuntatalouden, jota tutkimuksessa tutkitaan kolmen
muuttujan kautta: kuntien pitkäaikaisten velkojen määrä, verotulot, sekä valtionosuudet. Valintaa
perustellaan tulonsiirtojen näkökulmasta. Muita muuttujia ovat ikä ja heikosti koulutettujen
osuus väestöstä, sillä useissa tutkimuksissa on havaittu nuorten ja korkeasti koulutettujen
muuttavan kaikista herkimmin. Viimeisenä asiana Böckerman ja Hämäläinen mainitsevat
tuotantorakenteen, koska 1990-luvulla talouskasvu keskittyi tietyille toimialoille (erityisesti
elektroniikkateollisuus). Tutkimuksen aineisto on kerätty vuosilta 1988–97, ja se on kohdistettu
seutukunnittain, sillä seutukunnat vastaavat kohtuullisen hyvin työssäkäyntialueita.
Tilastojen valossa on selvää, että muuttoliike suuntautuu kaupunkeihin nyt ja ainakin
lähitulevaisuudessa. Muuttamiseen liittyen on tehty joitakin tutkimuksia myös paitsi edellä
mainittujen lisäksi muuton syistä myös siitä, missä ihmiset todellisuudessa haluaisivat
asua. Näitä tutkimuksia tarkastelemalla muuttamiseen saadaan mielenkiintoinen näkökanta.
Eräässä Maaseudun Tulevaisuuden artikkelissa viitataan Kantar TNS Agri Oy:n tekemään
kyselytutkimukseen, jonka mukaan jopa 41 % on suunnitellut maalle muuttoa vakavasti
tai haluaisi muuttaa mutta elämäntilanne ei anna myöten (Kantar TNS Agri Oy 2019).
Tutkimuksen otanta on 1 098 henkilöä. Virhemarginaaliksi ilmoitetaan "koko kansan
vastausjakauman osalta kolme prosenttiyksikköä". Toinen vastaava tutkimus on vuonna 2011
toteutettu Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen maaseutubarometri. Barometrissa
on kyselytutkimuksena tutkittu muun muassa mieluisaa asuinpaikkaa. Kyselyyn on kerätty
1 620 vastausta. Vastanneista 22 % valitsisi mieluisimmaksi asuinpaikakseen maaseudun hajaasutusalueella, ja 14 % maaseudun taajamassa (Rantamäki-Lahtinen 2013, s. 22). Tulokset
kielivätkin siitä, että moni asuu kaupungeissa pakon sanelemana luultavasti nimenomaan
työpaikan vuoksi.
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2.2.2

Syntyvyys

Syntyvyyden lasku on puhuttanut Suomessa viime aikoina melkoisesti. Erityisesti julkinen
sektori on huolissaan syntyvyyden laskusta ja sen seurauksista sekä vaikutuksista esimerkiksi
eläkejärjestelmään. Suomen Sosiaalidemokraattisessa Puolueessa vuonna 2017 puheenjohtajana
toiminut Antti Rinne jopa esitti kyseisenä vuonna lauselman, jonka mukaan "SDP
tulee ... esittämään joukon konkreettisia keinoja, joilla suomalaiset saadaan uudelleen
synnytystalkoisiin". Rinne ehti toimia myös pääministerinä jonkin aikaa vuonna 2019, joten
hänen sanomisilleen voidaan antaa painoarvoa. Se, mitä asialle kuitenkaan loppujen lopuksi
tehdään on kyseenalaista, sillä kuten kuvasta 2.3 nähdään, lähes jokainen Tilastokeskuksen
ennuste on ennustanut väestönkasvun taittumista jossakin vaiheessa. Siten voidaan päätellä, että
syntyvyyden väheneminen tulevaisuudessa on ollut tiedossa tai ainakin arvauksena olemassa
jo hyvinkin pitkään, mutta aihe on noussut julkisen keskustelun aiheeksi vasta nyt, kun
tämä tulevaisuus ja ennustettu asia on realisoitunut. Mahdolliset julkisen puolen poliittiset
toimet ovatkin asioita, joilla on varmasti vaikutusta alueelliseen syntyvyyteen ja sitä kautta
väestömuutoksiin mutta samalla ne ovat asioita, joita, ja joiden vaikutuksia ei tämän tutkimuksen
puitteissa arvioida.
Kuvassa 2.5 ovat syntyvyys ja kokonaishedelmällisyysluku TFR (Total Fertility Rate) Suomessa
2000-luvulla. Kokonaishedelmällisyysluku eli TFR on yleisesti käytetty syntyvyyttä kuvaava
mittari ja se lasketaan jakamalla ikäryhmittäinen synnyttäneiden naisten lukumäärä saman
ikäisten naisten kokonaismäärällä. TFR olettaa, että "naisen hedelmällisyys noudattaa kaikkien
kyseisenä aikana synnytysiässä olevien naisten hedelmällisyyttä" (Nordberg 2019).
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Kuva 2.5. Elävänä syntyneet (tuhatta syntynyttä, vasemmalla) ja kokonaishedelmällisyysluku TFR (oikealla)
Suomessa 2000–2018. (Tilastokeskus 2019e).

Kuvasta havaitaan, että viime aikoina niin syntyvyys kuin TFR:kin ovat kääntyneet selvään
laskuun. Väestöliiton mukaan 75 % syntyvyyden laskusta johtuu esikoisten vähentymisestä
ja se näkyy tasaisesti kaikissa ikä-, koulutus- ja kieliryhmissä sekä kaikilla alueilla.
Syntyvyyttä ja lasten ihannelukumäärää on tutkittu Suomessa esimerkiksi Väestöliiton taholta
Perhebarometreissa, sekä Euroopan tasolla Eurobarometreissa. Väestöliiton Perhebarometrien
mukaan ihanteellinen ikä saada esikoinen on noussut sekä miehillä, että naisilla samalla,
kun ihanteellinen lapsiluku on alentunut. Vuoden 1997 perhebarometrissä vastaajat ilmoittivat
ihanteelliseksi esikoisensaanti-iäksi naisella 25.2 ja miehellä 27.4 vuotta, ja 2015 vastaavasti
naisella 26.7 ja miehellä 28.5 vuotta. Samaisissa perhebarometreissä yleinen perhekokoihanne oli
2.50 lasta vuonna 1997, sekä 1.99 lasta vuonna 2015. Väestöliiton vuoden 2018 Perhebarometrin
mukaan kysyttäessä 20–39-vuotiailta lapsettomilta lapsettomuuden syytä, nousivat sekä
miehillä, että naisilla suurimmiksi syiksi halu pitää kiinni nykyisestä elämäntyylistä ja muista
kiinnostavista asioista, sekä uralla eteneminen. Miehillä isossa roolissa oli lisäksi sopivan
kumppanin puuttuminen. (Rotkirch 2019). Näiden syiden saattaminen mitattavaan muotoon on
varsin haasteellista, ellei mahdotonta, eikä siihen pyritä tämän tutkimuksen puitteissa. Oleellista
on synnyttäneiden ikä, joka on kuvassa 2.6.
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Kuva 2.6. Elävänä syntyneiden suhteellinen osuus synnyttäjän iän mukaan 2000–2018. Vaaka-akselilla on
synnytysvuosi, pystyakselilla elävänä syntyneiden suhteellinen osuus ikäluokittain. (Tilastokeskus 2019e).

Kuvasta nähdään, että synnyttäneiden ikä on kasvanut tarkasteluajanjaksolla, joten
Perhebarometreistä havaittava trendi näyttäisi siis heijastuvan todellisuuteen.
2.2.3

Kuolleisuus

Kuolleisuus on kolmantena väestömuutoksen komponenttina tärkeässä asemassa kuvattaessa
luonnollista

väestömuutosta.

Kuolleisuutta

ei

yleensä

kuvata

suoraan,

vaan

sen

havainnollistamiseen käytetään useimmiten vastasyntyneen elinajanodotetta. Tämä mittari
kuvaa hyvin ja tiiviisti väestön kuolleisuutta, mutta kuolleisuusmuutosten ymmärtämiseen
se on mittarina karkea. Esimerkiksi ikäryhmissä tapahtuneiden muutosten eron se jättää
kokonaan ilmaisematta. Suomessa elinajanodote on noussut (lähes) jatkuvasti 1800-luvun lopulta
saakka, ja se on tätä nykyä maailman korkeimpia. (Koskinen 2007, s. 173). Kuvassa 2.7 on
elinajanodotteen kehitys Suomessa 2000-luvulla.

Vastasyntyneen elinajanodote [ikävuotta]
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Kuva 2.7. Elinajanodote, ikävuotta, Suomessa 2000–2018 (Tilastokeskus 2019g).

Kuvasta nähdään, että Suomen elinajanodote on kasvanut tasaisesti koko 2000-luvun ajan.
Muissa korkean kehityksen maissa, kuten Ruotsissa ja Japanissa, kehitys on samansuuntainen
ja näissä maissa elinajanodote on jopa suurempi kuin Suomessa (Japanissa tälläkin hetkellä
maailman korkein). Japanissa näin ei ole ollut aina, jossa ennen toista maailmansotaa työikäisten
kuolleisuus oli selvästi Suomea suurempi. Tämä kuolleisuus on kuitenkin Japanissa pienentynyt
erityisen nopeasti, ja sen syyksi on arveltu nopean talouskasvun ja 1980-luvulle pieninä
pysyneiden tuloerojen yhdistelmää, sekä ravitsemusta. (Koskinen 2007, s. 177). Kääntäen
ajateltuna voitaisiin varovasti yleistäen sanoa, että matalan kehityksen maissa elinajanodote on
lyhyt ja kuolleisuus korkeampi. Kuolleisuutta tutkittaessa voitaisiinkin elinaikaan vaikuttavien
tekijöiden lisäksi tarkastella kuolemansyitä, ja näitä syitä on kyllä tilastoitu Suomessakin melko
pitkään (Koskinen 2007, s. 180). Tämän tutkimuksen kannalta kuitenkin riittää, että tiedetään
iän ja kuolleisuuden yhteys. Tämä tekijä onkin helposti saatavissa. Kuvassa 2.8 on 2000-luvulla
Suomessa kuolleiden ikäjakauma.
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Kuva 2.8. Suomessa kuolleiden suhteellinen ikäjakauma 2000–2018. Vaaka-akselilla on kuolleen ikä, vasemmalla
pystyakselilla suhteellinen osuus kaikista kuolleista sekä syvyysakselilla kuolinvuosi. (Tilastokeskus 2019a).

Kuvasta havaitaan, että kuolleisuus nousee kiihtyvästi kohti noin 85 vuoden ikää, jossa
kuolleisuus on suurimmillaan. Elinajanodotteen pidentyessä huomataan, että vanhempien
ikäjakaumien pylväät ovat tarkasteluajalla kasvaneet, ja lähes 40 % kuolleista oli vuonna 2018
iältään 85 vuotta tai enemmän.
2.3

Muuttoliikkeeseen vaikuttavat tekijät

Böckermanin ja Hämäläisen tutkimuksessa on valittu muuttoliikettä selittäväksi tekijäksi
muuttoliike itsessään. Tutkimuksessa saatiin vahva korrelaatio lähtö- ja tulomuuton välille,
eli alueilla, joilla on korkea lähtömuutto, on havaittu olevan korkea tulomuutto. Tulosta voi
pitää yllättävänä, ja esimerkiksi Itä- ja Pohjois-Suomen väestön vähenemisestä muuttoliikkeen
seurauksena Böckerman ja Hämäläinen sanovat seuraavaa: "... väestön vähentyminen Itä- ja
Pohjois-Suomessa ei johdu niinkään erityisen suuresta lähtömuutosta, vaan muita alueita
alhaisemmasta tulomuutosta.". (Böckerman 2003). Muut tarkasteltavat tekijät on valittu
pohjautuen tähän samaiseen tutkimukseen. Tekijät ovat taulukossa 2.2.
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Taulukko 2.2. Muuttoliikkeen selittämiseen käytettävät tarkasteltavat tekijät.

Muuttuja
55-vuotiaat
Alkutuotanto
Asumisväljyys
Keskitulot
Korkeakoulutus
Lapsitaloudet
Nuoret lapsettomat
Omistusasujataloudet
Palvelut
Peruskoulutus
Talouskoko
Työttömyysaste

Selitys
55 vuotta täyttäneiden osuus alueen väestöstä.
Alkutuotannon työpaikkojen osuus alueen työpaikoista.
Asuinhuoneiston yhteispinta-ala jaettuna asukasmäärällä.
Talouksien keskitulot.
Korkea-asteen koulutuksen saaneiden suhde 18 vuotta täyttäneisiin.
Lapsitalouksien suhde kaikkiin talouksiin.
Nuorten lapsettomien parien talouksien suhde kaikkiin talouksiin.
Omistusasujatalouksien suhde talouksien kokonaislukumäärään.
Palvelualojen työpaikkojen osuus alueen työpaikoista.
Vain perusasteen koulutuksen saaneiden suhde 18 vuotta täyttäneisiin.
Talouksien keskikoko.
Työttömyysasteen määritelmänä käytetään Tilastokeskuksen määritelmää.

Taulukossa 2.2 olevat tekijät on pyritty valitsemaan siten, että niiden tarkastelulle on aiempien
tutkimusten pohjalta perusteet, ja että ne ovat saatavissa siinä tarkkuudessa, jolla alueellinen
tarkastelu suoritetaan. Tässä tapauksessa alueellisessa tarkastelussa käytetään Tilastokeskuksen
avointa Paavo-postinumeroaineistoa, käyttörajattua Ruututietokanta 2018 -ruutuaineistoa
(5 km x 5 km) ja (1 km x 1 km) ruutukoissa sekä jonkin verran avointa ruutuaineistoa vastaavilla
ruutukoilla eri vuosilta. Taulukkoa 2.2 ja liitettä II tarkastelemalla huomataan, että tekijät eivät
vastaa täysin toisiaan. Syy löytyykin nimenomaan tässä tutkimuksessa käytetystä aineistosta ja
siitä, mitä näistä aineistoista on saatavilla. Muitakin aineistoja on tietenkin saatavissa, ja niiden
sekä niistä saatavien tietojen merkitystä ei sovi unohtaa. Esimerkiksi Maanmittauslaitos tarjoaa
kuntatason tilastot toteutuneiden kiinteistökauppojen hintatasosta ainakin 1990-vuodesta alkaen,
sekä Kuntaliitto tietoja kuntien taloudellisista tunnusluvuista. Böckermanin ja Hämäläisen
tutkimuksessahan nämä tekijät on otettu tarkasteluun, mutta tässä tutkimuksessa painopisteen
ollessa muuntopiiritason kokoisella alueella, tällaisten tietojen hyödynnettävyys on vähän niin
ja näin.
2.3.1

Tulot ja työ

Eräs iso selitys käynnissä olevaan agglomeraatioon löytyy muuttuvasta työmarkkinan
rakenteesta. Suomessa teollisuuden merkitys työllistäjänä on vähentynyt ja palveluiden
kasvanut. Huovarin mukaan teollisuus sijaitsee pienissä kaupungeissa ja maaseudulla
(Huovari 2014, s. 13),

joten

muuttoliike

näiltä

alueilta

suuntautuu

kasvukeskuksiin

työmarkkinoiden ohjaamana. Widgrén ja muut taasen kertovat tutkimusraportissaan, että useassa
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maakunnassa on paljastettu suhteellinen tuotannollinen etu. Suhteellinen etu viittaa toimialan
Suomen osuuden ja vertailualueen osuuden suhteeseen. Periodilla 1980–2005 suhteellista etua
on paljastettu teollisuuden toimialoista puutavaran ja puutuotteiden sekä paperin valmistuksessa
ja kustantamisessa sekä painamisessa, periodilla 1990–2005 lisäksi perusmetallien ja
metallituotteiden valmistuksessa. Suhteellista etua on paljastettu myös sähköteknisten
tuotteiden valmistuksessa periodilla 1995–2005. Tämä suhteellisen erikoistumisen aste laskee
trendinomaisesti maakunnissa 1980-luvulta 2000-luvulle tultaessa (Widgrén 2007, s. 36-37).
Lisäksi on havaittu, että ainakin metsäteollisuus, elektroniikkateollisuus, metallien valmistus
sekä koneiden ja laitteiden valmistus ovat supistaneet tuotantoaan (Huovari 2014, s. 14).
Suhteellisen erikoistumisen asteen vähenemisen ja näiden alojen tuotannon supistamisen välillä
voidaan luonnollisesti nähdä yhteys. Agglomeraatiota kiihdyttävä tekijä voidaan löytää myös
alueen koosta, sillä yritykset hyötyvät toistensa läheisyydestä skaalaetuina. Lisäksi isommalla
alueella on isommat markkinat niin työn kuin hyödykkeidenkin osalta. Alueen kokoa voidaan
mitata esimerkiksi väestön tai työikäisen väestön määrällä (Huovari 2014, s. 16).
Alueen koon merkitys korostuu palvelualan työpaikoissa, koska tämäntyyppisillä aloilla
toimivan yrityksen henkilöstömäärä ei kasva lineaarisesti asiakasmäärän mukaan. Palvelualojen
työllistäjistä esimerkiksi (päivittäistavara-) kauppa on suuri, jolloin sen rakenne ja
sijainti vaikuttavat ihmisten liikkumiseen ja asumiseen. Väestön ikääntyminen puolestaan
nostaa sosiaali- ja terveysalan työpaikkoja yhä suurempaan rooliin. Valtion taloudellinen
tutkimuslaitos esittääkin, että palvelutoimialoilla tuotetaan vuonna 2030 yli kolme neljäsosaa
vuotuisesta arvonlisäyksestä, ja että niillä työskentelisi yli 70 % työssäkäyvistä suomalaisista.
(Ympäristöministeriö 2015, s. 12-15).
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Kuvassa 2.9 on viitteellinen toimialakohtainen kehityssuunta vuosien 2006 ja 2011 välillä.

Kuva 2.9. Toimialojen alueellinen muutos ja henkilöstömäärän kehitys Suomessa vuosina 2006–2011.
(Ympäristöministeriö 2015, s. 16).

Kuvan taustalla olevan Ympäristöministeriön johtaman selvityksen mukaan näyttäisi siltä, että
erilaiset valmistus- ja teollisuusalat ovat supistuneet, kun taas palvelualojen henkilöstömäärä on
kasvanut. Samaisen selvityksen mukaan palvelualan työpaikkojen määrä kasvaa tuotannollisten
työpaikkojen määrän kustannuksella, ja tämä trendi on nähtävissä tulevaisuudessakin.
Huomattavaa on myöskin, että hajautuneista aloista erityisesti sosiaalihuollon laitospalvelut
sekä metallimalmien louhinta ovat kasvaneet. Tarkastellaankin siis palveluiden ja alkutuotannon
työpaikkojen kehitystä. Kaivostoiminnan ja louhinnan työpaikat olisi perusteltua ottaa mukaan
tarkasteluun, mutta niiden osuus työpaikoista on niin vähäinen, että luotettavien päätelmien
tekeminen ei ole mahdollista.
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Böckermanin ja Hämäläisen (Böckerman 2003) tutkimus on valmistunut vuonna 2003, jolloin
elektroniikkateollisuus on Suomessa ollut voimakkaasti kasvavaa. Mitä todennäköisimmin
elektroniikkateollisuus on siksi valittu kyseisessä tutkimuksessa mukaan tutkittavaksi tekijäksi,
mutta tällä hetkellä se kuuluu niihin aloihin, joilta on jo supistettu eniten. Siten voidaan
perustellusta syystä olettaa, ettei tällä tekijällä ole ollut yhtä merkittävää vaikutusta enää 2010luvun muuttoliikkeeseen suhteessa muihin tarkasteltaviin tekijöihin.
Sekä Söderling että Korkiasaari ovat havainneet tutkimuksissaan työsyiden olevan tärkein
yksittäinen muuton motiivi (Söderling 1983, s. 97), (Korkiasaari 1991, s. 117). Söderlingin
tutkimuksessa työsyyt olivat suurin yksittäinen muuton motiivi keskimäärin peräti 44 %
muutoista, ja Korkiasaarenkin tutkimuksessa työsyyt olivat tärkein muuton syy 34 %
tapauksissa. Söderlingin tutkimuksesta käy myös ilmi muuton suunta (esimerkiksi maaseudulta
kaupunkiin, mikä on tämän tutkimuksen kannalta kiinnostavin muuton suunta), jolloin työn
merkitys korostuu sekä maaseutualueiden välisissä muutoissa (tärkein muuttosyy 54 %:lle)
että maaseudulta kaupunkiin muuttaneilla (tärkein muuttosyy 41 %:lle). On siis hyvinkin
perusteltua tutkia työhön sidottujen muuttotekijöiden vaikutusta muuttoliikkeeseen. Nämä
tekijät ovat taulukon 2.2 perusteella talouden keskitulot, työttömyysaste, sekä alkutuotannon
ja palvelualojen työpaikat. Näiden lisäksi tähän kategoriaan kuuluu kenties hieman yllättävästi
korkeakoulututkinnon suorittaneiden lukumäärä. Tekijä on kuitenkin perusteltua kategorisoida
työsyyksi opiskelusyiden sijaan, sillä hypoteesin mukaan korkeakoulutettu muuttaa työpaikan
vuoksi, eikä opiskelun vuoksi. Jo ennestään yhden korkeakoulututkinnon omaavan voidaan
nimittäin olettaa muuttavan harvemmin korottaakseen tutkintoaan (varsinkin, jos henkilöllä on
ylempi korkeakoulututkinto).
2.3.2

Asuminen ja perhesyyt

Söderlingin

mukaan

muuton

motiiveista

toiseksi

vaikuttavin

on

ollut

asuminen.

Maaseutualueiden välillä asumisen valitsi muuttonsa pääsyyksi 19 % sekä maaseudulta
kaupunkiin 20 % vastaajista. Tärkeimmiksi asumiseen liittyviksi muuton motiiveiksi
tutkimuksessa havaittiin olevan sopivamman kokoiseen ja paremmin varusteltuun asuntoon
muuttaminen. Omistusasunnon hankkiminen nousi myös merkittävän motiivina esiin,
maaseutualueiden välillä muutoissa enemmän, kuin maaseudulta kaupunkiin muutoissa.
(Söderling 1983, s. 97). Tämän osa-alueen tutkiminen tapahtuu taulukon 2.2 mukaan
tarkastelemalla alueiden omistusasujatalouksien määrää. Toinen mielenkiintoinen mutta tällä
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kertaa varsinaisen korrelaatiotarkastelun ulkopuolelle jätettävä tekijä on alueellinen asuntojen
hintataso. Kuvassa 2.10 ovat valtakunnan laajuisesti haja-asutusalueella ja asemakaavaalueella toteutuneiden asuinpientalokiinteistökauppojen keskikauppahinnat 1990–2018,

Kauppahinta [tuhatta euroa]
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Kuva 2.10. Asuinpientalokiinteistöjen toteutuneiden kauppahintojen vuoden 2019 alkuun inflaatiokorjattu keskiarvo
haja-asutus- ja asemakaava-alueella (Maanmittauslaitos 2019).

Kuvasta havaitaan, että 2000-luvulla toteutuneiden kauppahintojen keskiarvo on ollut nousussa
ja kääntynyt laskuun 2010-luvulla. Havainto tukee siis alkuhypoteesia, jonka mukaan toteutuneet
kauppahinnat olisivat kääntyneet selvään laskuun valtakunnassa vallitsevien olosuhteiden
vuoksi. Haja-asutus- ja asemakaava-alueiden kehityksessä ei näyttäisi olevan merkittävää
eroa. Seuraavassa kuvassa 2.11 on haja-asutusalueen vuoden 2019 tasoon inflaatiokorjatut
kauppahinnat sekä toteutuneiden kauppojen lukumäärä.
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Kuva 2.11. Asuinpientalokiinteistöjen toteutuneiden kauppahintojen vuoden 2019 alkuun inflaatiokorjattu keskiarvo
sekä toteutuneiden kauppojen lukumäärä haja-asutusalueella (Maanmittauslaitos 2019).

Kuvan perusteella toteutuneiden kauppojen ja kauppahintojen kehityksen välillä näyttäisi
olevan looginen yhteys: kun kauppojen lukumäärä kasvaa, keskihinnat nousevat ja vastaavasti
kauppojen lukumäärän laskiessa hinnatkin alkavat laskea. Piirretään vielä väestömääristä ja
kauppahinnoista kuva 2.12 siten, että rajataan alueeksi kunnat, joiden väestönkehitys on ollut
kasvava aikavälillä 2000–2010 mutta laskeva aikavälillä 2010–2019, ja joiden taajama-aste on
alle 60 %: Hailuoto, Inkoo, Liperi, Loppi, Lumparland, Myrskylä, Oripää, Petäjävesi, Pukkila,
Pälkäne, Pöytyä, Sauvo, Sievi, Taipalsaari, Tammela, Toivakka sekä Vårdö. Vårdö ja Lumparland
jätetään rajauksesta kuitenkin pois todella pienen toteutuneiden kauppojen lukumäärän vuoksi.
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Kuva 2.12. Asuinpientalokiinteistöjen haja-asutusalueella toteutuneiden kauppahintojen vuoden 2019 alkuun
inflaatiokorjattu keskiarvo kunnissa, joiden väestönkehitys on ollut keskimäärin kasvava aikavälillä 2000–2010
sekä keskimäärin laskeva aikavälillä 2010–2019 (Maanmittauslaitos 2019), (Tilastokeskus 2019c).

Kuvasta nähdään, että väestömäärän kehityksellä ja toteutuneilla kauppahinnoilla on selvä
yhteys. Kuva on sinänsä tarkoitushakuinen, että akseleita muuttamalla kuvasta saadaan
melkoisen erinäköinen, tosin yhteyttä näiden kahden asian välillä on vaikea kiistää. Kauppahinnat
ja toteutuneiden kauppojen lukumäärä onkin asia, jota tutkimalla voitaisiin kenties ymmärtää
muuttoliikettä ja liittymäsopimusten irtisanomista paremmin mutta tämän tutkimuksen puitteissa
kiinteistökauppoja ei käytetä tekijänä datan liian laajan tilastointialueen vuoksi.
Perhesyiden

vaikutukseksi

muutolle

on

Söderling

saanut

tutkimuksessaan

16

%

maaseutualueiden välillä sekä 19 % maaseudulta kaupunkiin. Perhesyitä tarkemmin
tarkasteltaessa ylivoimaisesti suurimmaksi tekijäksi sekä maaseutualueiden välisissä että
maaseudulta kaupunkeihin muutettaessa nousee avo- tai avioliiton solmiminen. Toiseksi suurin
syy on perheenlisäys. (Söderling 1983, s. 97). On varmasti perusteltua olettaa, että lähes kaikissa
avo- ja avioliitoissa puolisot asuvat samassa taloudessa. Näin ollen avio- ja avoliittojen vaikutus
saatetaan mitattavaksi tarkastelemalla alueellista talouskokoa. Talouskoon tarkastelun hyvä puoli
on myös se, että se ottaa huomioon sellaisetkin parisuhteet, joissa asutaan yhdessä mutta joita
ei ole millään tavalla rekisteröity. Talouskoon lisäksi tarkastellaan perheenlisäykseen vahvasti
liittyvää lapsitalouksien lukumäärää.
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2.3.3

Ikä ja koulutustaso

Söderlingin tutkimuksessa mainitaan opiskelun olevan tärkein muuton syy 7 %:lle maaseudulta
kaupunkeihin muuttaneista. Maaseutujen välisissä muutoissa lukema on 0 %. Suurin osa
näistä tärkeimmäksi muuttonsa syyksi valinneista ovat varsinaisia opiskelijoita tai henkilöitä,
joiden entinen asuinpaikkakunta ei tarjonnut riittäviä opiskelumahdollisuuksia. Pienellä osalla
muutto ei liittynyt omaan opiskeluun. Tässä tutkimuksessa opiskelua muuton motiivina tutkitaan
alueellisen koulutustason kautta vain perusasteen tutkinnon suorittaneiden määrän avulla. Oletus
on, että (nuori) vain peruskoulutuksen saanut muuttaa opiskelun perässä muualle.
Muuttajan ikää on käytetty Böckermanin ja Hämäläisen tutkimuksessa eräänä muuttujana
selittämään muuttoliikettä. Lisäksi voidaan todeta Tilastokeskuksen muuttoalttiusindeksejä
tarkastelemalla, että henkilön iällä on suuri vaikutus siihen, tapahtuuko muutto.
Kuvassa muuttoalttius on Tilastokeskuksen kuntien sisäisten muuttojen muuttoalttiusindeksit
ikäryhmittäin.

Muuttoalttiusindeksi [promillea
keskiväkiluvusta]

400
350
300

250
200
150

100
50
0

Ikävuotta
Kuva 2.13. Kunnan sisäinen muuttoalttiusindeksi ikäryhmittäin aikavälillä 2000–2018 omilla väreillään
(Tilastokeskus 2020a).

Kuvasta havaitaan, että kuntien sisällä muuttamiselle alttein on 20–24-vuotiaiden ikäryhmä.
Böckerman ja Hämäläinen ovat valinneet muuttujaksi tutkimukseensa yli 55-vuotiaat, ja kuvaa
2.13 tarkastelemalla nähdään ainakin yksi mahdollinen syy sille, miksi kyseinen ikäryhmä on
valittu: yli 55-vuotiaiden osalta muuttoalttius on vain noin 50 promillea koko ikäryhmästä,
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joten korkean keski-iän alueelta muutetaan todennäköisesti paljon vähemmän. Aikaisemmin
esitellyistä muuttotekijöistä muuttajan ikä poikkeaakin siten, että siinä missä muita tekijöitä
tarkastelemalla pyritään tutkimaan muuttoliikettä muuton motiivien kautta, muuttajan ikä ei ole
muuton motiivi.
2.4

Irtisanotut liittymäsopimukset, ylläpitoliittymät

Viime vuosina suomalaiset jakeluverkkoyhtiöt ovat tiedostaneet ilmiön, jossa maaseudulla
oleva liittymäasiakas irtisanoo liittymäsopimuksensa. Osa jakeluverkkoyhtiöistä on aloittanut
sopimusten irtisanomisien tilastoinnin aiemmin, osa myöhemmin. Tässä tutkimuksessa
käytetään neljän suomalaisen jakeluverkkoyhtiön toimittamia tietoja liittymäsopimusten
irtisanomisista sekä ylläpitosopimukseen siirtyneistä asiakkaista. Nämä yhtiöt ovat
Kymenlaakson Sähköverkko Oy (KSOY-V), Järvi-Suomen Energia Oy (JSE), PKS Sähkönsiirto
Oy (PKSS) sekä Savon Voima Verkko Oy (SVV). Yhtiöiden toimittama aineisto sisältää yhteensä
2 500 irtisanottua liittymäsopimusta, sekä 2 900 ylläpitoasiakasta, joita on käytetty tarkasteluissa.
Pääsääntöisesti tiedot ovat aikaväliltä 2010–2020.
Ylläpidossa oleva liittymäasiakas maksaa verkkopalvelumaksua verkkoyhtiölle, vaikka ei sähköä
käytäkään. Jotta ylläpidossa olevien asiakkaiden tarkastelu on perusteltua, tulisi ensin osoittaa,
että ylläpidossa oleva asiakas irtisanoo (ylläpito-) liittymäsopimuksensa herkemmin, kuin
tavallinen asiakas.
Tarkastellaan 1 500 ylläpidossa olevan käyttöpaikan otosta. Aineistoa tarkastelemalla
saadaan kokonaiskuva siitä, mikä on ylläpitoasiakkaiden liittymätilassa tapahtuvien muutosten
aikajärjestys. Erilaisia uniikkeja tapahtumaketjuja on aineistossa yhteensä 46 kpl ja näistä 12 kpl
on sellaisia, jotka tapahtuvat yli 10 käyttöpaikalla. Näidenkin joukossa on monia ketjuja,
jotka teknisesti ottaen ovat erilaisia mutta käytännöllisesti katsoen samoja. Tapahtumaketjut
voidaankin typistää kolmeen skenaarioon siten, että 96 %:lla käyttöpaikoista toteutuu jokin
näistä kolmesta skenaariosta. Ensimmäisessä skenaariossa ylläpitoasiakas jatkaa ylläpidossa,
toisessa ylläpitoasiakas lopettaa ylläpidon ja irtisanoo liittymäsopimuksensa sekä kolmannessa
ylläpitoasiakas sulkee ylläpitosopimuksen ja jatkaa normaalina verkkoliittymäasiakkaana.
Käyttöpaikoista 45 % on sellaisia, joiden tapahtumaketju johtaa ylläpitoasiakkaan pysymiseen
ylläpidossa, kun taas 22 %:lla käyttöpaikoista tapahtumaketju johtaa ylläpitoasiakkaan
irtoamiseen verkosta. Kolmannen skenaarion osalta asia ei ole näin yksinkertainen, sillä tässä
tapauksessa ne kohteet, joissa ylläpitosopimus suljetaan ja solmitaan uusi verkkosopimus, ovat
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tapahtumaketjuiltaan samoja kuin ne kohteet, joissa ylläpitotila jatkuu mutta ylläpitosopimuksen
omistaja vaihtuu. Tällaisia käyttöpaikkoja on 29 %. Tästä huolimatta näyttäisi siltä, että
valtaosa ylläpidossa olevista liittymistä siis jatkaa ylläpidossa, ja huomattava osa myös
puretaan. Vaikka osa asiakkaista jatkaakin ylläpidon jälkeen normaalia sähkönkäyttöä, näyttäisi
ylläpitoasiakkaiden tarkastelulle olevan hyvät perusteet.
Irtisanotuista liittymäsopimuksista ei voi valitettavasti tietosuojan vuoksi tilastoida
kovinkaan merkittävästi tietoa, ja tämän tutkimuksen kannalta tärkeimmät näistä tiedoista
ovat irtisanotun liittymän sijainti, päivämäärä (vuosi) sekä liittymäpisteessä sijaitsevan
kiinteistön käyttötarkoitus. Aina esimerkiksi käyttötarkoitusta ei ole saatavilla, joten tätä
joudutaan tapauskohtaisesti arvioimaan esimerkiksi liittyjän juridisen aseman (yritys vai
yksityinen) perusteella. Ylläpidossa olevista asiakkaista on tähän tutkimukseen käytettävissä
vastaavat tilastotiedot. Hypoteesina on irtisanoutuneiden ja ylläpitoon siirtyvien asiakkaiden
liityntäpisteiden suhteellisen kaukainen etäisyys vesistöistä (erityisesti vapaa-ajan asujien
kohdalla), asiakkaan tai liittymän omistajan korkea ikä sekä kohteen vähäinen (sähkö-)
energiankulutus. Nämä kolme tekijää ovatkin pääasialliset tarkastelun kohteet muuton motiivien
lisäksi.

37

3

MENETELMÄT JA RIIPPUVUUDET

Liittymäsopimusten irtisanomiseen johtavat tekijät ja liittymänsä irtisanovien asiakkaiden
ominaisuudet ovat – ainakin luultavasti – hyvin moninaiset ja tuskin on tilannetta, jossa löydetään
kaksi täsmälleen samanlaista liittymäsopimuksen irtisanovaa asiakasta. Jotta esitettyihin
tutkimuskysymyksiin saadaan vastauksia, tukeudutaan kuitenkin siihen, että liittymäsopimuksen
irtisanovia asiakkaita yhdistää varmasti jokin. Näitä yhteneväisyyksiä pyrittiinkin löytämään
edellisessä luvussa esitellyistä tutkimuksista, ja seuraava vaihe onkin löytää ja todistaa näiden
valittujen tekijöiden ja liittymäsopimuksen irtisanomisen yhteys.
Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan edellisessä luvussa esiteltyjen tekijöiden riippuvuutta
väestömuutoksiin, liittymäsopimusten irtisanomiseen, sekä ylläpitosopimusten solmimiseen.
Aluksi tekijöille määritellään riippuvuus tutkittavaan ilmiöön sekä toisiinsa, käyttäen
Kendallin järjestyskorrelaatiokerrointa. Sen jälkeen suoritetaan PLS-regressiomenetelmällä
(Partial Least Squares Regression) mallinnus tekijöiden tutkittavan ilmiön selittävyydelle.
Tarkasteluaineistona käytetään Tilastokeskuksen avointa Paavo-postinumeroaineistoa, avointa
ruutuaineistoa, sekä rajoitetulla lisenssillä tutkimuskäytössä olevaa Tilastokeskuksen
Ruututietokantoja vuosilta 2018 ja 2010. Postinumeroaineiston ja Ruututietokannan sisältämät
muuttujat löytyvät liitteistä I ja III.
3.1

Kendallin järjestyskorrelaatiokerroin

Kendallin järjestyskorrelaatiokerroin τ kuvaa kahdesta muuttujasta tehtyjen havaintoarvojen
suuruusjärjestyksien yhteensopivuutta. Kerroin saa arvoja -1 ja 1 väliltä sen mukaan,
millainen korrelaatio tarkasteltavilla muuttujilla on. Negatiivinen ykkönen tarkoittaa täyttä
negatiivista korrelaatiota, positiivinen ykkönen täyttä positiivista korrelaatiota ja nolla täydellistä
korreloimattomuutta. Kertoimen asteikko ei ole lineaarinen, eli esimerkiksi kertoimen arvo
0.5 ei tarkoita sitä, että muuttujien välinen riippuvuus olisi 50 %. Kerrointa voidaan tulkita
Cohenin standardin avulla, jonka mukaan kahden muuttujan välinen riippuvuus on pieni, kun
0.10 6 τ 6 0.29, keskinkertainen, kun 0.30 6 τ 6 0.49 ja suuri, kun 0.50 6 τ (Solutions 2019).
Negatiivinen korrelaatio vastaavasti.
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Olkoon kaksi muuttujaa, X ja Y , joiden havaitut otosarvot ovat x1, x2, ..., xn , sekä y1, y2, ..., yn
siten, että havainnot xi ja yi liittyvät samaan havaintoyksikköön kaikilla i:n arvoilla.
Järjestetään nämä otosarvot lukupareittain suuruusjärjestykseen x:n arvojen perusteella
pienimmästä suurimpaan. Kendallin järjestyskorrelaatiokerroin lasketaan muuttujalle y
määritellyn epäjärjestyneisyyden tunnusluvun S avulla muuttujan x arvoihin nähden.
(Mellin 2006, s. 264).
Olkoon (x k , y k ) järjestykseen asetetuista pareista numero k. Määritellään otosarvoon y k liittyvät
epäjärjestyspisteet Skl , jossa l saa arvoja väliltä k + 1, ..., k + n, ja k arvoja väliltä 1, ..., n − 1.
Skl = +1, jos yl > y k , ja Skl = −1, jos yl < y k . Nyt epäjärjestysmitta S voidaan määritellä
yhtälön
S=

n−1 Õ
n
Õ

Skl

(3.1)

k=1 l=k+1

mukaan. Epäjärjestysmitan avulla voidaan siten laskea Kendallin järjestyskorrelaatiokerroin τ
yhtälöstä
τ=

S
1
2 n(n

(3.2)

− 1)

(Mellin 2006, s. 264–265).
Kuten muissakin tilastollisissa sovelluksissa, tässäkin tapauksessa täytyy varmistua tulosten
tilastollisesta merkitsevyydestä. Kendallin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla suoritettu τ-testi
on niin sanotusti parametriton testi, eli sen suorittaminen ja τ-arvon laskeminen ei vaadi
tarkasteltavien havaintojen normaali- (tai muutakaan) jakautuneisuutta. Tämä onkin pääsyy sille,
miksi menetelmä on valittu. Tilastollisen merkitsevyyden määrittämisen kannalta muodostuu
kuitenkin ongelma juuri siksi, että τ:n jakauma ei automaattisesti vastaa mitään tunnettua
jakaumaa. Teoriassa on mahdollista laskea p-arvo jokaiselle τ:n arvolle, sillä τ:n arvo
riippuu ainoastaan otosarvoparien järjestyksestä. Tällöin valitaan referenssipisteeksi jonkin parin
järjestysnumero, ja voidaan laskea p-arvo mille tahansa τ:n arvolle yhtälön
p = P(τ > x) =

τ>x
τ

(3.3)

mukaan, missä τ > x on niiden otosparien lukumäärä, joilla τ > x. Teoriassa yhtälön
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(3.3) avulla voidaan laskea p-arvo mille tahansa τ:n arvolle, mutta suurilla otosmäärillä tämä
muuttuu haastavaksi. Kuitenkin mitä suurempi otoskoko, sitä enemmän τ:n jakauma muistuttaa
normaalijakaumaa, jolloin voidaan laskea Zτ -testisuure yhtälön
Zτ =

τ
τ
=q
στ
2∗(2N+5)

(3.4)

9N∗(N−1)

mukaan, missä N on otoskoko. Yhtälöä voidaan käyttää silloin, kun N > 10. (Hervé 2007).
3.2

PLS-regressiomenetelmä (PLSR)

PLSR-menetelmän ideana on luoda lineaarinen malli muuttujilla ta , jotka selittävät sekä y−
että x−avaruuden havaintoarvot parhaalla mahdollisella tavalla. PLSR on käytännössä yleistys
monilineaarisesta regressiomenetelmästä (Multiple Linear Regression MLR) sillä erotuksella,
että toisin kuin MLR, PLSR:ta voidaan käyttää silloinkin, kun selittävien tekijöiden välillä on
huomattavaakin korrelaatiota (Wold 2001).
Olkoon Y kiinnostuksen kohteena olevan havaintojoukon matriisi, ja X tähän joukkoon liittyvät
tutkittavat tekijät sisältävä matriisi. PLSR-menetelmässä muodostetaan matriisin X arvojen
tilalle joukko (A kappaletta) uusia tekijöitä, joille suoritetaan lineaarinen regressio pienimmän
neliösumman menetelmällä. Aloitetaan määrittelemällä tutkittavien tekijöiden tilalle uudet
tekijät ta

(a = 1, 2, ..., A) matriisiyhtälön

T = XW∗
∗
mukaan, missä W∗ on painokertoimet w ka

(3.5)
(a = 1, 2, ..., A) sisältävä kerroinmatriisi.

Kertoimilla ta tulisi olla seuraavat ominaisuudet: matriisi T kerrotaan matriisista X muodostetun
"yhteenvetomatriisin" transpoosilla P0, joilla matriisin X residuaalimatriisi E yhtälössä
X = TP0 + E

(3.6)

on mahdollisimman pieni. Residuaalimatriisi E kertoo havaittujen ja mallinnettujen x:n arvojen
hajonnan. Tämän lisäksi matriisin T tulee olla hyvä estimaatti matriisista Y, eli tulee olla
Y = TC0 + F,

(3.7)

40
jossa C on Y:n "yhteenvetomatriisi", ja matriisi F matriisin Y residuaalimatriisi. Vastaavasti
kuin edellä, residuaalimatriisi F kertoo havaittujen ja mallinnettujen y:n arvojen hajonnan. Nyt
voidaan kirjoittaa yhtälö
Y = XW∗ C0 + F,

(3.8)

ja edelleen yhtälö
B = W∗ C0,

(3.9)

jossa B on PLSR-menetelmän kerroinmatriisi. (Wold 2001, s. 114). Näin saadaan yhtälö muotoon

Y = XB + F,

(3.10)

joka vastaa lineaarisessa regressiossa käytettyä lineaarista mallia.
Edellistä tarkempi PLSR-menetelmän kuvaus ei ole tutkimuksen kannalta tarpeellista.
Olennaista onkin se, kuinka menetelmällä saatuja tuloksia tulkitaan, sillä tämä ei ole
aina helppoa. Tarkempia kuvauksia PLSR-menetelmästä löytyy muun muassa (Wold 2001),
(Hervé 2003) sekä (Dunn 2019).
3.2.1

PLSR-menetelmän tulkinta

PLSR-mallin tulkitseminen ei ole aivan yksiselitteistä. Mallia tulkittaessa voi olla erityisen
vaikea hahmottaa sitä, kuinka suuren osan malli selittää kiinnostuksen kohteena olevan
muuttujan muutoksista. Eräs keino tähän on tutkia matriisien Y ja F varianssien suhdetta,
ja laskea näin y:n varianssin selitysaste R2 yhtälön
2
RY,a,cum
=1−

Var(Ea )
Var(Ya=1 )

(3.11)

mukaan. (Dunn 2019). Mallin luotettavuuden arviointi tapahtuu tutkimalla y:n residuaaleja f :
suuret residuaalit suhteessa y:n arvoihin indikoivat, että malli on heikko. (Wold 2001).
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3.3

Muuttoliike asiakaskadon taustalla

Taulukon 2.2 tekijät ovat sellaisia, jotka löytyvät suoraan tai ovat laskettavissa Tilastokeskuksen
postinumero- sekä rajatun lisenssin ruutuaineistosta. Tekijöitä käsitellään siten, että niille
suoritetaan korrelaatiotarkastelu nettomuuton suhteen. Haasteena on kuitenkin, että avoin
postinumeroaineisto (kuten myöskään avoin tai maksullinen ruutuaineisto) ei tarjoa
muuttoliikettä muuttujana, vaan ainoastaan alueen väestömäärän. Tästä syystä arvioidaan
kaikkien iältään 3–54 vuotta olevien henkilöiden väestömuutoksen johtuvan ainoastaan
muuttoliikkeestä. Luokittelu perustuu Tilastokeskuksen muuttoalttiusindeksiin sekä siihen, että
oletetaan nuorimman ikäryhmän lisäyksen johtuvan ainoastaan syntyvyydestä (sekä tietysti
vähennyksen siitä, että tästä luokasta siirtyy joka vuosi henkilöitä seuraavaan ikäluokkaan).
Todellisuudessa tämä oletus on tietenkin virheellinen johtuen esimerkiksi siitä, että joka vuosi
henkilöitä siirtyy seuraavaan ikäryhmään ja jos esimerkiksi tarkasteluajanjaksolle sattuu iso
50–54-vuotiaiden ikäryhmä, saattaa tästä joukosta huomattava osa olla jo seuraavana vuonna
seuraavassa ikäryhmässä (55–59-vuotiaat), jolloin tulos vääristyy. Tilastokeskukselta olisi myös
saatavissa erillistilauksena postinumeroaluekohtaiset tiedot muuttoliikkeestä, kuolleisuudesta
sekä syntyvyydestä, mutta aikataulullisten syiden vuoksi tämä aineisto ei ole tämän tutkimuksen
puitteissa käytettävissä. Eri vuosien tietoja keskenään verratessa täytyy myös huomioida, että
postinumeroalueet muuttuvat vuosittain: edes keskenään samat postinumerot eivät tarkoita sitä,
että postinumeroalueet olisivat keskenään samat. Tästä hyvä esimerkki on vuosien 2016 ja
2015 postinumeroalue 93830: vuonna 2015 kyseisen postinumeroalueen väkiluku oli 273,
kun taas vuonna 2016 väkiluku oli jo 871. Kasvua olisi siis näennäisesti kyseiselle alueelle
lähes 220 % vuodessa. Tällainen esimerkki on skaalan ääripäässä eikä niitä ole montaa,
mutta ilmiön olemassaolo pitää tunnistaa. Aineisto olisi, jälleen erillistilauksena, saatavilla
yhdenmukaistetuilla postinumeroalueilla, mutta taas kerran aikataulullisista syistä tässä työssä
kyseistä aineistoa ei voi käyttää.
Tarkastellaan taulukon 2.2 muuttujia Kendallin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla. Kertoimen
tulkinnasta kerrotaan kappaleessa 3.1. Muuttujien tarkastelu ja kertoimen laskenta suoritetaan
MathWorksin MATLAB-ympäristössä. Tarkastelu suoritetaan Tilastokeskuksen vuosien
2015–2020 avoimella postinumeroaineistolla. Näissä aineistoissa on tietoja vuosien 2012 ja
2018 väliltä. Esimerkiksi vuonna 2015 julkaistu postinumeroaineisto sisältää tietoja sekä vuosilta
2012, että 2013. Postinumeroaineiston vuoden 2019 muuttujalistaus on liitteessä III, josta käy
ilmi, mitkä tiedot on kerätty eri vuosilta. Periaate on sama muillekin Paavo-aineistoille, kuin
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kyseiselle vuodelle. Paavo-aineistot yhdistellään siten, että käytetään yksittäisessä analyysissä
samalta vuodelta olevia tietoja. Tällöin saadaan käyttöön postinumerokohtaiset tiedot aikaväliltä
2013–2017. Valitaan selittävät tekijät aina aikaisemmalta vuodelta, kuin väestömuutos.
Esimerkiksi vuosien 2013 ja 2014 välisen väestömuutoksen tarkasteluun voidaan käyttää vuoden
2013 tietoja (ja ainoastaan tämän vuoden tietoja, koska se on ensimmäinen käytettävissä
oleva vuosi). Suoritetaan tarkastelu tällä periaatteella käytettävissä olevalle aineistolle. Koska
postinumeroaineistossa ei ole tietoja muuttaneista erikseen, käytetään arvausta, jonka mukaan
ikäryhmän 3—54-vuotiaat muutos tarkoittaa nettomuuttoa. Kuten aiemmin mainitsin, tällaisessa
arvaamisessa on omat ongelmansa, mutta se on riittävän hyvä arvaus käytettävissä olevan
aineiston pohjalta. Liitteessä IV ovat kullekin vuodelle piirretyt kuvaajat tutkittavista tekijöistä
sekä kuvaajien jakaumille lasketut Kendallin kertoimet. Mikäli kertoimen arvo kuvassa on
punainen, saatu tulos on tilastollisesti merkitsevä valitulla luottamusvälillä, joka on yleisen
käytännön mukaisesti ja näin ollen tässäkin tutkimuksessa 95 %. Mustalla oleva lukema
kertoo tilastollisesta merkitsemättömyydestä. Lähes kaikki tutkittavien muuttujien välille
lasketut kertoimet ovat tilastollisesti merkitseviä, ja tämä on oletus tämän tutkimuksen
osalta muulloinkin, ellei erikseen toisin mainita. Piirretyistä kuvaajista on vielä suodatettu
poikkeavuudet siten, että poikkeavuudeksi luokitellaan piste, joka poikkeaa yli puolentoista
ylemmän tai alemman kvartaalivälin matkan ylä- tai alakvartaalista. Datasta jää tällöin jäljelle
noin 2 300 suuruinen otos alkuperäisestä noin 3 000:sta. Taulukossa 3.1 on tutkittujen tekijöiden
ja väestömuutoksen välinen Kendallin korrelaatiokerroin vuosilta 2013–2017.
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Taulukko 3.1. Tutkittujen tekijöiden ja 3–54-vuotiaiden väestömuutoksen välinen Kendallin korrelaatiokerroin
vuosilta 2013–2016. Väestömuutos lasketaan taulukossa kyseisen ja kyseistä vuotta seuraavan vuoden muutoksena,
paitsi viimeisessä sarakkeessa, jossa väestömuutos on vuosien 2013 ja 2017 väliltä.

Tekijä
55-vuotiaat
Alkutuotanto
Asumisväljyys
Keskitulot
Korkeakoulutus
Lapsitaloudet
Nuoret lapsettomat
Omistusasujataloudet
Palvelut
Peruskoulutus
Talouskoko
Työttömyysaste

2013
-0,17
-0,11
-0,06
0,13
0,19
0,14
0,13
-0,02
0,08
-0,15
0,07
-0,09

2014
-0,18
-0,14
-0,11
0,11
0,21
0,14
0,16
-0,08
0,11
-0,15
0,05
-0,09

2015
-0,14
-0,11
-0,11
0,07
0,16
0,12
0,11
-0,03
0,08
-0,15
0,05
-0,09

2016 2013‒17
-0,17
-0,27
-0,14
-0,22
-0,12
-0,15
0,1
0,17
0,18
0,32
0,15
0,22
0,14
0,26
-0,06
-0,09
0,1
0,15
-0,13
-0,26
0,07
0,08
-0,08
-0,14

Taulukon 3.1 perusteella eniten vaikutusta yksittäisistä tekijöistä väestömuutokseen olisi
korkeakoulutettujen osuudella, yli 55-vuotiaiden osuudella, vain peruskoulutuksen saaneiden
osuudella sekä nuorten lapsettomien parien osuudella talouksista. Tulokset eivät ole mitenkään
yllättäviä, mutta niistä tehtävien suorien päätelmien tekemisessä tulee olla varovainen tekijöiden
paikoin suurestakin keskinäisestä korrelaatiosta johtuen. Esimerkiksi lapsitaloussuhteen ja yli
55-vuotiaiden osuuden välillä vallitsee Kendallin kertoimena ilmaistuna jokaisena tutkittavana
vuonna jopa yli 0.7 korrelaatio negatiiviseen suuntaan. Näin korkea korrelaatio on jo
huomattavan suuri, tosin taaskaan ei ole mitenkään yllättävää, että alueella, jossa keskiikä on korkea, on myöskin vähemmän lapsitalouksia. Tämä kuitenkin kertoo tarpeesta
käyttää menetelmää, joka huomioi juuri tämäntyyppiset tekijöiden väliset korrelaatiot, jotta
saadaan selville, korreloivatko tutkittaviksi valitut tekijät yhteisvaikutuksena väestömuutosten
ja liittymän tilamuutosten kanssa.
3.3.1

Muuttoliike postinumeroaineistossa

Tutkittavien muuttujien yhteyttä toisiinsa tarkasteltaessa huomataan, että yksittäisten
muuttujien muuttoliikkeeseen vaikutuksen erillinen tarkastelu on vaikeaa muuttujien välisten
riippuvuuksien vuoksi. Muodostetaankin siis väestömuutokselle malli PLSR-menetelmän
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avulla, jotta saadaan ylipäätään selville, vaikuttavatko tutkittavat tekijät kiinnostuksen kohteena
olevaan ilmiöön. Mallin muodostaminen tapahtuu MathWorksin MATLAB-ympäristössä,
ja siihen käytetään Tilastokeskuksen avointa Paavo-postinumeroaineistoa koko Suomen
laajuudessa. PLSR-mallinnus postinumeroaineistolla on liitteessä V. PLSR-mallinnuksen tulosta
luetaan siten, että pystyakselilla on mallin tuottamien uusien keinotekoisten havaintojen T
varianssin muutos vaaka-akselilla olevien PLS-komponenttien tai kertoimien B lukumäärä.
Käytännössä tätä varianssin muutoksen selittyvyyttä voidaan pitää mallin selittävyysasteena.
Mallinnuksesta havaitaan, että viidenteen mallin tekijään asti selittävyys paranee suhteellisesti
paljon. Mallin selittävyys on kuitenkin hyvin pieni, vain noin 10 %. Alustavasti näyttäisikin siis
siltä, että postinumeroaluekohtaiset tiedot eivät kykene selittämään muuttoliikettä, tai ainakaan
3–54-vuotiaiden väestömuutoksia tällä aikavälillä. Mallin luotettavuuden arviointi tapahtuu
todellisten ja keinotekoisten havaintoarvojen korrelaation avulla. Mitä lähempänä positiivista
ykköstä todellisten ja keinotekoisten havaintojen välinen Kendallin kerroin on, sitä parempi
on mallin luotettavuus. Korrelaatiokuvasta nähdään, ettei mallin luotettavuuskaan siis ole
kummoinen.
Vaihdetaan PLSR-menetelmään Paavo-aineistosta saatavan väestömuutoksen aikaväliksi 2013–
2017. Tällöin saadaan uusi mallinnus niin ikään liitteessä V. Nyt huomataan, että mallin
selittävyys on huimasti parempi, vaikkakin edelleen heikohko. Myös sen luotettavuus on
parantunut merkittävästi.
Eri vuosien välistä aineistoa tutkittaessa päädytään siihen tulokseen, että mitä pidempää
ajanjaksoa tarkastellaan, sen suurempi korrelaatio ja luotettavuus mallille saadaan. Esimerkiksi
tehtäessä vastaavat tarkastelut vuosien 2014 ja 2016 Paavo-aineistolle, saadaan mallin
selittävyydeksi 17 % ja luotettavuudeksi 0.30 τ-kertoimena. Lukemat osuvat siis edellisten
mallien väliin. Havainnollistettujen esimerkkien avulla voidaan vetää johtopäätös, että
vallitsevien tekijöiden välitön vaikutus näyttäisi olevan vähäinen ja sattumanvarainen, mutta mitä
pidemmältä ajalta tarkastelu tehdään, sen parempi selittävyys ja luotettavuus mallille saadaan.
3.3.2

Muuttoliike ruutuaineistossa

Muodostetaan

väestömuutokselle

malli

PLS-regression

avulla

käyttäen

seuraavaksi

Tilastokeskuksen (1 km x 1 km) ruutuaineistoa. Kappaleessa käytetty aineisto kattaa koko
Suomen. Muuttoliikettä selittävät tekijät ovat tällä kertaa Tilastokeskuksen Ruututietokanta
2018 -aineistoa. Tämän aineiston käyttöä on rajoitettu, ja se on saatavilla Tilastokeskukselta
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vaihtelevin sopimusehdoin. Aineisto sisältää muuttujia vuosilta 2017 ja 2016. Selittävien
tekijöiden lisäksi käytetään väestömuutokseen Tilastokeskuksen avoimesta ruutuaineistosta
saatavia väestömäärätietoja. Toisin kuin postinumeroaineiston osalta, ruutuaineistosta saatavilla
olevat väestömuutosta selittäviä tekijöitä ei ole tässä tutkimuksessa saatavilla väestömuutosta
edeltävältä ajanjaksolta. Tästä syystä tarkastelu tehdään käänteisenä siten, että valitaan
tarkasteltavat muuttujat käytettävissä olevasta aineistosta ja tarkastellaan muuttujien riippuvuutta
sen suhteen, kuinka väestömuutos on kehittynyt tekijöiden ajankohtaan mennessä.
Käytetään ruutuaineiston tarkasteluun PLSR-menetelmää, samoin kuin postinumeroaineistolle.
Liitteessä VI on vuonna 2005 ja vuonna 2018 julkaistujen ruutuaineistojen väestömuutoksen
selittävyys mallissa olevien komponenttien lukumäärän funktiona. Vuosi 2005 on vanhin
saatavilla oleva avoin ruutuaineisto, joka on valittu tarkasteluun postinumeroaineiston
tarkastelusta saadun ymmärryksen perusteella (mitä pidempi aikaväli, sitä parempi selittävyys
ja luotettavuus). Mallinnuksesta nähdään, että vaikka mallin selittävyys ei ole lähelläkään
täydellistä, se on huomattavasti parempi, kuin postinumeroaineistolla. Tämä voi johtua siitä,
että väestömuutoksessa käytetty aikaväli on paljon pidempi, tai siitä, että tekijät näyttäytyvät
ruutuaineistossa selvemmin, tai näiden yhdistelmästä. Täytyy myös muistaa, että nyt tutkittavaa
väestömuutosta ei ole ikärajattu, sillä avoin ruutuaineisto ei tätä mahdollista. Kuvan perusteella
nähdään myös, että täyden 11 komponentin sijaan voitaisiin käyttää vain viittä komponenttia,
ja päästäisiin silti yhtä hyvään (tai huonoon) selittävyyteen. Mallin luotettavuudesta taas kertoo
mallinnettujen ja alkuperäisten y:n arvojen välinen korrelaatiokuvaaja liitteessä VI. Tässä
tapauksessa selitysastetta ei voida pitää kovinkaan korkeana, mutta ei myöskään luokattoman
matalana. Voidaan siis sanoa, että mallin antaman tulos on suuntaa antava mutta sisältää vielä
paljon epävarmuutta. Lisäksi on huomioitava, että 2005–2018 voi olla liiankin pitkä aikaväli
tarkasteltavaksi.
Suoritetaan vastaavat tarkastelut vielä vaihtamalla vuoden 2005 ruutuaineisto vuoden 2010
aineistoon. Liitteen VI toinen sivu sisältään PLS-komponenttien selittävyyden mallinnetuista
havaintoarvoista. Tällä kertaa mallin selittävyys putoaa postinumeroaineistolla tehdyn
parhaan tuloksen tasolle ollen noin 23 %. Mallin luotettavuuskin näyttää heikommalta,
kuin postinumeroaineistolla parhaimmillaan. Valitettavasti näyttäisikin siltä, että käytetyillä
aineistoilla ja menetelmillä ainakaan muuttoliikettä ei kyetä mallintamaan tarkasti ja
luotettavasti.
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PLSR-menetelmällä saaduista malleista ei voida suoraan sanoa, mikä on yksittäisten tutkittujen
muuttotekijöiden vaikutus havaintoarvoihin muuttotekijöiden keskinäisestä korrelaatiosta
johtuen. Mallin antamaa tulosta voidaankin sen sijaan käyttää muodostamaan kokonaiskuva
tutkittavien tekijöiden yhteisvaikutuksesta havaintoarvoihin. Tässä tapauksessa on selvää, että
sekä postinumeroaineisto, että ruutuaineisto antavat jonkinlaista osviittaa sille, mistä alueiden
väestömuutos voisi johtua, mutta tosiasia on, että tutkittavat tekijät ja käytettävissä oleva aineisto
eivät riitä selittämään muuttoliikettä riittävällä tarkkuudella (ainakaan käytetyillä menetelmillä).
Ruutuaineiston suurin ongelma on aineiston salausrajoissa, sillä tyypillisesti alueet, joilla väestön
ja asiakkaiden katoamisen ennustamiseen tähtäävää metodiikkaa halutaan käyttää, asuu niin
vähän ihmisiä, että tällaisilta alueilta tietoja ei luovuteta tietosuojasyistä. Tyypillisesti salausraja
on postinumeroaineistolla alle 30 tapausta sekä ruutuaineistolla 10 tai kolme riippuen aineiston
lisenssistä ja tietoryhmästä. Tarkat kuvaukset aineistoista ovat saatavissa Tilastokeskukselta
(Tilastokeskus 2020b), sekä (Tilastokeskus 2020c).
Salausrajat ovat pääsyy siihen, että esimerkiksi ruutuaineistotarkastelussa otoskoko on vain
10 % sellaisten ruutujen määrästä, joissa on ollut vakituisia asukkaita (vuonna 2005 ja/tai 2010).
Väestön määrä ruudussa on tietueena sellainen, että sitä ei ole missään tilanteessa salattu, mutta
yksinään sillä ei tee mitään, sillä kaikkiin tarkasteltaviin muuttotekijöihin pätee jonkinlainen
salausraja.
3.3.3

Muuttotekijät ja verkkoliittymäsopimuksen irtisanominen, ruutuaineisto

Muuttoliikkeen tarkastelun osalta käytettävissä olevat menetelmät ja aineistot eivät tarjoa
kovinkaan suurta PLSR-mallinnuksen selitysastetta. Suoritetaan vastaavat tarkastelut tällä kertaa
suoraan liittymäsopimusten irtisanomisien ja ylläpitoliittymien suhteen. Käytetään tähän 1 km2
ja 25 km2 aineistoja Ruututietokannasta vuodelta 2018 ja kahta neljän verkkoyhtiön aineistojen
perusteella muodostettua aluetta (alueet A ja B).

47

Liitteen VII ensimmäisellä sivulla on erään alueen (alue A) irtisanottujen liittymäsopimusten
ja muuttotekijöiden avulla muodostettu PLSR-mallinnus vuoden 2018 yhden neliökilometrin
ruutuaineistolla. Aluksi tarkastelu suoritetaan ilman taajama- ja käyttötarkoitusrajauksia.
Tutkittavana havaintoarvona on ruudussa olevien irtisanottujen liittymäsopimusten suhde
ruudussa tarkastelun hetkellä oleviin käyttöpaikkoihin. Mallinnuksesta nähdään, että mallin
selittävyysaste alkaakin olla jo aika hyvä. Tarkastelemalla korrelaatiokuvaajaa liitteen VII
ensimmäisellä sivulla saadaan indikaatio mallin luotettavuudesta. Tämäkin näyttäisi olevan hyvä.
Tässä vaiheessa näyttäisi siltä, että valitut selittävät tekijät toimivat hyvin liittymäsopimuksen
irtisanomisen ennustamisessa.
Suoritetaan vastaava tarkastelu erään toisen alueen (alue B) irtisanotuille sopimuksille. Liitteen
VII toisella sivulla on kyseisen alueen irtisanottujen liittymäsopimusten ja muuttotekijöiden
avulla muodostettu PLSR-tekijöiden selittävyys ilman taajamarajausta. Mallin selittävyys ja
luotettavuus näyttäisivät olevan kohtalaisia. Verkkoalueiden tulokset eroavat toisistaan kuitenkin
jonkin verran. Tämä viittaa siihen, että alueella on merkitystä tekijöiden selittävyyteen.
Edellä mainitut mallinnukset on suoritettu ilman taajama- sekä käyttötarkoitusrajauksia. Lienee
kuitenkin mielekästä rajata irtisanoneet liittymäsopimukset ainoastaan kotitalouksiin, kun
tarkastellaan väestötekijöiden vaikutusta. Liitteen VII kolmas sivu sisältää PLSR-mallinnuksen
rajattuna pientaloihin alueella A. Tulos näyttäisi olevan epäilyttävänkin hyvä, ja malli näyttäisi
antavan kohtuullisen luotettavan tuloksen. Liitteen VII neljännellä sivulla on vastaavasti alueen
B pientaloasuntojen liittymäsopimusten irtisanomisista muodostettu PLSR-mallinnus. Tässäkin
mallilla näyttää olevan korkea selittävyys, joskaan ei yhtä korkea, kuin alueen A osalta. Mallin
luotettavuus vaikuttaisi vielä hieman heikommalta, kuin alueen A tapauksessa.
Kummankin alueen tapauksessa mallien antamia tuloksia tulee tarkastella kohtuullisella
kriittisyydellä, sillä yksittäiset tekijät eivät käytettävissä olevalla aineistolla korreloi
juurikaan liittymäsopimusten irtisanomisten kanssa. Vaikka PLSR-menetelmä huomioikin
selittävien tekijöiden välisen autokorrelaation, tuntuu omituiselta, että suurestakaan määrästä
korreloimattomuutta saataisiin jotain muuta, kuin korreloimattomuutta. Tämä voi tosin johtua
autokorrelaatioiden toisiaan kumoavasta vaikutuksesta, mikä aiheuttaa sen, että tekijöiden
selittävyys jää piiloon yksittäin tarkasteltuna (ja itse asiassa juuri siksi tätä mallinnusmenetelmää
tässä tutkimuksessa käytetään). Lisäksi tarkastelun otoskoko jäi melko pieneksi kummankin
alueen tapauksessa, joka kenties vääristää tuloksia. Tämä onkin mitä todennäköisimmin
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syy mallin korkealta näyttävään selitysasteeseen. Pienen otoskoon takia ei esimerkiksi
suoritettu taajamarajausta, sillä tämä olisi pienentänyt otoskoon käytännössä olemattomiin.
Otoskoon pienuus ei johdu niinkään verkkoyhtiöiden toimittaman aineiston pienuudesta, vaan
ruutuaineistoon kohdistuvasta salausrajasta.
Koska 1 km2 ruutuaineistolla otoskoot jäävät salausrajan vuoksi hyvin pieniksi, suoritetaan
edelliset pientaloihin rajatut tarkastelut 25 km2 ruutuaineistolla. Aineisto on käytettävissä
vuosilta 2010 sekä 2018, ja siihen pätevät samat rajoitukset kuin yhden neliökilometrin
aineistoon. Liitteen VIII ensimmäisellä sivulla on alueen A pientaloasunnoista irtisanottujen
liittymäsopimusten ja muuttotekijöiden avulla muodostettu PLSR-malli vuoden 2018
ruutuaineistolla. Mallin selittävyys ja luotettavuus näyttäisivät kohtalaiselta mutta eivät yhtä
hyvältä, kuin yhden neliökilometrin ruutuaineistolla. Vastaavasti alueen B rakennettu malli
vuoden 2018 ruutuaineistolla on liitteen VIII sivulla kaksi. PLSR-mallinnus näyttäisi antavan
jokseenkin matalan selittävyyden, ja mallin luotettavuus vaikuttaa kohtuulliselta.
Ruutuaineiston koolla 25 km2 ei siis näytettäisi päästävän mitenkään järisyttävän
kattavaan mallinnukseen, vaikkakin on selviä viitteitä siitä, että tarkasteltavaksi valituilla
tekijöillä olisi ainakin jonkinlainen yhteisvaikutus liittymäsopimuksen irtisanomisiin. Tähän
mennessä käytetty ruutuaineisto on sikäli ongelmallinen, että sen ajankohta osuus osittain
liittymäsopimusten irtisanomisten jälkeen. Näin ollen voi olla, että aineistossa on näkyvissä
se aines, joka ruutuihin on jäänyt, kun liittymäsopimuksia on irtisanottu. Siksi on varsin
perusteltua tutkia myös aikaisemman ajankohdan ruutuaineistoa. Tähän käytetään 25 km2
ruutuaineistoa vuodelta 2010. Kyseinen ruutukoko on valittu edellisen yhden neliökilometrin
tarkastelun perusteella: luonnollisesti tarkempi olisi parempi, mutta ruutujen salaus käytännössä
estää pienempien ruutukokojen käytön.
Tarkastellaan siis jälleen kerran alueiden A ja B pientaloasunnoista irtisanottuja
liittymäsopimuksia. Liitteen VIII kolmannella sivulla on PLSR-mallinnus alueelta A vuoden
2010 ruutuaineistolla. Mallinnus ei näyttäisi poikkeavan vuoden 2018 ruutuaineistolla tehdystä,
ja luotettavuuskin näyttäisi olevan samaa luokkaa, kuin 2018 aineistolla. Lopuksi tarkastellaan
mallinnusta alueelle B vuoden 2010 ruutuaineistolla. PLSR-mallinnus pientaloille on liitteen
VIII sivulla neljä. PLSR-mallinnus näyttäisi antavan paremman selittävyyden, kuin vuoden 2018
aineistolla laadittu malli, ja mallin luotettavuus vaikuttaa tälläkin kertaa kohtuulliselta, joskin
lukemaa vääristää hieman muutama hyvin erillään oleva havaintopoikkeama.
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Kuten muuttoliikkeenkin tarkastelussa, myös liittymäsopimusten irtisanomisen osalta PLSRmallien selittävyys ei ole mitenkään mairittelevan korkea, tosin vuoden 2010 ruutuaineistolla
laadittujen mallien selittävyyttä voi sentään pitää jo jopa yllättävänkin hyvänä. Näihin
tuloksiin pitää kuitenkin suhtautua varauksella varsinkin pienillä otoskoilla: tekijöiden
määrittämisessä ollaan ehkä osittain oikeilla jäljillä, mutta aineiston laajuus ja tarkkuus
ei riitä vedenpitävien tulkintojen tekemiseen suuntaan taikka toiseen. Pientalojen osalta
tehdyt tarkastelut on tehty käyttämättä taajamarajausta. Vaikka kiinnostus liittymäsopimusten
irtisanomiseen onkin nimenomaan taajamien ulkopuolella, pienentää taajamarajauksen käyttö
otantaa jopa 25 km2 aineistolla siinä määrin, ettei käytetyillä parametreilla suoritettu PLSRmallinnus anna kovinkaan luotettavaa tulosta. Yksittäisten tekijöiden korrelointia sen sijaan
voidaan taajamarajauksenkin kanssa tutkia, ja tästä tuloksena saatuja arvoja on taulukoitu
taulukkoon 3.2. Taulukko sisältävää Kendallin järjestyskorrelaatiokertoimen tarkasteltavan
tekijän ja irtisanomissuhteen välillä 25 km2 ruutuaineistolla vuosilta 2010 ja 2018. Kertoimet
on muodostettu neljälle keskenään erilaiselle verkkoyhtiöiden verkkoalueista muodostetuille
alueille ja parametreille.
Taulukko 3.2. Tutkittujen tekijöiden kendallin järjestyskorrelaatiokerroin laskettuna ruutunaineistosta saatavien
väestötietojen sekä irtisanottujen liittymäsopimusten ja kaikkien käyttöpaikkojen suhteelle per 25 km2 ruutu vuonna
2010 ja 2018 neljällä alueella. Taulukossa lihavoidulla arvolla on tilastollinen merkitsevyys 95 % luottamusvälillä.
Taulukossa alueiden 1 ja 2 kertoimet on laskettu pientalokohteille harvaan asutulla maaseudulla ja taajamien
ulkopuolella, alueen 3 kertoimet kaikille kohteille harvaan asutulla maaseudulla ja taajamien ulkopuolella, sekä
alueen 4 kertoimet yksityishenkilöiden ja kuolinpesien omistamille kohteille taajamien ulkopuolella.

Alue 1
Tekijä, aineistovuosi
ja alue
55-vuotiaat
Alkutuotanto
Asumisväljyys
Keskitulot
Korkeakoulutus
Lapsitaloudet
Nuoret lapsettomat
Omistusasujataloudet
Palvelut
Peruskoulutus
Talouskoko
Työttömyysaste

2010

Alue 2

2018

2010

Alue 3

2018

2010

Alue 4

2018

2010

2018

-0,04

-0,19

0,05

-0,09

0,03

0,09

-0,06

-0,11

0,24

0,26

0,29

0,18

0,23

0,28

0,41

0,28

0,13

-0,02

0,11

0,11

0,11

0,19

-0,12

-0,06

0,13

0,15

-0,01

-0,06

-0,05

-0,02

0,08

0,10

-0,14

-0,20

-0,10

-0,13

-0,07

-0,10

-0,15

0,01

-0,02

0,13

-0,05

-0,07

-0,04

-0,15

-0,07

-0,01

0,09

0,02

-0,20

-0,13

-0,12

-0,18

-0,14

-0,01

0,09

0,12

-0,03

-0,12

-0,09

-0,11

0,02

0,22

-0,26

-0,27

-0,11

-0,10

-0,23

-0,30

-0,26

-0,28

0,03

0,05

0,06

-0,02

0,00

-0,08

0,01

0,03

0,20

0,22

0,00

0,06

-0,03

-0,08

-0,08

0,10

-0,22

-0,11

-0,09

-0,07

-0,04

-0,05

0,24

-0,06
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Taulukosta nähdään, että vahvinkin yksittäisen tekijän korrelaatio liittymäsopimusten
irtisanomisiin tai ylläpitoon siirtymiseen on keskinkertainen. Lisäksi suurin osa tuloksista
on 95 % luottamusvälillä tilastollisesti merkitsemätön. Heikkoon korrelaatioon voisi olla
selityksenä tekijöiden välinen autokorrelaatio, mutta PLSR-mallinnus antaa ymmärtää, etteivät
tutkittavat yhdessäkään selitä liittymäsopimusten irtisanomista kokonaisuudessaan. Täytyy
myös huomata, että suurimman korrelaation saaneet alkutuotannon työpaikkojen osuus sekä
palvelualojen työpaikkojen osuus ovat indikaattoreina käytettävyydeltään vähän niin ja näin:
varsinkaan alkutuotannon työpaikkoja ei ole läheskään jokaisessa ruudussa.
Tässä tutkimuksessa nähdään moneen otteeseen käytettävän tiettyä aluerajausta. Tämä
rajaus pohjautuu Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2014 laatimaan kaupunki-maaseutualueluokitukseen, joka jakaa valtakunnan seitsemään erilaiseen alueluokkaan. Luokitusta
käytetään lähes suoraan: luokittelussa esimerkiksi "harvaan asuttu maaseutu" kattaa myös
joitakin alueita, joissa on taajama. Ymmärrettävästi taajamaa ei kuitenkaan varmasti kovinkaan
moni miellä harvaan asutuksi maaseuduksi, joten perustellusti taajamat on rajattu tarkasteluista
pois. Taajamarajat ovat niin ikään saatavissa Suomen ympäristökeskukselta. Kaupunkimaaseutu-luokituksesta löytyy lisätietoa (SYKE 2019).
Irtisanottujen

liittymäsopimusten

lisäksi

on

kiinnostus

selvittää

myös

liittymän

ylläpitosopimukseen siirtymiseen johtavia olosuhteita, sillä mikäli sähköä ei käytetä/tarvita,
on luonnollista olettaa, että ylläpidosta on lyhyt matka liittymän irtisanomiseen. Suoritetaan
ylläpitosopimuksille vastaavat tarkastelut vuosien 2010 ja 2018 ruutuaineistolla alueiden A ja B
pientaloille. Liitteen IX ensimmäisellä sivulla on alueen A pientalokohteista PLSR-menetelmällä
mallinnettu ylläpitosuhde vuoden 2018, 25 km2 ruutuaineistolla. Mallinnus näyttää varsin
samalta, kuin liittymäsopimusten irtisanomisenkin osalta. Liitteen IX ensimmäisen sivun
perusteella malli vaikuttaisi olevan kohtalaisen luotettava. Vertailun vuoksi tarkastellaan
seuraavaksi alueen B pientalokohteista vastaavaa mallinnusta vuodelta 2018 liitteen IX toiselta
sivulta. Tämä mallinnus vaikuttaisi jo jopa aika hyvältä. Liitteen IX toisen sivun perusteella
mallin luotettavuus on hyvällä tasolla. Ilmeisesti alueella B tutkitut tekijät korreloivat liittymän
ylläpitosopimusten määrän kanssa melko paljon.
Kuten aiemminkin, tässäkin tapauksessa voi olla niin, että alkuperäiset tekijät ovat häivettyneet
ajan kuluessa. Tarkastellaan siis vastaavasti pientaloasuntokohteita tällä kertaa vuoden 2010
ruutuaineiston avulla. Liitteen IX kolmannella sivulla on alueen A pientaloasuntokohteista
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tehty mallinnus. Mallinnus ei poikkea juurikaan vuoden 2018 aineistolla tehdystä. Mallin
luotettavuus vaikuttaisi tälläkin kertaa kohtalaiselta, eikä se eroa vuoden 2018 aineistolla
rakennetusta mallista. Lopuksi mallinnetaan vielä alueen B pientaloasuntokohteet vastaavasti.
Mallinnus on liitteen IX sivulla neljä. Tässäkin tapauksessa mallin tulos ei poikkea vuoden 2018
aineistolla toteutetusta, ja sen luotettavuus on hyvällä tasolla sekä vastaa vuoden 2018 aineistolla
rakennettua mallia.
Ylläpitoasiakkaiden osalta näyttäisi siltä, että alueella on vaikutusta poimittujen väestötekijöiden
ja ylläpitosopimusten korreloituvuuteen. Aineistovuodella ei vaikuttaisi olevan suurta
vaikutusta, ainakaan valituilla vuosiaineistoilla. Voinemme todeta, että tutkitut tekijät
vaikuttavat jollakin lailla ylläpitoon siirtymiseen alueesta riippumatta, mutta tarkempien
päätelmien tekeminen vaatisi tässäkin tapauksessa yksilöllisemmät tiedot ylläpidossa olevista
asiakkaista ruutuaineiston sijaan. Liittymäsopimusten irtisanomisten tavoin ylläpitoliittymien
analysoinnissa ei käytetty alueellista rajausta, mutta yksittäisten tekijöiden osalta tämä on tehty
ja tekijöiden korrelaatio ylläpitosopimusten määrään on taulukossa 3.3.
Taulukko 3.3. Tutkittujen tekijöiden kendallin järjestyskorrelaatiokerroin laskettuna ruutunaineistosta saatavien
väestötietojen sekä ylläpitosopimusten ja kaikkien käyttöpaikkojen suhteelle per 25 km2 ruutu vuonna 2010 ja 2018
neljällä alueella. Taulukossa lihavoidulla arvolla on tilastollinen merkitsevyys 95 % luottamusvälillä. Taulukossa
alueiden 1 ja 2 kertoimet on laskettu pientalokohteille harvaan asutulla maaseudulla ja taajamien ulkopuolella,
alueen 3 kertoimet kaikille kohteille harvaan asutulla maaseudulla ja taajamien ulkopuolella, sekä alueen 4 kertoimet
yksityishenkilöiden ja kuolinpesien omistamille kohteille taajamien ulkopuolella.

Alue 1
Tekijä, aineistovuosi
ja alue
55-vuotiaat
Alkutuotanto
Asumisväljyys
Keskitulot
Korkeakoulutus
Lapsitaloudet
Nuoret lapsettomat
Omistusasujataloudet
Palvelut
Peruskoulutus
Talouskoko
Työttömyysaste

2010

Alue 2

2018

2010

Alue 3

2018

2010

Alue 4

2018

2010

2018

-0,12

0,04

0,12

0,05

0,18

0,09

0,09

0,11

0,47

0,46

0,28

0,25

0,39

0,32

0,29

0,32

0,29

0,45

0,16

0,09

0,24

0,21

0,15

0,21

0,24

0,10

-0,07

-0,17

-0,11

-0,09

0,05

0,06

-0,26

-0,25

-0,13

-0,25

-0,14

-0,10

-0,12

-0,08

0,09

-0,14

-0,15

-0,16

-0,13

-0,09

-0,04

-0,06

-0,14

-0,32

-0,18

-0,13

-0,19

-0,08

-0,12

-0,18

0,09

0,13

0,01

-0,22

-0,13

-0,05

0,05

0,15

-0,30

-0,31

-0,18

-0,26

-0,37

-0,20

-0,19

-0,23

-0,08

-0,11

0,20

0,14

0,12

0,09

0,13

0,10

0,27

0,06

-0,09

-0,05

-0,17

-0,06

0,01

0,01

0,16

-0,06

0,02

0,01

-0,05

-0,03

-0,07

-0,13
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Taulukon perusteella tietyt tekijät olisivat korrelaatioltaan keskinkertaisia ja tilastollisesti
merkitseviä. Kuitenkin suurin osa tuloksista on 95 % luottamusvälillä tilastollisesti
merkitsemättömiä. Selitykset ovat varmaankin aika pitkälti samat, kuin irtisanoneita
tarkasteltaessa.
Lopputuloksena väestötietoaineistojen tarkastelusta liittymäsopimuksen irtisanoneisiin ja
ylläpitoon siirtyneisiin voidaan käytetyn aineiston ja tutkimusmenetelmien perusteella sanoa,
että tutkittujen väestötekijöiden avulla olisi mahdollista antaa verkkoliittymäasiakkaille
riskiluokitus liittymäsopimuksen irtisanomiselle ja/tai ylläpitoon siirtymiselle jonkinlaisella
luotettavuudella, mutta nämä tiedot pitäisi saada asiakkaasta yksilöidysti. Tällä hetkellä
käytettävissä oleva aineisto ei kuitenkaan mahdollista tällaisen riskiluokituksen laatimista,
eikä myöskään yksittäisten väestötekijöiden painoarvon määrittämistä liittymäsopimuksen
irtisanomista tai ylläpitoon siirtymistä koskien.
3.4

Muiden tekijöiden vaikutus verkkoliittymäsopimusten irtisanomiseen

Verkkoliittymäsopimuksen irtisanomiseen vaikuttanee väestötekijöiden lisäksi ympäristö- ja
muita tekijöitä, joista osaa tarkastellaan tässä kappaleessa. Eräs näistä tekijöistä on kohteen
etäisyys vesistöön. Alkuhypoteesin mukaan liittymäsopimuksen irtisanoneiden asiakkaiden
sijainti on kaukana vesistöistä. Liittymien etäisyyttä tarkasteltaessa täytyy kiinnittää myös
huomiota siihen, että isolla rantakiinteistöllä itse liittymäpiste voi olla kaukanakin lähimmästä
vesistöstä, jolloin tulos saattaa vääristyä. Maanmittauslaitokselta on saatavissa avoimena
aineistona kiinteistörajat mutta näiden osalta laskenta käy niin raskaaksi, että tätä tarkastelua ei
suoriteta.
Tässä kappaleessa tutkitaan tekijöitä, joiden osalta on perusteltua käyttää alueellista rajausta.
Kiinteistörajojen osalta jonkinlainen rajaus olisi tosin välttämätöntä jo pelkästään rajallisen
laskentakapasiteetin vuoksi, mutta pääsyy rajaukseen on kiinnostus nimenomaan maaseudulla
tapahtuviin liittymäsopimusten irtisanomisiin. Tutkitaan kahta neljän verkkoyhtiön aineistojen
perusteella muodostettua aluetta (alueet C ja D).
3.4.1

Vakavesialueet

Tarkastellaan vesistöjen etäisyyttä verkkoyhtiöiden käyttöpaikkoihin sekä irtisanottuihin ja
ylläpidossa oleviin liittymiin. Tarkastelu suoritetaan QGIS-paikkatietosovelluksella käyttäen
hyväksi Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa ja sieltä saatavia tietoja vesistöjen sijainneista
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kahdelle neljän verkkoyhtiön verkkoalueista muodostetuille alueille C ja D. Vesistöetäisyys
lasketaan yhdistämällä käyttöpaikka tai liittymäpiste lyhintä mahdollista reittiä lähimpään
vakavesistöpolygoniin, jonka pinta-ala on vähintään 10 000 m2 . Kuvassa 3.1 ovat alueen
C harvaan asutulla maaseudulla sijaitsevien nykyisten käyttöpaikkojen sekä irtisanottujen

Osuus jakaumasta [%]

liittymäpisteiden etäisyydet vakavesistöistä jakauman kertymäfunktiona.

Käyttöpaikat maaseudulla
Irtisanotut liittymät
maaseudulla

Etäisyys vesistöön (metriä)
Kuva 3.1. Alueen C harvaan asutulla maaseudulla sijaitsevien käyttöpaikkojen sekä irtisanottujen
liittymäsopimuspisteiden etäisyys lähimmästä vähintään 10 000 m2 kokoisesta vakavesistöpolygonista rajattuna
kilometrin etäisyydelle.

Kuten kuvasta havaitaan, lähellä vesistöjä sijaitsevien kohteen osalta nähdään selvä ero nykyisten
käyttöpaikkojen ja irtisanottujen liittymäsopimusten välillä: irtisanottujen joukossa pienemmät
vesistöetäisyydet ovat selvästi aliedustettuina kaikkiin käyttöpaikkoihin verrattuna. Kaikista
käyttöpaikoista 60 % sijaitsee alle 100 metrin päässä vesistöstä, kun taas irtisanoneista vastaava
lukema on noin 24 %. Sama voidaan todeta – joskaan ei yhtä selvästi – alueen D vastaavasta
kuvasta 3.2.
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Käyttöpaikat maaseudulla

Osuus jakaumasta [%]

Irtisanotut liittymät
maaseudulla

Etäisyys vesistöön (metriä)
Kuva 3.2. Alueen D harvaan asutulla maaseudulla sijaitsevien käyttöpaikkojen sekä irtisanottujen
liittymäsopimuspisteiden etäisyys lähimmästä vähintään 10 000 m2 kokoisesta vakavesistöpolygonista rajattuna
kilometrin etäisyydelle.

Kuvasta nähdään, että kaikista käyttöpaikoista noin 38 % sijaitsee alle 100 metrin päässä
vesistöstä, kun taas irtisanoneista samalla etäisyydellä on noin 9 %. Kuvien keskinäinen
vertailu osoittaa, että alueella on vaikutusta siihen, kuinka suuri ero irtisanottujen ja kaikkien
käyttöpaikkojen vesistöetäisyydessä on. Alustavasti näyttäisi kuitenkin siltä, että alueesta
riippumatta irtisanominen tapahtuu ennemmin kauempaa kuin lähempää vesistöä.
Edellä olevissa kuvaajissa on käytetty aluerajausta mutta käyttötarkoitusta ei ole rajattu millään
lailla. Rajataan tarkastelun kohteeksi harvaan asutulla maaseudulla sijaitsevat pientalo- ja vapaaajan asunnot alueelta D. Kohteiden vesistöetäisyyden jakauma löytyy liitteen X sivulta 1.
Liitteen X kuvia katsomalla nähdään, että pientalojen osalta vesistöetäisyydessä ei ole juurikaan
eroa, kun taas vapaa-ajan asuntojen kohdalla eroa on tuntuvasti. Samanlaiset johtopäätökset
saadaan liitteen X sivun 2 perusteella alueen C pientalo- ja vapaa-ajan asuntokohteista.
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Näiden tarkastelujen perusteella voidaan mielestäni hyvällä varmuudella sanoa, että
vakavesialueiden etäisyydessä on eroa liittymäsopimuksensa irtisanoneiden sekä tällä hetkellä
käytössä olevien vapaa-ajan asuntokohteiden välillä. Vakituisten asuntojen osalta eroa näyttäisi
olevan vain vähän. Lisäksi näyttäisi siltä, että alueella on jonkin verran vaikutusta tämän eron
suuruuteen.
Suoritetaan vastaavat tarkastelut ylläpidossa olevien asiakkaiden osalta rajattuna pientaloihin
ja vapaa-ajan asuntoihin. Liitteen XI ensimmäisellä sivulla ovat harvaan asutun maaseudun
kaikkien pientalo- ja vapaa-ajan asuntokohteiden sekä ylläpidossa olevien vastaavien etäisyys
vesistöistä alueella D.
Liitteen XI ensimmäisen sivun kuvista nähdään, että kuten pientaloista irtisanottujen
liittymäsopimustenkin osalta, myös ylläpidossa olevien pientalokohteiden vesistöetäisyydessä
näyttäisi olevan vain vähän poikkeamaa verrokkikäyttöpaikoista. Vastaava havainto saadaan
alueen C jakaumasta liitteen XI toiselta sivulta. Vapaa-ajan asuntojen osalta näyttäisi kuitenkin
siltä, että toisin kuin irtisanottujen kohdalla, ylläpidossa olevien vapaa-ajan asuntokohteiden
vesistöetäisyydessä ei ole suurta poikkeamaa.
Ylläpitoasiakkaiden vesistöetäisyyksiä tarkastelemalla voidaan lopputuloksena sanoa, että
veistöetäisyys poikkeaa niin pientalo- kuin vapaa-ajan asuntokohteissa vertailuryhmästä, mutta
vähemmän, kuin irtisanottujen kohdalla.
3.4.2

Energiankulutus

Tarkastellaan liittymäsopimuksensa irtisanoneiden asiakkaiden sähköenergiankulutusta neljän
verkkoyhtiön verkkoalueista muodostetulla alueella E. Rajataan tutkittavat kohteet kahteen
ryhmään: sähkönkulutukseltaan kolmena vuonna enintään 2 500 kWh/a sekä kaikki
kohteet (pientalo- sekä vapaa-ajan kohteet). Rajaus perustuu SML 6 luvun 51 §:n
2 momentin 2 kohtaan, jonka mukaan jakeluverkkoyhtiöllä on mahdollisuus määrittää
toimitusvarmuusvaatimus toisin, kuin normaalisti 51 §:ssä vaaditaan silloin, kun kohteen
energiankulutus alittaa kolmena viimeisenä vuonna 2 500 kWh:n vuosikulutuksen. Kuvassa
3.3 on otanta irtisanottujen pientalo- ja vapaa-ajan asuntokohteiden vuosienergiankulutuksista
muutamalta vuodelta ennen liittymäsopimuksen irtisanomista, pois lukien nollakulutukset. Tässä
kappaleessa ja myöhemminkin puhuttaessa energiankulutuksesta, tarkoitetaan aina kohteen
sähköenergiankulutusta.
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Kuva 3.3. Vuosikulutukseltaan jokaisena tarkasteluvuonna yli 0 kWh/a olleet pientalo- sekä vapaa-ajan asunnot.
npientalot = 41, nmökit = 36.

Kuvasta nähdään, sekä pientalojen että vapaa-ajan asuntojen osalta on nähtävissä selkeän laskeva
trendi, joka saadaan vapaa-ajan asuntojen osalta vielä selvemmin esiin suhteellisarvoina kuvassa
3.4.

Suhteellinen vuosikulutus
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Kuva 3.4. Vuosikulutukseltaan jokaisena tarkasteluvuonna yli 0 kWh/a olleet pientalo- sekä vapaa-ajan asunnot
suhteellisarvoina ensimmäiseen tarkasteluvuoteen verrattuna. npientalot = 41, nmökit = 36.
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Siirrytään seuraavaksi SML 6 luvun 51 §:n tarkoittamiin kohteisiin. Kuvassa 3.5 on
käyttötarkoitukseltaan pientaloina sekä vapaa-ajan asuntoina tilastoituina olevista kohteista
irtisanottujen liittymäsopimusten keskimääräinen energiankulutus rajattuna kohteisiin, joiden
vuosittainen energiankulutus ei ole ylittänyt 2 500 kWh:n vuosikulutusta kolmena irtisanomista
edeltävänä vuonna.
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Kuva 3.5. Vuosikulutukseltaan kolmena irtisanomista edeltävänä, sekä irtisanomisvuonna enintään 2 500 kWh/a
olleet pientalo- sekä vapaa-ajan asunnot. Toisesta pientalojen pylväiköstä on poistettu yksi kohde, jonka kulutus
vuonna -4 on ollut huomattavan suuri. npientalot = 57, npientalot 2 = 56, nmökit = 150.

Kuvasta havaitaan, että irtisanomisajankohtaa lähestyttäessä kulutuksessa on nähtävissä
hienoista laskua. Pientaloasuntojen kohdalla suuri pudotus johtuu otannassa olevasta suuresta
yksittäisestä kulutuksesta vuonna -4, joka on seuraavina vuosina ollut huomattavasti tätä kyseistä
vuotta pienempää. Tällainen yksittäinen suuri poikkeama kuvastaakin keskiarvojen käytön
ongelmaa: tässä tapauksessa tulos muuttuu jo huimasti poistamalla otoksesta ainoastaan tämä
yksi kohde, jota havainnollistaa kuvan 3.5 sininen pylväikkö.
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Kuvan perusteella näyttäisi siltä, että tuleva irtisanominen alkaa näkyä sähkönkäytössä jo neljää
vuotta ennen irtisanomisajankohtaa. Täytyy muistaa, että vaikka kohteet näyttävät keskimäärin
noudattavan laskevan energiankäytön trendiä pitkällä aikavälillä, tulos ei välttämättä läheskään
aina päde yksittäiseen kohteeseen varsinkin silloin, jos kohteen energiankulutus on pieni. Tämän
havainnollistaa hyvin nimenomaan se, kuinka jo yhdenkin kohteen sähkönkäyttö voi vaikuttaa
keskimääräisiin tuloksiin. Lisäksi pientalojen osalta vuodesta -3 vuoteen -2 sähkönkäyttö ei ole
edes keskimäärin ollut laskevaa, vaan pikemminkin päinvastoin.
On hyvä huomata, että huomattava osuus irtisanottujen energiankulutuksesta on ollut
tarkasteluvuosina nolla tai lähes nolla. Täten voisi kuvitella, että nollakulutuksella olevat
vääristävät edellisiä kuvia. Jätetään siis nollakulutukset pois ja piirretään kuva 3.6.
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Kuva 3.6. Vuosikulutukseltaan kolmena irtisanomista edeltävänä vuonna enintään 2 500 kWh/a ja yli 0 kWh/a
olleet pientalo- sekä vapaa-ajan asunnot. Toisesta pientalojen pylväiköstä on poistettu yksi kohde, jonka kulutus
vuonna -4 on ollut huomattavan suuri. npientalot = 12, npientalot 2 = 11, mökit = 33.

Kuvasta nähdään, että jättämällä nollakulutukset pois, kulutuskäyrän muoto ei muutu
merkittävästi. Näin tosin pitäisi ollakin. Myös tässä kuvassa huomataan selvästi yhdenkin
poikkeaman vaikutus keskiarvoon varsinkin silloin, kun otoskoko on pieni.
Energiankäytön vähentymistä irtisanomisajankohtaa kohti kuvaavat hyvin myös kuvat 3.7 vapaaajan asunnoista ja 3.8 pientaloista.
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Kuva 3.7. Vapaa-ajan asuntojen vuosienergiankulutus suuruusjärjestyksessä kolmea, kahta ja yhtä vuotta ennen
liittymäsopimuksen irtisanomisen tapahtumista, sekä irtisanomisvuonna. Kuvassa n1 = 167, kokonaismäärästä
n2 = 1 014.
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Kuva 3.8. Pientaloasuntojen vuosienergiankulutus suuruusjärjestyksessä kolmea, kahta ja yhtä vuotta ennen
liittymäsopimuksen irtisanomisen tapahtumista, sekä irtisanomisvuonna. Kuvassa n1 = 375, kokonaismäärästä
n2 = 818.
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Kuvat on piirretty siten, että vuosienergiankulutus on järjestetty joka vuodelta erikseen
suuruusjärjestykseen, ja sopivalla rajauksella suodatettu suurin osa nollakulutuksisista tietueista
pois. Toisin sanoen samalla järjestysnumerolla olevat eri vuosien energiankulutukset eivät kuulu
(välttämättä) samalle liittymälle. Kuvat indikoivat kuitenkin hyvin juuri sitä, että energiankäyttö
on sekä vapaa-ajan- että pientaloasunnoissa sitä pienempää, mitä lähemmäs liittymäsopimuksen
irtisanomista mennään. Otoskokoja tarkastelemalla tulee kuitenkin huomata, että sekä
pientalojen että vapaa-ajan asuntojen tapauksessa ylivoimaisesti suurin osa otannasta on
vuosikulutukseltaan niin lähellä nollaa, että niitä ei kuvissa ole.
Täytyy kuitenkin muistaa, että sekä nollakulutukset mukana olevissa, että nollakulutukset
ulkopuolelle jätetyissä kuvissa 3.5 ja 3.6 oikeasti energiaa käyttävien otanta on hyvin pieni,
pientaloissa vain 12 kpl eli alle 5 % kaikista niistä pientaloista, joista on jonkinlaista
mittausdataa käytettävissä. Nollakulutuksiset mukaan lukien ja kuvien piirtämisessä käytetyt
kriteerit huomioiden pientaloja on sentään 57 kpl eli yli nelinkertainen määrä edelliseen
lukemaan verrattuna, joten nollakulutusten määrä on huomattava. Tarkastellaankin siis sitä,
milloin sähkönkäyttö on ennen liittymäsopimuksensa irtisanoneissa kohteissa päättynyt. Kuvassa
3.9 on pylväsjakauma pientalo- ja vapaa-ajan asuntokohteista sen mukaan, milloin sähköä on
käytetty kohteessa viimeisen kerran kuitenkin siten, että sähkönkulutus ei ole ollut nolla ennen
viimeistä sähkönkäyttöajankohtaa.
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Kuva 3.9. Viimeinen sähkönkäyttövuosi ennen liittymäsopimuksen irtisanomista pientalo- ja vapaa-ajan
asuntokohteissa. Suodatettu siten, että sähkönkulutus ei ole ollut nolla ennen viimeistä sähkönkäyttöajankohtaa.
Vuosi -5 tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että kohteen viimeinen sähkönkäyttövuosi on ollut viimeistään -5 vuotta
liittymäsopimuksen irtisanomisesta. ntalot = 91, nmökit = 111.

Kuten kuvasta havaitaan, suurimmassa osassa liittymäsopimuksen irtisanoneista kohteista
sähkönkäytön loppuminen tapahtuu joko aikaisintaan vuoden ennen irtisanomisen tapahtumista,
tai jo useita vuosia sitten. Näin näyttäisi olevan sekä pientalo- että vapaa-ajan asunnoissa, joskin
vapaa-ajan asunnoissa kulutus loppuu suhteellisesti useammin jo kauan ennen irtisanomista,
kuin pientaloasunnoissa.
Päätelmänä voidaan sanoa, että mikäli kulutusta ylipäätään on ollut, voidaan kohteen aiempien
vuosien kulutustietoja tarkastelemalla mahdollisesti saada indikaatio liittymäsopimuksen
irtisanomisen lähestymisestä; varmuudella voidaan sanoa ainakin se, että sähkönkäytön
loppuminen lisää liittymäsopimuksen irtisanomisen mahdollisuutta merkittävästi, sillä
irtisanomista edeltävänä vuonna alle 1 kWh/a irtisanomisvuoden vuosikulutuksella olleita
kohteita on aineistossa pientalojen osalta 61 % ja vapaa-ajan asuntojen osalta 75 % niistä
käyttöpaikoista, joista viimeisenä vuonna oli ylipäätään mittausdataa.
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Ei voida kuitenkaan sanoa, että yksittäinen liittymäsopimuksensa irtisanova asiakas käyttäytyy
kuten keskimääräisestä energiankulutuksesta voisi ymmärtää. Useilla asiakkailla energiankäyttö
ei vähene irtisanomista kohti, vaan katkeaa kerralla vasta silloin, kun liittymäsopimus
irtisanotaan. Lisäksi energiankulutukseltaan nolla tai lähes nolla olevilla kohteilla tilanne on
voinut jatkua jo useita vuosia, ja heräte liittymäsopimuksen irtisanomiseen on voinut tulla
esimerkiksi (toivotusti tai ei) verkkoyhtiön otettua yhteyttä asiakkaaseen. Osin tämä nähdään
myös kuvasta 3.9 siten, että huomattavalla osalla sähköä ylipäätään käyttäneistä asiakkaista
viimeinen sähkönkäyttöajankohta on ollut välittömästi ennen liittymäsopimuksen irtisanomista.
Suoritetaan vielä pientalo- sekä vapaa-ajan asuntokohteiden tarkastelu ylläpitoasiakkaiden
energiankulutuksesta. Ylläpitoasiakkaista on käytettävissä AMR-dataa, jonka perusteella
voidaan piirtää hieman tarkempia kuvaajia, kuin irtisanottujen osalta. Kuvassa 3.10 ovat kaikkien
ylläpidossa olevien vapaa-ajan asuntokohteiden kuukausisähkönkulutukset ja otoskoot, pois
lukien nollakulutukset.
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Kuva 3.10. Ylläpitoon siirtyneiden vapaa-ajan asuntokohteiden keskikuukausisähkönkulutus kohteissa, joissa
sähkönkulutus on ollut yli 0 kWh/kk. Vihreät palkit kuvaavat kyseisenä kuukautena yli 0 kWh/kk sähköä kuluttaneita
ylläpitoasiakkaita. Kuvaa luetaan oikealta vasemmalla, vasemmalla ylläpitoon siirtyminen tapahtuu. nmökit =
keskimäärin 39.

Kuvasta nähdään, että kuukausikulutus näyttää sykliseltä, vaikka kuvaajassa ovatkin kaikki
kuukaudet keskenään "samalla viivalla". Vastaava ilmiö havaitaan myös pientalojen osalta
kuvasta 3.11.
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Kuva 3.11. Ylläpitoon siirtyneiden pientaloasuntokohteiden keskikuukausisähkönkulutus kohteissa, joissa
sähkönkulutus on ollut yli 0 kWh/kk. Oranssit palkit kuvaavat kyseisenä kuukautena yli 0 kWh/kk sähköä
kuluttaneita ylläpitoasiakkaita. Kuvaa luetaan oikealta vasemmalla, vasemmalla ylläpitoon siirtyminen tapahtuu.
npientalot = keskimäärin 93.

Selitystä ilmiölle voidaan hakea irtisanomiskuukausien jakaumasta, joka on kuvassa 3.12.
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Kuva 3.12. Ylläpidossa olevat pientalo- sekä vapaa-ajan asuntokohteet ylläpitoonsiirtymiskuukauden mukaan.
npientalot = 211, nmökit = 201.
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Jakauman perusteella suurempi osa ylläpitoon siirtymisistä tapahtuu syksyllä. Tämä ei
kuitenkaan riitä selittämään sähkönkulutuksen syklisyyttä ilmiönä. Tarkempi tarkastelu
paljastaa, että kesä- ja heinäkuussa ylläpitoon siirtyneillä on keskimäärin suurempi
sähkönkulutuksen syklisyys verrattuna muina kuukausina ylläpitoon siirtyneisiin. Tämä saa
aikaan havaitun syklisyyden ylläpitoon siirtyneiden vapaa-ajan- ja pientaloasuntokohteiden
sähkönkulutuksessa.
Aineiston perusteella näyttää siltä, että ylläpitoon siirtymistä voidaan havaita asiakkaan
energiankulutuksesta vain muutamaa kuukautta ennen, kuin ylläpitoon siirtyminen tapahtuu.
Suunnitteluperusteena energiankulutus ei siten liene käyttökelpoinen indikaattori, ainakaan
ylläpitoasiakkaiden osalta. Lisäksi keskimääräinen energiankulutus ei tässäkään tapauksessa
tarkoita sitä, että yksittäisen asiakkaan sähkönkulutus noudattaa havaittua energiankäytön
trendiä.
3.4.3

Liittymän omistajuus ja kuolinpesä

Muuttoliikkeen ja väestömuutosten näkökulmasta käsiteltiin jo lyhyesti kuolleisuutta väestön
muutostekijänä. Lisäksi tutkittiin korkeaa keski-ikää muuttotekijänä ja selittävänä tekijänä
liittymäsopimusten irtisanomisen kannalta. Tällä kertaa liittymäsopimuksen omistajan kuolema
liitetään kuitenkin kuolinpesiin ja siihen, että Suomen syntyvyys on tällä hetkellä mitä on.
Loogisena päättelyketjuna nämä kaksi asiaa yhdistettynä saadaan tuloksena, että kaikkiin
asuntoihin ei riitä asukkaita eikä täten myöskään omistajia. Väittäisin, että kuolinpesä, jota
jaettaessa tällaiset asuinkohteet ja/tai vapaa-ajan asunnot yritetään lähtökohtaisesti myydä. Jos
kuitenkaan ostajaa ei löydy eikä kukaan kuolinpesän osakkaista halua kiinteistöä itselleen,
mitä todennäköisin kohtalo tässä tapauksessa on kiinteistöllä olevan/olevien rakennusten purku
ja vielä ennen sitä liittymäsopimuksen purkaminen tai vähintäänkin siirtäminen ylläpitoon.
Täten verkkoliittymän omistajuuden vaihtuminen yksityishenkilöltä kuolinpesälle on vaikuttaa
käytännönläheisellä ajattelutavalla hyvin suoralta indikaatiolta joko liittymäsopimuksen
purkamisesta tai ylläpitoon siirtymisestä.
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Tarkastellaan KSOY-V:n aineistoa ylläpito- sekä irtisanotuista liittymäsopimuksista. Lasketaan
näistä kuolinpesien omistuksessa olevien/olleiden sopimusten suhde yksityishenkilöiden
vastaaviin ja verrataan tätä KSOY-V:n alueella olevien kuntien maankäyttölajitilastoon.
Maankäyttölajitilasto

on

saatavissa

Verohallinnolta

(Verohallinto

2020).

KSOY-V:n

verkkoalueelle osuu 25 kuntaa, joista yhdeksän pinta-alasta vähintään 50 % on verkkoalueella.
Näiden kuntien osalta maankäyttötilastossa kuolinpesien omistamien kiinteistöjen suhde
luonnollisten henkilöiden omistamiin kiinteistöihin vuonna 2019 vaihtelee seitsemän
ja kymmenen prosentin välillä, painotettu keskiarvo 9 %. Sen sijaan irtisanottujen
liittymäsopimusten kohdalla vastaava suhdeluku on 22 %, ja ylläpitosopimusten kohdalla 13 %.
Tulokset ovat taulukossa 3.4.
Taulukko 3.4. Luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien omistamat kiinteistöt vuonna 2019 kunnissa, joiden
pinta-alasta vähintään 50 % on KSOY-V:n verkkoalueella, sekä asiakastietojen perusteella kaikkien KSOYV:n asiakkaiden, irtisanotut ja ylläpidossa olevat sopimukset, joiden omistaja on yksityishenkilö tai kuolinpesä
(Verohallinto 2020).

Kuolinpesien suhde
luonnollisten henkilöiden omistuksiin
Kaikki
Irtisanotut
Ylläpidot

Verohallinnon
maankäyttäjätilasto
8.8 %
-

KSOY-V asiakastiedot
1.5 %
22.0 %
12.5 %

Tarkasteltaessa KSOY-V:n voimassa olevia liittymäsopimuksia huomataan, että kuolinpesien
nimissä olevien liittymäsopimusten ja yksityishenkilöiden nimissä olevien liittymäsopimusten
suhde onkin vain 1.5 %. Vaikuttaa selvältä, että verkkoliittymän omistajuutta ei siirretä
kuolinpesän nimiin, joten verkkoyhtiö ei saa tietoa verkkoliittymäasiakkaan kuolemasta.
Voitaneen päätellä, että myös irtisanottujen ja ylläpitoon siirtyneiden liittymäasiakkaiden
joukossa on tilastoitua suurempi määrä todellisuudessa kuolinpesille tai kuolleiden
henkilöiden nimissä olevia sopimuksia. Vertaamalla KSOY-V:n asiakastietoja Verohallinnon
maankäyttäjätilastoon, saadaan yli 7 %-yks. ero tilastoinnissa. Samansuuntaisia havaintoja
saadaan myös PKSS:n verkkoalueen tietoja tarkastelemalla taulukosta 3.5.
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Taulukko 3.5. Luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien omistamat kiinteistöt vuonna 2019 kunnissa, joiden pintaalasta vähintään 50 % on PKSS:n verkkoalueella, sekä asiakastietojen perusteella kaikkien PKSS:n asiakkaiden,
irtisanotut ja ylläpidossa olevat sopimukset koko verkkoalueella, joiden omistaja on yksityishenkilö tai kuolinpesä
(Verohallinto 2020).

Kuolinpesien suhde
luonnollisten henkilöiden omistuksiin
Kaikki
Irtisanotut
Ylläpidot

Verohallinnon
maankäyttäjätilasto
10.0 %
-

PKSS asiakastiedot
3.6 %
26.9 %
19.4 %

Verohallinnon maankäyttäjätilastossa pinta-alastaan yli 50 % PKSS:n verkkoalueelle osuvien
kuntien kuolinpesien suhde luonnollisten henkilöiden kiinteistöihin oli vuonna 2019
painotettuna keskiarvona 10.0 %. Asiakastietojen mukaan samainen suhde on kuitenkin 3.6 %.
Tälläkin kertaa nähdään, että verkkoyhtiö ei mitä ilmeisimmin saa tietoa sopimusosapuolen
kuolemasta.
Loppupäätelmänä kuolinpesän vaikutuksesta liittymäsopimuksen irtisanomiseen tai ylläpitoon
siirtymiseen voitaneen sanoa, että ylläpitoon siirtyneiden ja liittymäsopimuksensa
irtisanoneiden asiakkaiden joukossa on huomattavasti enemmän kuolinpesiä, kuin normaalien
verkkoliittymäasiakkaiden joukossa. Ongelma on kuitenkin se, että mikäli verkkoyhtiö ei saa
tietoa omistajuuden muutoksesta, on tulevaa tapahtumaa – liittymäsopimuksen irtisanomista tai
ylläpitoon siirtymistä – hyvin vaikea ennakoida.
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4

LIITTYMÄSOPIMUKSEN IRTISANOMISEN MALLINNUS

Verkoston kehittämisessä on huomioitava lukuisia asioita, jotta suunnitellusta verkosta
saadaan

paras

mahdollinen

niin

toimitusvarmuuden

kuin

elinkaarikustannustenkin

näkökulmasta. Mikäli verkostosuunnittelija kykenee arvioimaan tulevaisuudessa tapahtuvan
verkkoliittymäsopimuksen irtisanomiseen liittyvän riskin, voi se auttaa suunnittelemaan
verkkoa taloudellisesti optimaalisemmin. Tässä luvussa esitellään mallinnusperiaate
verkkoliittymäsopimuksen irtisanomiseen liittyvän riskin arviointiin muutaman keskeisimmän
tekijän osalta yksittäin sekä neljän tekijän kombinaationa. Nämä tekijät ovat kohteen etäisyys
vakavesistöstä, kohteen sähkönkulutus, liittymän omistajan ikä sekä liittymän omistajan tyyppi
(kuolinpesä vai luonnollinen henkilö). Esiteltyä periaatetta voisi käytännössä soveltaa mihin
tahansa tekijään joko yksittäin tai kombinaationa, ja vaikka vain kaksi tekijää käydään yksittäin
läpi, on mallinnuksen periaate sama mille tahansa tekijälle. Tästä syystä ei ole tarvetta käydä
jokaista tekijää yksittäin läpi.
Mallinnuksen periaate on seuraava: ensin valitaan tarkasteltava kohde tai kohteet ja määritellään
kohteelle tarkasteltava ominaisuus. Tämän jälkeen tarkastellaan liittymäsopimuksensa
irtisanoneiden

sekä

verrokkiryhmän

(verkkoyhtiön

normaalit

verkkoliittymäasiakkaat

vähennettynä uusilla asiakkailla ja lisättynä irtisanoutuneilla asiakkailla tietyllä aikavälillä)
jakaumia tietyn tekijän suhteen jollakin aikavälillä. Irtisanottujen jakaumasta katsotaan
tietyllä ominaisuudella olevien kohteiden osuus, ja verrataan tätä verrokkiryhmässä oleviin
samalla ominaisuudella oleviin kohteisiin. Odotusarvo tietyllä ominaisuudella olevan kohteen
irtisanoutumiselle saadaan tällöin yhtälön
E(Irtisanoutuminen) =

mukaan,

missä

A

on

B
A+B−C

nykyisten

(4.1)

liittymäasiakkaiden

lukumäärä,

B

irtisanottujen

liittymäasiakkaiden lukumäärä sekä C uusien liittymäasiakkaiden lukumäärä tietyllä aikavälillä
ja tietyllä ominaisuudella. Odotusarvo kuvaa käytännössä liittymäsopimuksen irtisanomisen
todennäköisyyttä kohteessa valitulla aikavälillä.
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4.1

Esimerkki vesistöetäisyydestä

Käydään läpi vesistöetäisyyden osalta kaksi tapausta. Ensimmäisessä tapauksessa määritellään
kohteen vesistöetäisyydeksi 40 metriä, ja toisessa tapauksessa 300 metriä. Käytetään
tarkastelussa erästä vapaa-ajan asuntojen ryhmää ja tarkastelun aikaväliä 2015–19. Sekä
tarkasteltavat että verrokkikohteet sijaitsevat haja-asutusalueella.
Piirretään histogrammi irtisanottujen vesistöetäisyydestä kuvaan 4.1. Kuvassa vesistöetäisyys
on ryhmitelty 50 metrin välein.

Kuva 4.1. Histogrammi eräästä irtisanottujen liittymäsopimusten ryhmästä vapaa-ajan asuntokohteissa taajamien
ulkopuolella. Ympyröitynä kuvassa ovat etäisyyksillä 0–50 metriä sekä 300–350 metriä olevat jakauman palkit.
Ryhmitys 50 metriä, n = 210 kpl.

Kuvasta nähdään, että 0–50 metrin etäisyydellä olevia kohteita on noin 24 % kaikista
irtisanotuista, ja 300–350 metrin etäisyydellä olevia kohteita noin 2 %. Lukumäärinä nämä
ovat ensimmäisessä tapauksessa 50 kpl, ja toisessa tapauksessa 5 kpl.
Piirretään seuraavaksi histogrammi verrokkiryhmän vesistöetäisyydestä vastaavilla kohteilla
kuvaan 4.2.
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Kuva 4.2. Histogrammi eräästä vapaa-ajan asuntojen ryhmästä taajamien ulkopuolella. Ympyröitynä kuvassa ovat
etäisyyksillä 0–50 metriä sekä 300–350 metriä olevat jakauman palkit. Bin 50 metriä, n = 37 000 kpl.

Kuvasta nähdään, että vertailuryhmästä 66 % on enintään 50 metrin päässä vesistöstä, ja
300–350 metrin päässä on noin 1 %. Lukumäärinä nämä ovat 24 494, sekä 408. Nyt
odotusarvo irtisanomiselle kummallakin vesistöetäisyydellä saadaan yhtälön (4.1) mukaan.
Oletetaan jakajaksi ensimmäisessä tapauksessa 24 494, sekä toisessa tapauksessa 408. Tällöin
irtisanomisen odotusarvoksi 40 metrin vesistöetäisyydellä saadaan
tapauksessa

5
408

50
24494

= 0.2%, sekä toisessa

= 1.2% viiden vuoden aikana. Kuten huomataan, todennäköisyydet eivät ole

suuria, mutta niiden keskinäinen vertailu osoittaa moninkertaisen irtisanomisen mahdollisuuden
kauempana vesistöstä olevalle kohteelle.
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4.2

Esimerkki sähkönkulutuksesta

Seuraavana esimerkkinä tutkitaan kohteen sähkönkulutusta 1–2 vuotta ennen irtisanomista.
Valitaan ensimmäiseksi esimerkiksi sähkönkulutus 0 kWh/a, ja toiseksi esimerkiksi
1000 kWh/a. Tarkastelussa käytetään eräitä taajamien ulkopuolella sijaitsevia pientalokohteita
aikaväliltä 2014–18. Menetellään samoin, kuin edellisessä esimerkissä. Piirretään histogrammi
sähkönkulutuksesta irtisanotuissa kohteissa kuvaan 4.3. Sähkönkulutus jaetaan esimerkissä
50 kWh/a ryhmiin.

Suhteellinen osuus jakaumasta

0.54

Kohteen sähkönkulutus [kWh/a]
Kuva 4.3. Histogrammi eräästä irtisanottujen liittymäsopimusten ryhmästä pientaloasuntokohteissa taajamien
ulkopuolella. Ympyröitynä kuvassa ovat sähkönkulutuksella 0–50 kWh/a sekä 1000–1050 kWh/a olevat jakauman
palkit. Ryhmitys 50 kWh/a, n = 157 kpl.

Kuvasta nähdään, että sähkönkulutukseltaan välillä 0–50 kWh/a olevia kohteita on 54 %
kohteista, sekä 1000-1050 kWh/a olevia 0.6 %. Lukumäärinä nämä ovat 85 kpl ja 1 kpl.
Seuraavaksi piirretään vastaava histogrammi vertailuryhmästä kuvaan 4.4.

Suhteellinen osuus jakaumasta
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Kohteen sähkönkulutus [kWh/a]
Kuva 4.4. Histogrammi eräästä pientaloasuntojen ryhmästä taajamien ulkopuolella. Ympyröitynä kuvassa
ovat sähkönkulutuksella 0–50 kWh/a sekä 1000–1050 kWh/a olevat jakauman palkit. Ryhmitys 50 kWh/a,
n = 19 700 kpl.

Kuvasta havaitaan, että välillä 0–50 kWh/a kohteita on 3.2 %, sekä 1000–1050 kWh/a kohteita
0.2 %. Lukumäärinä nämä ovat 630 kpl sekä 40 kpl. Näin ollen irtisanomisen odotusarvo
ensimmäisessä tapauksessa on

85
630

= 13.5% sekä toisessa tapauksessa

1
40

= 2.5%. Nähdään,

että hyvin pienen sähkönkulutuksen omaavan kohteen mahdollisuus verkkoliittymäsopimuksen
irtisanomiseen on huomattavan suuri, ainakin verrattuna muihin kohteisiin.

72

4.3

Esimerkki mallinnusperiaatteen soveltamisesta

Yksittäisten tekijöiden perusteella tarkasteltuna liittymäsopimuksen irtisanominen ei vaikuta
kovinkaan todennäköiseltä missään tilanteessa, ehkä lukuun ottamatta tilannetta, jossa kohteen
sähkön vuosikulutus on käytännössä nolla. Mikäli todennäköisyydet ovat pieniä, kuten
esimerkiksi vesistöetäisyyden tapauksessa havaittiin, on vaikea vetää kovinkaan vahvoja
johtopäätöksiä suuntaan tai toiseen. Kysymys kuitenkin kuuluu, minkälainen todennäköisyys
irtisanoutua on kohteella, jossa kaikkien tekijöiden "riskisimmät" ominaisuudet kohtaavat.
Kysymystä laajennettaessa haetaan vastaus siihen, kuinka eri tekijöiden kombinaatiot vaikuttavat
liittymäsopimuksen irtisanomisen todennäköisyyteen.
Perusperiaatteena usean tekijän perusteella saatava todennäköisyys määritellään samoin, kuin
yksittäistenkin tekijöiden osalta. Kohteesta tarkastetaan kaikki kiinnostuksen kohteena olevat
tekijät (ja niiden suuruus/arvo) ja lasketaan samoilla ominaisuuksilla olevien kohteiden
määrä irtisanoneista sekä vertailuryhmästä. Tällöin yhtälön (4.1) mukaan saadaan odotusarvo
irtisanoutumiselle kyseisillä parametreilla. Ongelmaksi kuitenkin muodostuu aineiston
rajallisuus: liittymäsopimuksensa irtisanoneiden asiakkaiden joukossa ei löydy läheskään
kaikkia vertailuryhmän joukossa olevia kombinaatioita eri tekijöiden suhteen. Mikäli haluttaisiin
tietää esimerkiksi sellaisen kohteen irtisanomisen todennäköisyys, jonka sähkönkulutus on
ollut 2 000 kWh/a, vesistöetäisyys 1 000 m sekä asiakkaan ikä 40 vuotta, ei irtisanoneiden
joukossa välttämättä ole tällaista kohdetta. Tällöin irtisanomisen todennäköisyydeksi saadaan
(kenties virheellisesti) 0 %. Ongelmaa voidaan kiertää laajentamalla yhden tai useamman tekijän
ryhmitystä tai jättämällä jokin tekijä pois.
Mallin soveltaminen on kohtuullisen helposti mahdollista esimerkiksi paikkatietosovelluksen
avulla. Mallin perusteella jokaiselle liittymälle voidaan laskea sopimuksen irtisanomisen
todennäköisyys jollakin aikavälillä. Kun todennäköisyys on liitettävissä liittymäpisteen sijaintiin,
voidaan korkeaa (tai matalaa) irtisanomisen todennäköisyyttä kuvata esimerkiksi värein. Kuvassa
4.5 on esimerikinomainen karttakuva PKSS:n verkkoalueelta erään johtolähdön läheisyydestä.
Kartalla olevien kohteiden irtisanomisen todennäköisyys on esimerkissä fiktiivinen mutta
realistinen.
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Kohde 1:
1 500 kWh
75-vuotias
Kuolinpesä
150 m veteen

Kohteiden tiedot ja todennäköisyydet esimerkinomaisia
Todennäköisyys sopimuksen irtisanomiselle
Kohde 1:
• Vesistöetäisyys: 0.4 %, bin 100 m
• Asukkaan ikä: 0.4 %, bin 5 vuotta
• Sähkönkäyttö, 2 vuotta ennen: 0.0 %, bin 100 kWh/a
• Sähkönkäyttö, 1 vuotta ennen: 1.5 %, bin 100 kWh/a
• Kuolinpesä: 4.4 %

Kohde 2:
19 300 kWh
30-vuotias
Ei kuolinpesä
2 000 m veteen

• Yhteistodennäköisyys: 17 %
Kohde 2:
• Vesistöetäisyys: 1.0 %, bin 100 m
• Asukkaan ikä: 1.0 %, bin 5 vuotta
• Sähkönkäyttö, 2 vuotta ennen: 0.0 %, bin 100 kWh/a
• Sähkönkäyttö, 1 vuotta ennen: 0.0 %, bin 100 kWh/a
• Ei kuolinpesä: 0.6 %

• Yhteistodennäköisyys: 0 %
Kohde 3:
• Vesistöetäisyys: 1.2 %, bin 100 m
• Asukkaan ikä: 0.5 %, bin 5 vuotta
• Sähkönkäyttö, 2 vuotta ennen: 0.0 %, bin 100 kWh/a
• Sähkönkäyttö, 1 vuotta ennen: 0.0 %, bin 100 kWh/a
• Ei kuolinpesä: 0.6 %

Kohde 3:
7 000 kWh
65-vuotias
Ei kuolinpesä
900 m veteen

• Yhteistodennäköisyys: 0 %

Kuva 4.5. Graafinen havainnollistus mallin soveltamisesta. Kuvan lukemat ovat esimerkinomaisia. Ilmajohtoverkko
ja karttapohja: Maanmittauslaitos ©.

Kuvassa 4.5 on tarkasteltu kolmea kohdetta ja määritetty kohteille neljän tekijän arvot. Kohteiden
arvot ovat fiktiivisiä. Arvojen perusteella määritellään tekijöille irtisanomistodennäköisyys
yksittäin sekä yhdistämällä tekijät. Kohteiden 2 ja 3 kohdalla huomataan, että tekijöiden
yhteistodennäköisyys irtisanomiselle on 0 %. Tämä johtuu siitä, että kohteiden sähkönkulutuksen
perusteella kohteet eivät irtisano liittymäsopimustaan riippumatta muiden tekijöiden arvoista.
Ensimmäisessä kohteessa yhteinen irtisanomistodennäköisyys taas on paljon suurempi,
kuin osatekijöiden perusteella voisi kuvitella. Tämä johtuu siitä, että verrokkiryhmässä
olevien tarkasteltavaa kohdetta ominaisuuksiltaan vastaavien asiakkaiden lukumäärä pienenee
suhteellisesti paljon nopeammin, kuin irtisanoneiden ryhmässä. Otetaanpa esimerkki liittyen
kuvan 4.5 kohteesta numero 1: oletetaan, että verrokkiryhmässä on 2 000 kpl asiakkaita, joiden
vesistöetäisyys on 150–200 m ja irtisanoneissa vastaavasti 20 kpl. Kun kriteeriksi lisätään
asiakkaan ikä, oletetaan verrokkiryhmässä olevaksi 1 000 kpl sellaisia asiakkaita, joiden ikä on
välillä 75–80 vuotta sekä vesistöetäisyys 150–200 m (eli edellä mainittu). Irtisanottujen ryhmässä
näitä asiakkaita oletetaan kuitenkin olevaksi 15 kpl, eli kriteerien lisääntyessä irtisanomisen
todennäköisyys kasvaa (tässä tapauksessa), sillä
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5

YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksen alkuvaiheesta tarkasteltuna on päästy pitkä matka eteenpäin, vaikka avoimia
kysymyksiä onkin vielä runsaasti. Tässä luvussa käsitellään tärkeimmät rajoitteet ja haasteet
tutkimuksen toteuttamisen kannalta, sekä johtopäätökset tutkimustulosten pohjalta. Viimeisessä
kappaleessa annetaan myös suositus siitä, millä verkkoyhtiön asiakkaista kerättävillä tiedoilla
voisi kenties arvioida irtisanottavaan liittymäsopimukseen liittyvää riskiä paremmin.
5.1

Haasteet ja päätelmät

Niin tutkimuksen asettelun, kuin käytettävissä olevien aineistojenkin osalta tulee opinnäytetyön
aikana eteen useita haasteita. Tutkimuksessa saatiin kuitenkin selkeitä tuloksia ja vaikka
kaikki näistä eivät anna sen suuremmin indikaatiota suuntaan tai toiseen liittymäsopimuksen
irtisanomiseen liittyen, ollaan aiheen osalta huomattavasti viisaampia, kuin ennen työn aloitusta.
5.1.1

Aiemmat tutkimukset

Tämän tutkimuksen toteuttamisen yhteydessä tutkitut lähteet käsittelevät muuttoliikettä
ja alueellista väestönkehitystä. Syitä näiden lähteiden käyttöön on lähtökohtaisesti kaksi.
Ensinnäkin alkuhypoteesin mukaan vakituisten asuntokohteiden verkkoliittymäsopimusta ei
irtisanota, mikäli kohteessa asutaan. Tästä seuraa luonnollisesti se, että asukkaan täytyy
muuttaa tai muuten poistua esimerkiksi kuoleman kautta, ennen kuin verkkoliittymäsopimus
irtisanotaan. Siten muuttoliikkeestä ja väestömuutoksista kertovan kirjallisuuden tarkasteluun
on tästä näkökulmasta selkeä peruste. Ongelma on kuitenkin se, ettei jokainen muuttanut irtisano
liittymäsopimustaan, sillä korkea lähtömuutto ja tulomuutto korreloivat vahvasti keskenään:
suurimpaan osaan kiinteistöistä, joista muutetaan pois, muuttaa tilalle joku muu. Tämän lisäksi
ei ole toteen näytetty, että esitetty alkuhypoteesi pitää laisinkaan paikkaansa: lähtömuuton
ja liittymäsopimusten irtisanomisen välistä korrelaatiota ei tässä tutkimuksessa tutkittu, sillä
käytettävissä ei ole sellaista aineistoa, jolla tämä tarkastelu olisi voitu tehdä. Toinen syy valitun
kirjallisuuden tarkastelemiseen kumpuaa suoraan verkkoliittymäsopimusten irtisanomiseen
liittyvän aiemman tutkimusmateriaalin puutteesta.
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5.1.2

Tutkimusasetelma

Tutkimusasetelma itsessään asettaa tiettyjä haasteellisuuksia esitettyihin tutkimuskysymyksiin
vastaamiseen. Tämän tutkimuksen pääpaino oli yksityishenkilöiden ja kuolinpesien omistamien
asuinkiinteistökohteiden liittymäsopimuksen irtisanomisessa, ja samalla tarkasteltiin hieman
myös vapaa-ajan asuntokiinteistökohteista irtisanottavia liittymäsopimuksia. Tilastoaineistossa
on kuitenkin huomattavan paljon esimerkiksi yritysten nimissä olleita irtisanottuja
liittymäsopimuksia, joiden tarkastelu jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle. Osittain tämä johtuu
alkuhypoteesista, jonka mukaan suuri osa aineistosta olisi ollut vakituisia sekä vapaa-ajan
asuntokohteita, ja kiinnostuksen kohteena olevilla alueilla (harvaan asutulla maaseudulla) näin
olikin. Yritysasiakkaiden huomioon ottaminen vaatiikin lisätutkimusta. Tämä ei tietenkään
poista tarvetta ja kiinnostusta asian tutkimiseen kaikilta mahdollisilta (ja mahdottomilta)
näkökannoilta, ja varsinkin tutkimuksessa saatujen tulosten (tai ehkä tarkemmin sanoen niiden
puuttumisen) takia asian jatkotarkastelu näyttää enemmän kuin todennäköiseltä.
5.1.3

Väestötietoaineisto

Väestötietojen käyttö tässä tutkimuksessa tapahtui hyödyntämällä pääosin Tilastokeskuksen
Ruutuaineistoa ja Paavo-postinumeroaineistoa. Suurimmat haasteet tässä osa-alueessa liittyivät
aineistoon ja sen salausrajoihin. Tilastokeskus tarjoaa maksullista Ruutuaineistoaan kolmella eri
ruutukoolla: (250 m x 250 m), (1 km x 1 km) sekä (5 km x 5 km). Maksullista aineistoa voi hankkia
vuosikertoina, ja se sisältää huomattavasti enemmän tietoa kuin vastaava avoin ruutuaineisto.
Maksullisen aineiston salausrajat ovat myös osittain avointa aineistoa lievemmät. Aineistoissa
on ruutukoosta riippumatta samat salausrajat, jotka ovat 3 tai 10 tapausta tietoryhmästä
riippuen. Koska tutkimuksen pääpaino on maaseudulla, jossa väestötiheys on pieni, salausraja
rajoittaa tietojen hyödyntämistä varsin paljon. Voidaan jo ilman tarkasteluakin sanoa, että
erittäin suurella todennäköisyydellä (250 m x 250 m) ruutukoko ei ole käytettävissä tällaisella
alueella lainkaan. Tästä syystä maksullisen aineiston osalta lähdettiin liikkeelle (1 km x 1 km)
aineiston tarkastelusta. Myös tämä aineisto osoittautui salausrajan kannalta lähes mahdottomaksi
hyödyntää. Tästä syystä siirryttiin käyttämään (5 km x 5 km) ruutukokoa, jolla salausraja ei rajoita
enää kuin satunnaisesti. Liittymäsopimuksen irtisanomiseen vaikuttavien tekijöiden löytämiseen
tulisi kuitenkin olla tarpeeksi yksilöidyt tiedot liittymäsopimuksensa irtisanoneesta asiakkaasta.
Ruutukokona (5 km x 5 km) on jo kooltaan sellainen, ettei ruutujen välillä ole niin havaittavia
eroja, jotta tällaiset yksilöivät tekijät kyettäisiin löytämään. Toisin sanoen liittymäsopimuksensa
irtisanonut asiakas eroaa epäilemättä asiakkaasta, jolla verkkoliittymä vielä on, mutta näiden
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asiakkaiden sattuessa samaan 25 km2 ruutuun, ei eroa ole ruudun tiedoista havaittavissa.
Irtisanojalla olevat ominaisuudet käytännössä "hukkuvat"

ruudun muiden tapausten alle

siitäkin huolimatta, että toimitaan alueella, jossa tapausmäärä on pieni; valitettavasti tapausten
määrä on kuitenkin riittävän suuri siihen, että nämä ominaisuudet eivät näy (toisaalta sen
on myös oltava riittävän suuri, jotta salausrajat ylittyvät). Tarkastelun alussa käytettiin myös
Tilastokeskuksen avointa Paavo-postinumeroaineistoa. Kuten (5 km x 5 km) ruutuaineistokin,
postinumerotarkkuus käsittää liian laajan alueen, jotta sen avulla saataisiin irtisanojia muista
erottavat tekijät näkyviin.
Toinen merkittävä haaste väestöaineistoon käsittelyssä liittyy aineiston ajankohtaan.
Tutkimuksessa oli käytettävissä ruutuaineistoa vuosilta 2018 ((1 km x 1 km) ja (5 km x 5 km)
ruutukoot) ja 2010 ((5 km x 5 km) ruutukoko). On kuitenkin vaikea sanoa, mikä on
se ajankohta, jolloin liittymäsopimuksen irtisanomista edesauttavat tekijät alkavat näkyä
ruutuaineistossa. Vuoden 2018 aineiston ongelma oli jo lähtökohtaisesti se, että osa
liittymäsopimusten irtisanomisista osuu aineiston tietovuosien kanssa osittain päällekkäin. On
siten mahdollista, että vuoden 2018 aineisto edustaakin sitä joukkoa, joka väestöruutuun on
jäänyt, kun liittymäsopimuksia on irtisanottu. Ongelman ratkaisemiseksi käytettiin vuoden
2010 ruutuaineistoa, mutta merkittäviä korrelaatioita ei tästä huolimatta löytynyt. Kattavamman
tarkastelun tekeminen vaatisikin lisää aikaa ja aineistoa.
5.1.4

Tutkittavan kohteen sijainti

Alkuhypoteesin mukaan liittymäsopimuksen irtisanova kohde sijaitsee suhteellisen kaukana
vesistöstä. Tämän perusteella otettiin tarkasteluun kunkin verkkoyhtiön kohteet ja määritettiin
lähin etäisyys linnuntietä kooltaan yli 10 000 m2 olevaan vakavesistöön. Tulokset tästä
noudattivatkin alkuhypoteesia varsin hyvin. Kaiken kaikkiaan osiona vesistöetäisyyden
tutkiminen antoi selkeitä tuloksia, eikä siinä sinänsä ollut juurikaan haasteita. Vesistöetäisyydestä
on kuitenkin mainittava, että tarkastelu olisi teoriassa mahdollista tehdä siten, että määritellään
se kiinteistö, jolle liittymäpiste tai käyttöpaikka kuuluu, ja lasketaan tämän kiinteistön
etäisyys lähimmästä vesistöstä. Tällainen tarkastelu olisi antanut lisätukea vesistöetäisyydestä
tehdyille päätelmille, sillä rantakiinteistöllä oleva liittymäpiste voi olla huomattavankin kaukana
vesistöstä. Lisäksi täytyy huomioida vesistöetäisyyden laskennassa käytetty kokorajoitus: isokin
vesistö koostuu useammasta pienestä polygonista, jolloin valittu kokorajoitus teknisesti ottaen
ei kuvaa vesistön kokoa, vaan polygonin kokoa. Näin ollen laskennassa syntyy yksittäisiä
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virheellisiä lukemia johtuen siitä, että pieniä paloja isommista vesistöistä ei ole tarkastelussa
mukana. Kokorajaus on kuitenkin tarpeellinen sen varmistamiseksi, että sellaiset pienet vesistöt,
joilla ei ole minkäänlaista vaikutusta liittymäsopimuksen irtisanomiseen (suolle merkitty lampi
yms.), rajautuvat pois. Tällaisia vesistöalueita ovat ne, jotka teknisesti ottaen ovat vakavesistöjä
mutta todellisuudessa esimerkiksi suota.
5.1.5

Liittymäsopimuksen irtisanomisen riskin arvioimisen mallinnus

Mallin vahvuus on sen yksinkertaisuus; mallinnuksessa käytetyt tiedot ovat helposti saatavilla
joko verkkoyhtiön keräämänä asiakassuhteen perusteella tai avoimien aineistojen kautta.
Irtisanomisen todennäköisyys tunnuslukuna on helppo laskea, ja teoriassa irtisanomisen
todennäköisyys voidaan määritellä kenelle verkkoyhtiön asiakkaalle tahansa. Mallinnuksen
iso ongelma on kuitenkin irtisanottujen asiakkaiden pieni otos: irtisanottujen joukosta ei
useinkaan löydy (ainakaan pienillä ryhmittelyarvoilla) verrokkiryhmää vastaavia asiakkaita,
jolloin irtisanomisen todennäköisyydeksi tulee 0 %. Näinhän asia ei tietenkään todellisuudessa
voi olla. Lisäksi mallia käytettäessä täytyy tehdä valinta siitä, minkäkokoisia aineistoryhmityksiä
käytetään. Tämä aiheuttaa varsinkin rajatapausten osalta virhettä laskennan tulokseen. Kaikista
parastahan olisi käyttää samaa mallinnusperiaatetta jatkuvalla jakaumalla jotenkin siten, ettei
ryhmittelyä tarvitse valita. Tämän osalta mallia voisikin kehittää. Lisäksi tulisi muistaa aina
todennäköisyyksiä laskettaessa valita jokin riskitaso ja suorittaa tilastollinen testaus. Mallin
antamaa tulosta tulisikin siksi tarkastella tietyllä kriittisyydellä.
5.2

Verkkoliittymäasiakkaasta kerättävät tiedot

Loppujen lopuksi verkkoliittymien irtisanomiseen liittyvän riskin arvioimisen suurin haaste
kiteytyy yhteen asiaan: aineiston riittävyyteen. Riittävyydellä tarkoitetaan esimerkiksi
väestöruutujen ja postinumeroaineiston liiallista alueellista laajuutta, salausrajojen peittämiä
tietoja, sekä sitä kaikkea dataa, jota verkkoyhtiön asiakkaista ei suoraan tiedetä. Liiketoiminnan
harjoittajan vastuulla on selvittää, kuinka paljon tietoja tämä voi ja saa asiakkaistaan kerätä,
ja kuinka pitkään ja millä perustein näitä tietoja saa säilyttää. Suomessa asiakastietojen
keräämistä, säilyttämistä ja hallinnointia säätelevät ainakin Tietosuojalaki 1050/2018
(Tietosuojalaki TSL 1050/2018), sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679
(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679) eli tuttavallisemmin GDPR (General
Data Protection Regulation). Ottamatta kantaa tietojen keräämisen ja käsittelyn laillisuuteen,
olisi tutkimuksen perusteella verkkoyhtiön hyvä tietää asiakkaastaan ainakin seuraavat asiat:
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• Kohteen asukkaan/asiakkaan ikä
• Sopimuksen kestoaika ja edellisen asiakkaan ikä
• Talouskoko kohteessa
• Kohteen asukkaiden työllisyystilanne
• Liittymäsopimuksen omistajan oikeudellinen asema (kuolinpesä, yksityishenkilö)
• Kohteen etäisyys vesistöstä
Lisäksi

tutkimuksesta

suoraan

ilmi

käymättömiä

ja

enemmänkin

spekulatiivisia

liittymäsopimuksen irtisanomiseen vaikuttavia asioita voisivat olla:
• Kohteen käyttötarkoitus
• Tulevat ja tehdyt kohteen saneeraukset
• Kohteen rakennusten ikä
• Työssäkäyvien asukkaiden työmatkan pituus
• Työmatkaan käytettävä kulkuväline
• Vakituisten asukkaiden asuntoon muuttopäivä
• Kiinteistön/kohteen vastaanottamistapa (ostettu vai perintö)
Liittymäsopimuksen irtisanomiseen on useita syitä, jotka luultavasti yhteisvaikutukseltaan
ollessa riittävän painavia, saavat irtisanomisen tapahtumaan. Edellä listatut asiat eivät
varmastikaan kata ilmiötä kokonaisuudessaan, ja vasta tulevat vuodet voivat antaa lisää valoa
ilmiön selittämiseen edellyttäen, että yllämainittuja ja kenties muita tietoja tilastoidaan tarpeeksi.
Yllä olevat tiedot ovatkin osin sellaisia, joita liittymäasiakas ei ilmoita verkkoyhtiölle. Näitä
tietoja voitaisiin kuitenkin kerätä esimerkiksi asiakaskyselyn avulla.
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Liite I, 1

Ruututietokanta 2018 - tietosisältö
Asukasrakenne (HE) 31.12.2017
Asukkaat yhteensä (2017)
Naiset
Miehet
Asukkaiden keski-ikä
0–2-vuotiaat
3–6-vuotiaat
7–12-vuotiaat
13–15-vuotiaat
16–17-vuotiaat
18–19-vuotiaat
20–24-vuotiaat
25–29-vuotiaat
30–34-vuotiaat
35–39-vuotiaat
40–44-vuotiaat
jne. 5-vuotis ikäryhmittäin
80–84-vuotiaat
85-vuotiaat –

Asukkaiden koulutusaste (KO) 31.12.2017
18 vuotta täyttäneet yhteensä (2017)
Perusasteen suorittaneet
Koulutetut
Ylioppilastutkinnon suorittaneet
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

Asukkaiden käytettävissä olevat
rahatulot (HR) 31.12.2016
18 vuotta täyttäneet yhteensä (2016)
Asukkaiden keskitulot
Asukkaiden mediaanitulot
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat
Asukkaiden ostovoimakertymä

Talouksien koko ja elämänvaihe (TE) 31.12.2017
Taloudet yhteensä (2017)
Talouksien keskikoko
Asumisväljyys
Yksinasuvien nuorten taloudet (-34 v.)
Lapsettomat nuorten parien taloudet (-34 v.)
Lapsitaloudet (0-17 v. lapsia)
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia)
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7 v. lapsia)
Kouluikäisten lasten taloudet (7-12 v. lapsia)
Teini-ikäisten taloudet (13-17 v.)
Aikuisten taloudet (18-64 v.)
Eläkeläisten taloudet (65 v. -)
Omistusasunnoissa asuvat taloudet
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet
Muissa asunnoissa asuvat taloudet

Tilastokeskus pidättää oikeudet muutoksiin

Talouksien käytettävissä olevat
rahatulot (TR) 31.12.2016
Taloudet yhteensä (2016)
Talouksien keskitulot
Talouksien mediaanitulot
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet
Talouksien ostovoimakertymä

Rakennukset ja asuminen (RA) 31.12.2017
Kesämökit yhteensä (2017)
Rakennukset yhteensä (2017)
Muut rakennukset
Asuinrakennukset
Asunnot
Asuntojen keskipinta-ala
Pientaloasunnot
Kerrostaloasunnot

Työpaikat toimialoittain (TP) 31.12.2016
Työpaikat yhteensä (2016)
Alkutuotanto
Jalostus
Palvelut
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous
B Kaivostoiminta ja louhinta
C Teollisuus
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu …
F Rakentaminen
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja …
H Kuljetus ja varastointi
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta
J Informaatio ja viestintä
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta
L Kiinteistöalan toiminta
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen …
P Koulutus
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut
R Taiteet, viihde ja virkistys
S Muu palvelutoiminta
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien …
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
X Toimiala tuntematon

Asukkaiden pääasiallinen toiminta (PT) 31.12.2016
Asukkaat yhteensä (2016)
Työlliset
Työttömät
Lapset 0-14-vuotiaat
Opiskelijat
Eläkeläiset
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat)

Liite II, 1

Liite III, 1

Paavo 2019 - tietosisältö

Asukasrakenne (HE) 31.12.2017
Asukkaat yhteensä (2017)
Naiset
Miehet
Asukkaiden keski-ikä
0–2-vuotiaat
3–6-vuotiaat
7–12-vuotiaat
13–15-vuotiaat
16–17-vuotiaat
18–19-vuotiaat
20–24-vuotiaat
25–29-vuotiaat
30–34-vuotiaat
35–39-vuotiaat
40–44-vuotiaat
jne. 5-vuotis ikäryhmittäin
80–84-vuotiaat
85-vuotiaat –

Asukkaiden koulutusaste (KO) 31.12.2017
18 vuotta täyttäneet yhteensä (2017)
Perusasteen suorittaneet
Koulutetut
Ylioppilastutkinnon suorittaneet
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

Asukkaiden käytettävissä olevat
rahatulot (HR) 31.12.2016
18 vuotta täyttäneet yhteensä (2016)
Asukkaiden keskitulot
Asukkaiden mediaanitulot
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat
Asukkaiden ostovoimakertymä

Talouksien koko ja elämänvaihe (TE) 31.12.2017
Taloudet yhteensä (2017)
Talouksien keskikoko
Asumisväljyys
Yksinasuvien nuorten taloudet (-34 v.)
Lapsettomat nuorten parien taloudet (-34 v.)
Lapsitaloudet (0-17 v. lapsia)
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia)
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7 v. lapsia)
Kouluikäisten lasten taloudet (7-12 v. lapsia)
Teini-ikäisten taloudet (13-17 v.)
Aikuisten taloudet (18-64 v.)
Eläkeläisten taloudet (65 v. -)
Omistusasunnoissa asuvat taloudet
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet
Muissa asunnoissa asuvat taloudet

Tilastokeskus pidättää oikeudet muutoksiin

Talouksien käytettävissä olevat
rahatulot (TR) 31.12.2016
Taloudet yhteensä (2016)
Talouksien keskitulot
Talouksien mediaanitulot
Alimpaan tuloluokaan kuuluvat taloudet
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet
Talouksien ostovoimakertymä

Rakennukset ja asuminen (RA) 31.12.2017
Kesämökit yhteensä (2017)
Rakennukset yhteensä (2017)
Muut rakennukset
Asuinrakennukset
Asunnot
Asuntojen keskipinta-ala
Pientaloasunnot
Kerrostaloasunnot

Työpaikat toimialoittain (TOL2008) (TP) 31.12.2016
Työpaikat yhteensä (2016)
Alkutuotanto
Jalostus
Palvelut
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous
B Kaivostoiminta ja louhinta
C Teollisuus
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu …
F Rakentaminen
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja …
H Kuljetus ja varastointi
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta
J Informaatio ja viestintä
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta
L Kiinteistöalan toiminta
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen …
P Koulutus
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut
R Taiteet, viihde ja virkistys
S Muu palvelutoiminta
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien …
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
X Toimiala tuntematon

Asukkaiden pääasiallinen toiminta (PT) 31.12.2016
Asukkaat yhteensä (2016)
Työlliset
Työttömät
Lapset 0-14-vuotiaat
Opiskelijat
Eläkeläiset
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat)

Liite IV, 1

Liite IV, 2

Liite IV, 3

Liite IV, 4

Liite IV, 5

3-54-vuotiaiden suhteellisen väestömuutoksen PLSR-mallinnus ja mallinnuksen luotettavuus postinumeroaineistolla
valittujen väestötekijöiden suhteen, 2013-2014. N = 2 152, 71 % postinumeroalueista.

Liite V, 1

3-54-vuotiaiden suhteellisen väestömuutoksen PLSR-mallinnus ja mallinnuksen luotettavuus postinumeroaineistolla
valittujen väestötekijöiden suhteen, 2013-2017. N = 2 210, 73 % postinumeroalueista.

Liite V, 2

Suhteellisen väestömuutoksen PLSR-mallinnus ja mallinnuksen luotettavuus ruutuaineistolla valittujen väestötekijöiden
suhteen, 2005-2018. N = 10 050, 10 % 1 km2 ruuduista.

Liite VI, 1

Suhteellisen väestömuutoksen PLSR-mallinnus ja mallinnuksen luotettavuus ruutuaineistolla valittujen väestötekijöiden
suhteen, 2010-2018. N = 9 926, 10 % 1 km2 ruuduista.

Liite VI, 2

Irtisanottujen liittymäsopimusten ja kaikkien käyttöpaikkojen suhteen PLSR-mallinnus ja mallinnuksen luotettavuus
ruutuaineistolla valittujen väestötekijöiden suhteen, alue A, 2018. N = 94, 14 % irtisanottuja liittymäsopimuksia
sisältävistä 1 km2 ruuduista.

Liite VII, 1

Irtisanottujen liittymäsopimusten ja kaikkien käyttöpaikkojen suhteen PLSR-mallinnus ja mallinnuksen luotettavuus
ruutuaineistolla valittujen väestötekijöiden suhteen, alue B, 2018. N = 96, 17 % irtisanottuja liittymäsopimuksia
sisältävistä 1 km2 ruuduista.

Liite VII, 2

Irtisanottujen liittymäsopimusten ja kaikkien käyttöpaikkojen suhteen PLSR-mallinnus ja mallinnuksen luotettavuus
ruutuaineistolla valittujen väestötekijöiden suhteen pientalokohteissa, alue A, 2018. N = 24, 17 % irtisanottujen
pientalokohteiden liittymäsopimuksia sisältävistä 1 km2 ruuduista.

Liite VII, 3

Irtisanottujen liittymäsopimusten ja kaikkien käyttöpaikkojen suhteen PLSR-mallinnus ja mallinnuksen luotettavuus
ruutuaineistolla valittujen väestötekijöiden suhteen pientalokohteissa, alue B, 2018. N = 38, 29 % irtisanottujen
pientalokohteiden liittymäsopimuksia sisältävistä 1 km2 ruuduista.

Liite VII, 4

Irtisanottujen liittymäsopimusten ja kaikkien käyttöpaikkojen suhteen PLSR-mallinnus ja mallinnuksen luotettavuus
ruutuaineistolla valittujen väestötekijöiden suhteen pientalokohteissa, alue A, 2018. N = 94, 76 % irtisanottujen
pientalokohteiden liittymäsopimuksia sisältävistä 25 km2 ruuduista.

Liite VIII, 1

Irtisanottujen liittymäsopimusten ja kaikkien käyttöpaikkojen suhteen PLSR-mallinnus ja mallinnuksen luotettavuus
ruutuaineistolla valittujen väestötekijöiden suhteen pientalokohteissa, alue B, 2018. N = 95, 88 % irtisanottujen
pientalokohteiden liittymäsopimuksia sisältävistä 25 km2 ruuduista.

Liite VIII, 2

Irtisanottujen liittymäsopimusten ja kaikkien käyttöpaikkojen suhteen PLSR-mallinnus ja mallinnuksen luotettavuus
ruutuaineistolla valittujen väestötekijöiden suhteen pientalokohteissa, alue A, 2010. N = 105, 85 % irtisanottujen
pientalokohteiden liittymäsopimuksia sisältävistä 25 km2 ruuduista.

Liite VIII, 3

Irtisanottujen liittymäsopimusten ja kaikkien käyttöpaikkojen suhteen PLSR-mallinnus ja mallinnuksen luotettavuus
ruutuaineistolla valittujen väestötekijöiden suhteen pientalokohteissa, alue B, 2010. N = 101, 94 % irtisanottujen
pientalokohteiden liittymäsopimuksia sisältävistä 25 km2 ruuduista.

Liite VIII, 4

Ylläpitosopimusten ja kaikkien käyttöpaikkojen suhteen PLSR-mallinnus ja mallinnuksen luotettavuus ruutuaineistolla
valittujen väestötekijöiden suhteen pientalokohteissa, alue A, 2018. N = 161, 77 % pientalokohteiden ylläpitosopimuksia
sisältävistä 25 km2 ruuduista.

Liite IX, 1

Ylläpitosopimusten ja kaikkien käyttöpaikkojen suhteen PLSR-mallinnus ja mallinnuksen luotettavuus ruutuaineistolla
valittujen väestötekijöiden suhteen pientalokohteissa, alue B, 2018. N = 89, 81 % pientalokohteiden ylläpitosopimuksia
sisältävistä 25 km2 ruuduista.

Liite IX, 2

Ylläpitosopimusten ja kaikkien käyttöpaikkojen suhteen PLSR-mallinnus ja mallinnuksen luotettavuus ruutuaineistolla
valittujen väestötekijöiden suhteen pientalokohteissa, alue A, 2010. N = 179, 86 % pientalokohteiden ylläpitosopimuksia
sisältävistä 25 km2 ruuduista.

Liite IX, 3

Ylläpitosopimusten ja kaikkien käyttöpaikkojen suhteen PLSR-mallinnus ja mallinnuksen luotettavuus ruutuaineistolla
valittujen väestötekijöiden suhteen pientalokohteissa, alue B, 2010. N = 97, 88 % pientalokohteiden ylläpitosopimuksia
sisältävistä 25 km2 ruuduista.

Liite IX, 4

Pientaloasuntokohteiden käyttöpaikat harvaan
asutulla maaseudulla, alueella D.
Liittymäsopimuksensa irtisanoneet
pientaloasuntokohteet harvaan asutulla maaseudulla,
alueella D.

Vapaa-ajan asuntokohteiden käyttöpaikat harvaan
asutulla maaseudulla, alueella D.

Liittymäsopimuksensa irtisanoneet vapaa-ajan
asuntokohteet harvaan asutulla maaseudulla, alueella D.

Etäisyys vesistöön (metriä)

Liite X, 1

Osuus jakaumasta (prosenttia)

Pientaloasuntokohteiden käyttöpaikat harvaan asutulla
maaseudulla, alueella C.
Liittymäsopimuksensa irtisanoneet
pientaloasuntokohteet harvaan asutulla maaseudulla,
alueella C.

Vapaa-ajan asuntokohteiden käyttöpaikat harvaan
asutulla maaseudulla, alueella C.

Liittymäsopimuksensa irtisanoneet vapaa-ajan
asuntokohteet harvaan asutulla maaseudulla, alueella C.

Etäisyys vesistöön (metriä)

Liite X, 2

Osuus jakaumasta (prosenttia)

Pientaloasuntokohteiden käyttöpaikat harvaan
asutulla maaseudulla, alueella D.
Ylläpidossa olevat pientaloasuntokohteet harvaan
asutulla maaseudulla, alueella D.

Vapaa-ajan asuntokohteiden käyttöpaikat harvaan
asutulla maaseudulla, alueella D.

Ylläpidossa olevat vapaa-ajan asuntokohteet harvaan
asutulla maaseudulla, alueella D.

Etäisyys vesistöön (metriä)

Liite XI, 1

Osuus jakaumasta (prosenttia)

Pientaloasuntokohteiden käyttöpaikat harvaan
asutulla maaseudulla, alueella C.
Ylläpidossa olevat pientaloasuntokohteet harvaan
asutulla maaseudulla, alueella C.

Vapaa-ajan asuntokohteiden käyttöpaikat harvaan
asutulla maaseudulla, alueella C.

Ylläpidossa olevat vapaa-ajan asuntokohteet harvaan
asutulla maaseudulla, alueella C.

Etäisyys vesistöön (metriä)

Liite XI, 2

Osuus jakaumasta (prosenttia)

