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TOTEUTUNUT VÄESTÖNMUUTOS (%) vuosina 2015–2019

Kartassa kuvataan hyvinvointialueiden toteutunutta 
väestönmuutosta (%) vuosina 2015–2019. Väestönmuutos 
pitää sisällään luonnollisen väestönlisäyksen, kuntien 
välisen nettomuuton ja nettomaahanmuuton. 

• Koko maan väkiluku kasvoi noin 55 000 henkilöllä 
(0,2%) vuosina 2015–2019. Väestönlisäys perustui vain 
ja ainoastaan nettomaahanmuuttoon ulkomailta.

• Väestö kasvoi kahdeksalla ja väheni 13 
hyvinvointialueella viiden viime vuoden aikana. Kasvavat 
alueet sijaitsivat Uudenmaan, Pirkanmaan, Varsinais-
Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla. Kaikki 
Uudenmaan 4+1 aluetta kasvoivat vuosina 2015–2019.

• Väestö kasvoi eniten Vantaa-Keravan (8,3 %), Helsingin 
(4,1 %) ja Länsi-Uudenmaan alueilla (4,0 %). Vantaa-
Keravan väestönmuutos oli ylivoimaisesti positiivisin 
kaikista hyvinvointialueista.  

• Väestö väheni eniten Etelä-Savon (-5,3 %), Kymenlaakson 
(-4,2 %) ja Kainuun hyvinvointialueilla (-4,0 %). 

Lähde: Tilastokeskus, väestö; muuttoliike
Kartta: Niklas Aro 2020



VÄESTÖNTIHEYS VUONNA 2019

Kartassa kuvataan, kuinka paljon väestöä asuu keskimäärin 
neliökilometrin alueella vuonna 2019. 

• Koko maan väestöntiheys oli 18,2 asukasta neliökilometrillä 
vuonna 2019. 

• Väestöntiheys oli korkein neljällä Uudenmaan alueella 
sijaitsevalla hyvinvointialueella: Helsingin (3052), Vantaa-
Keravan (1006), Keski-Uudenmaan (118) ja Länsi-Uudenmaan 
(111) alueilla. 

• Alhaisin väestöntiheys oli Lapin (1,9), Kainuun (3,6) ja Pohjois-
Karjalan hyvinvointialueilla  (9,1).

• Uudenmaan kaikilla hyvinvointialueilla väestöntiheys ylitti 100 
asukasta neliökilometrin alueella, lukuun ottamatta Itä-
Uudenmaan hyvinvointialuetta (36,1).  Rannikkoalueet ovat 
tiheimmin asuttuja kuin sisämaa-alueet. Helsingin sekä 
Vantaa-Keravan väestöntiheydet olivat ylivoimaisesti 
korkeimmat kuin muilla hyvinvointialueilla.

Lähde: Tilastokeskus, väestö; muuttoliike
Kartta: Niklas Aro 2020



TYÖLLISYYSASTE (%) VUONNA 2019

Kartassa kuvataan 15-64-vuotiaiden työllisten osuutta 
suhteessa vastaavan ikäiseen väestöön vuonna 2019.

• Koko maan työllisyysaste oli 72,1 prosenttia vuonna 2019  

• Alueelliset erot olivat suuret maan eri osien ja 
maakuntien välillä. Työllisyysasteen alueelliset erot tulivat 
esiin erityisesti Länsi- ja Itä-Suomen välillä. Työllisyysaste 
oli kaikilla Länsi-Suomen alueilla korkeampi kuin Itä-
Suomessa ja kaikilla Uudenmaan alueilla korkeampi 
kuin keskimäärin koko maassa. 

• Työllisyysaste oli korkein Keski-Uudenmaan (73,9%), Itä-
Uudenmaan (73,5%) ja Pohjanmaan (73,3%) 
hyvinvointialueilla vuonna 2019.  

• Työllisyysaste oli alhaisin Pohjois-Karjalan (62,4%), 
Kainuun (65,2%) ja Keski-Suomen hyvinvointialueilla 
(65,2%).  

Lähde: Tilastokeskus, työmarkkinat; työvoimatutkimus
Kartta: Niklas Aro 2020



TALOUDELLINEN HUOLTOSUHDE VUONNA 2018

Kartassa kuvataan työllisten ja ei-työllisten (työttömät ja 
työvoiman ulkopuolella olevat) välistä suhdetta vuonna 
2018.

• Taloudellinen huoltosuhde oli koko maassa 132 eli 100 
työllistä henkilöä kohden oli 132 ei-työllistä henkilöä.  

• Taloudellinen huoltosuhde oli ”kilpailukykyisin” 
kaikilla Uudenmaan alueilla koko maan keskiarvoon 
ja muihin alueisiin verrattuna. 

• Taloudellinen huoltosuhde oli vahvin Helsingin, (103,2) ja 
Vantaa-Keravan (106,2) ja Keski-Uudenmaan (113,9) 
alueilla. Uudenmaan ulkopuolella taloudellinen 
huoltosuhde oli vahvin Pohjanmaalla (127,2), Varsinais-
Suomessa (131) ja Pirkanmaalla (132).

• Taloudellinen huoltosuhde oli heikoin Pohjois-Karjalan 
(165,6), Etelä-Savon (164,3) ja Kainuun hyvinvointialueilla 
(162,5).

Lähde: Tilastokeskus, työssäkäynti
Kartta: Niklas Aro 2020



TULONSAAJIEN KESKIMÄÄRÄISET TULOT 
VUONNA 2018

Kartassa kuvataan kaikkien tulonsaajien keskimääräisiä 
veronalaisia tuloja alueittain vuonna 2018.

• Tulonsaajien keskimääräiset tulot asukasta kohden olivat 
keskimäärin 30 830 euroa koko maassa vuonna 2018.  

• Tulonsaajien keskimääräiset tulot olivat korkeimmat 
kaikilla Uudenmaan alueilla, joissa tulonsaajien tulot 
ylittivät koko maan keskiarvon ja olivat suuremmat 
kuin kaikilla muilla alueilla. 

• Tulonsaajien keskimääräiset tulot asukasta kohden olivat 
korkeimmat Länsi-Uudenmaan (39 652 €), Helsingin (37 
432 €) ja Keski-Uudenmaan alueilla (34 368 €) vuonna 
2018. Uudenmaan alueen ulkopuolella tulot olivat 
korkeimmat Pirkanmaalla (30 092 €) ja Varsi-nais-
Suomessa (29 958 €).

• Tulonsaajien keskimääräiset tulot olivat alhaisimmat 
Pohjois-Karjalan (25 640 €), Etelä-Savon (26 271 €) ja 
Kainuun (26 408 €) hyvinvointialueilla vuonna 2018.

Lähde: Tilastokeskus, tulot
Kartta: Niklas Aro 2020



VANHUSHUOLTOSUHDE VUONNA 2019

Kartassa kuvataan yli 65-vuotiaiden osuutta suhteessa 15-
64-vuotiaaseen työikäiseen väestöön vuonna 2019 .

• Koko maan vanhushuoltosuhde oli 36,0 vuonna 2019 eli 
100 työikäiseen väestöön kuuluvaa henkilöä kohden oli 
36 yli 65-vuotiasta henkilöä. 

• Alueelliset erot vanhushuoltosuhteessa olivat suuret 
maan eri osien ja maakuntien välillä. Kaikilla Uudenmaan 
alueilla vanhushuoltosuhde jäi alhaisemmaksi kuin 
keskimäärin koko maassa ja kaikilla muilla hyvin-
vointialueilla.  

• Vanhushuoltosuhde oli alhaisin Vantaa-Keravan (24,4), 
Helsingin (25,3) ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueilla 
(28,0). Uudenmaan alueen ul-kopuolella
vanhushuoltosuhde oli alhaisin Pohjois-Pohjanmaalla 
(32,1) ja Pirkanmaalla (34,8).

• Vanhushuoltosuhde oli korkein Etelä-Savon (53,4), 
Kainuun (48,2) ja Kymenlaakson (47,0) hyvinvointialueilla.

Lähde: Tilastokeskus, väestö; väestörakenne
Kartta: Niklas Aro 2020



VIERASKIELISTEN OSUUS (%)  VÄESTÖSTÄ 
VUONNA2019

Kartassa kuvataan vieraskielisten eli muita kuin suomea, 
ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvien osuutta (%) 
väestöstä vuonna 2019.  

• Koko maassa oli yhteensä noin 413 000 vieraskielistä eli 
7,5 % väestöstä vuonna 2019.  

• Vieraskielisten osuudessa oli suuret alueelliset erot. 
Vantaa-Keravan (19,0 %), Helsingin (16,2 %) ja Länsi-
Uudenmaan (13,4 %) alueilla vieraskielisten määrä oli yli 
kaksinkertainen koko maahan verrattuna. Itä- ja Pohjois-
Suomen suuralueella vieraskielisten osuus jäi keski-
määrin alle 4 prosentin eli noin viisi kertaa 
alhaisemmaksi kuin esimerkiksi Vantaa-Keravan 
hyvinvointialueella.  

• Vieraskielisten osuus oli korkein Uudenmaan alueen 
ulkopuolella Varsinais-Suomessa (7,5%) ja Pohjanmaalla 
(7%).

• Vieraskielisten osuus oli alhaisin Etelä-Pohjanmaan 
(2,3%), Lapin (2,8%) ja Kainuun (2,9 %) hyvinvointialueilla.

Lähde: Tilastokeskus,, väestö; väestörakenne
Kartta: Niklas Aro 2020



KOULUTUSTASOMITTAIN (VKTM-INDEKSI)
VUONNA 2018

Kartassa kuvataan yli 20-vuotiaan väestön koulutustasoa 
perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen 
mukaan. Indeksiluku perustuu jokaisen koulutusasteen 
koulutuksen keskimääräiseen pituuteen: mitä korkeampi 
indeksiluku, sitä koulutetumpi on alueen väestö.

§ Koko maan yli 20-vuotiaan 
koulutustasomittain/indeksiluku oli keskimäärin 375,2 
vuonna 2018.  

§ Koulutustaso oli korkein alueilla, joihin on keskittynyt 
runsaasti ammatti- ja tiedekorkeakoulujen aloituspaikkoja 
sekä osaamisintensiivisiä työpaikkoja. Koulutustaso oli 
indeksin mukaan korkein Helsingin (459,3), Länsi-
Uudenmaan (441) ja Pirkanmaan (387) alueilla vuonna 
2018. 

§ Koulutustaso oli alhaisin rajallisen yliopistokoulutuksen 
alueilla eli Etelä-Savon (323,9), Kymenlaakson (325), 
Satakunnan (325,9) ja Kainuun (328,1) hyvinvointialueilla. 

Lähde: Tilastokeskus, koulutus;  väestön koulutusrakenne
Kartta: Niklas Aro 2020



KUNNALLISVEROTETTAVAT TULOT 
ASUKASTA KOHDEN 2019

Kartassa kuvataan maksettujen kunnallisverotettavien 
tulojen määrää vuonna 2019. Kunnallisverotettavat tulot 
muodostuvat kunnallisverosta, yhteisöverosta ja muista 
verotuloista (sisältää kiinteistövero)  

• Kunnallisverotettavat tulot olivat asukasta kohden 
laskettuna 4 166 euroa vuonna 2019.  

• Kunnallisverotettavat tulot asukasta kohden olivat 
korkeimmat Helsingin (5 343 €), Länsi-Uudenmaan (4 964 
€) ja Itä-Uudenmaan (4 583 €) hyvinvointialueilla. Kaikki 
Uudenmaan alueet ylittivät 4 000 euron rajapyykin. 

• Uudenmaan ulkopuolella kunnallisverotettavat tulot 
olivat korkeimmat Kymenlaakson (4 111 €) ja Kanta-
Hämeen (4 002 €) hyvinvointialueilla.

• Kunnallisverotettavat tulot olivat alhaisimmat Pohjois-
Karjalan (3 390 €), Etelä-Pohjanmaan (3 539 €) ja Keski-
Suomen (3 653 €) hyvinvointi-alueilla.

Lähde: Kuntaliitto, taloudelliset tunnusluvut
Kartta: Niklas Aro 2020



KUNTAKONSERNIIN KERTYNYT YLIJÄÄMÄ
ASUKASTA KOHDEN VUONNA 2019

Kartassa kuvataan kuntakonserniin kertynyttä yli- tai 
alijäämää euroina asukasta kohden vuonna 2019.

• Kuntakonserniin kertynyt ylijäämä oli keskimäärin 1 821 
euroa asukasta kohden vuonna 2019. 

• Kuntakonserniin kertynyt ylijäämä oli korkein Helsingin (8 
775), Vantaa-Keravan (2 926 €) ja Kainuun (2 814 €) 
hyvinvointialueilla vuonna 2019 

• Kuntakonsernin ylijäämä oli alhaisin Etelä-Savon (236 €), 
Keski-Suo-men (314 €) ja Pohjois-Savon (443 €) 
hyvinvointialueilla.

• Alueelliset erot olivat suuret hyvinvointialueiden välillä: 
esimerkiksi Helsingin kuntakonserniin kertynyt 
ylijäämä oli 36-kertainen Etelä-Savoon, 28-kertainen 
Keski-Suomeen ja 20-kertainen Pohjois-Savoon 
verrattuna. 

Lähde: Kuntaliitto, taloudelliset tunnusluvut
Kartta: Niklas Aro 2020



KUNTAKONSERNIIN LAINAT ASUKASTA KOHDEN
VUONNA 2019

Kartassa kuvataan hyvinvointialueiden kuntien 
yhteenlaskettua konsernilainaa asukasta kohden 
laskettuna vuonna 2019.

• Hyvinvointialueiden kuntakonsernilainat olivat asukasta 
kohden laskettuna 6 998 euroa vuonna 2019.  

• Hyvinvointialueiden konsernilainat asukasta kohden 
olivat korkeimmat Kainuun (11 366 €), Länsi-Uudenmaan 
(10 125 €), Keski-Pohjanmaan (8 816 €) ja Vantaa-Keravan 
(8 132 €) alueilla.   

• Hyvinvointialueiden konsernilainat olivat alhaisimmat 
Satakunnan (4 839 €), Kanta-Hämeen (5 228 €) ja Pohjois-
Karjalan (5 313 €) alueilla.

• Hyvinvointialueiden kuntakonsernilainat vaihtelivat 
merkittävästi alueiden välillä. Esimerkiksi Satakunnan 
kuntakonsernilainat olivat hieman alle kolme kertaa 
alhaisemmat kuin Kainuun hyvinvointialueella vuonna 
2019.

Lähde: Kuntaliitto, taloudelliset tunnusluvut
Kartta: Niklas Aro 2020



SOSIAALIMENOT ASUKASTA KOHDEN 
VUONNA 2018

Kartassa kuvataan hyvinvointialueiden sosiaalimenoja 
asukasta kohden vuonna 2018. Sosiaalimenot koostuvat 
eläke-, sairaus- ja työttömyys-turvan menoista sekä 
sosiaali- ja terveyspalvelujen verovaroin katetuista 
kustannuksista. 

• Koko maan sosiaalimenot olivat keskimäärin 1 415 euroa 
asukasta kohden vuonna 2018.  

• Hyvinvointialueiden sosiaalimenot olivat asukasta 
kohden laskettuna korkeimmat Etelä-Savon (1 808 €), 
Kymenlaakson (1 786 €) ja Kainuun (1 653 €) alueilla.

• Hyvinvointialueiden sosiaalimenot olivat alhaisimmat 
asukasta kohden laskettuna Länsi-Uudenmaan (1 217 €), 
Keski-Uudenmaan (1 219 €) ja Vantaa-Keravan (1 147 €) 
hyvinvointialueilla. Uudenmaan viiden alueen 
sosiaalimenot olivat keskimäärin 1 249 euroa 
asukasta kohden eli alhaisemmat kuin yhdelläkään 
muulla hyvinvointialueella muualla maassa.  

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, SotkaNet -tietokanta
Kartta: Niklas Aro 2020



TERVEYSMENOT ASUKASTA KOHDEN
VUONNA 2018
Kartassa kuvataan terveydenhuollon menoja asukasta 
kohden laskettuna vuonna 2018.  

• Koko maan terveysmenot olivat asukasta kohden 
laskettuna keskimäärin 1 903 euroa vuonna 2018.   

• Alueelliset erot maan eri osien välillä korostuivat 
myös terveysmenoissa: Uudenmaan terveysmenot 
olivat muita hyvinvointialueita alhaisemmat sekä Länsi-
Suomen hyvinvointialueiden terveysmenot Itä-Suomen 
alueita alhaisemmat vuonna 2018.  

• Terveysmenot olivat asukasta kohden alhaisimmat 
Helsingin (1 556 €), Vantaa-Keravan (1 605 €) ja Länsi-
Uudenmaan (1 620 €) hyvinvointi-alueilla. Uudenmaan 
ulkopuolella terveysmenot olivat alhaisimmat asukasta 
kohden Keski-Suomen (1 808 €) hyvinvointialueella.

• Terveysmenot olivat asukasta kohden laskettuna 
korkeimmat Kainuun (2 688 €), Lapin (2 445 €) ja Etelä-
Savon (2 320 €) hyvinvointialueilla

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, SotkaNet -tietokanta
Kartta: Niklas Aro 2020



TARVEVAKIOIDUT SOSIAALI- JA TERVEYSMENOT
VUONNA 2017
Kartassa kuvataan hyvinvointialueiden sosiaali- ja 
terveysmenoja suhteessa alueen palvelutarpeisiin: mitä 
pienemmät ovat tarvevakioidut menot, sitä 
”tehokkaammin alue tuottaa sote-palvelut.  

• Tarvevakioidut sote-menot olivat asukasta kohden 
laskettuna koko maassa keskimäärin 3 228 euroa vuonna 
2017. Koko maan keskiarvon alitti 8 ja ylitti 14 
hyvinvointialuetta.

• Hyvinvointialueiden tarvevakioidut sosiaali- ja 
terveysmenot olivat alhaisimmat Pohjois-Karjalan (2 
991 €), Päijät-Hämeen (3 125 €) ja Keski-Suomen (3 
138 €) alueilla vuonna 2017 

• Hyvinvointialueiden tarvevakioidut sote-menot olivat 
korkeimmat Lapin (3 759 €), Kainuun (3 614 €) ja Keski-
Pohjanmaan (3 512 €) hyvinvointialueilla vuonna 2017. 

• Uudenmaan alueiden tarvevakioidut sote-menot olivat 
koko maan keskiarvon molemmin puolin: alhaisimmat 
Itä-Uudellamaalla (3 226 €) ja korkeimmat Keski-
Uusimaalla (3 374 €).

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, SotkaNet -tietokanta
Kartta: Niklas Aro 2020



THL:N IKÄVAKIOITU SAIRASTAVUUSINDEKSI 2017

Kartassa kuvataan hyvinvointialueiden sairastavuutta 
suhteessa koko maan keskimääräiseen tasoon (koko maa = 
100). Ikävakioitu sairastavuusindeksi pitää sisällään seitsemän 
yleisintä sairausryhmää, josta on laskettu ikävakioitu indeksi.  

• Koko maan ikävakioitu sairastavuusindeksi oli 100 vuonna 
2017.  Koko maan tason alitti yhteensä 12 ja ylitti 11 
hyvinvointialuetta. Mitä alhaisempi hyvinvointialueen 
indeksiluku on, sitä perusterveempää on alueen väestö 
suhteessa koko maahan

• Alueelliset hyvinvointi- ja terveyserot ovat perinteisesti 
suuret sekä maan eri osien että hyvinvointialueiden 
välillä: Länsi-Suomen sairastavuusindeksi on selvästi 
alhaisempi kuin sisämaassa sekä alueellisesti Itä- ja Pohjois-
Suomessa. 

• Hyvinvointialueiden sairastavuusindeksi oli alhaisin Länsi-
Uudenmaan (79,6), Helsingin (82) ja Vantaa-Keravan (85,2) 
hyvinvointialueilla. Uudenmaan ulkopuolella 
sairastavuusindeksi oli alhaisin Pohjanmaalla (89) ja Varsinais-
Suomessa (95)

• Sairastavuusindeksi oli korkein Pohjois-Savon (130,0), 
Pohjois-Karjalan (122,3) ja Pohjois-Pohjanmaan (121,9) 
hyvinvointialueilla.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, SotkaNet -tietokanta
Kartta: Niklas Aro 2020



KELAN IKÄVAKIOITU LÄÄKEKORVAUSINDEKSI 
2017
Kartassa kuvataan lääke- ja ruokavaliokorvausoikeuksien 
haltijoiden osuutta alueen väestöstä suhteessa koko maan 
keskimääräiseen tasoon (koko maa = 100). Mitä 
alhaisempi indeksi, sitä vähemmän alueella on korvauksiin 
oikeutettuja.  

§ KELA:n ikävakioitu lääkekorvausindeksi oli koko maassa 
100 vuonna 2017. Koko maan keskimääräisen tason (100) 
alitti yhteensä 10  ja ylitti 13 hyvinvointialuetta.

§ Lääkekorvausindeksi oli muita alueita alhaisempi 
Uudenmaan ja Länsi-Suomen hyvinvointialueilla. Indeksi 
oli alhaisin Helsingin (87,0), Länsi-Uudenmaan (89,0) ja Itä-
Uudenmaan (91,2) hyvinvointialueilla.

§ Lääkekorvausindeksi oli korkein Kainuun (118,5), Pohjois-
Savon (117,2) ja Pohjois-Pohjanmaan  (116,2) 
hyvinvointialueilla vuonna 2017. Hyvinvointialueiden eroa 
kuvaa se, että esimerkiksi Helsingin indeksiarvo oli lähes 
kolmanneksen alhaisempi kuin Kainuussa.

Lähde: KELA, Kelasto-tietokanta
Kartta: Niklas Aro 2020



SAIRAUSPÄIVÄRAHAA SAANEET 25–64-VUOTIAAT
VUONNA 2019
Kartassa kuvataan sairausvakuutuslain mukaista 
päivärahakorvausta saaneiden 25-64-vuotiaiden osuutta 
1000 vastaavan ikäistä kohden. Arvo on sitä korkeampi, 
mitä enemmän hyvinvointialueella on sairauspäivärahaa 
saaneita.  

• Koko maassa noin joka kymmenes aikuisväestöön 
kuuluva sai sairauspäivärahaa vuonna 2019: 
sairauspäivärahaa sai 101,9 aikuisväestöön kuuluvaa 
henkilöä tuhatta 25-64-vuotiasta kohden.  

• Sairauspäivärahaa saaneiden osuus oli muita 
hyvinvointialueita alhaisempi kaikilla Uudenmaan 
alueilla vuonna 2019. Sairauspäivärahaa saaneita oli 
suhteellisesti vähiten Helsingin (71,1), Länsi-Uudenmaan 
(79,9) ja Vantaa-Keravan (89,2) alueilla.  Uudenmaan 
alueen ulkopuolella sairauspäivärahan saaneita oli 
vähiten Varsinais-Suomessa (104,1) ja Pirkanmaalla 
(105,5).

• Sairaspäivärahaa saaneiden 25-64-vuotiaiden osuudet 
olivat korkeimmat Kainuun (129,8), Keski-Pohjanmaan 
(124,4) ja Lapin  (122,2) hyvinvointialueilla vuonna 2019.

Lähde: KELA, Kelasto-tietokanta
Kartta: Niklas Aro 2020



KELAN IKÄVAKIOITU TYÖKYVYTTÖMYYS-
INDEKSI 2017
Kartassa kuvataan työkyvyttömyyseläkettä saaneiden 16-
64-vuotiaiden osuutta suhteessa alueen vastaavan 
ikäiseen väestöön. Tulos ilmaistaan indeksinä (koko maa = 
100). Indeksiarvo on sitä alhaisempi, mitä vähemmän 
alueella on työkyvyttömyyseläkkeellä olevia suhteessa 
koko maan keskimääräiseen tasoon. 

• KELA:n ikävakoidun työkyvyttömyysindeksin arvo oli 
koko maassa 100 vuonna 2017. Uudenmaan viiden 
alueen lisäksi koko maan indeksiarvon alittivat vain 
Pohjanmaa (86,6) ja Kanta-Häme (98,6).

• Työkyvyttömyysindeksin alueelliset erot olivat suuret 
erityisesti Uudenmaan ja Pohjanmaan sekä Itä- ja 
Pohjois-Suomen välillä.

• Työkyvyttömyysindeksi oli alhaisin Länsi-
Uudenmaan(66,2), Vantaa-Keravan (72,8) ja Itä-
Uudenmaan (78,8) hyvinvointialueilla vuonna 2017.

• Työkyvyttömyysindeksi oli korkein Pohjois-Savon (136,3), 
Kainuun (135,0) ja Pohjois-Pohjanmaan (128,1) 
hyvinvointialueilla. 

Lähde: KELA, Kelasto-tietokanta
Kartta: Niklas Aro 2020



VÄESTÖENNUSTE (%) ALUEITTAIN 2019–2040

Kartassa kuvataan hyvinvointialueiden ennakoitua 
väestönkehitystä Tilastokeskuksen väestöennusteen 
perusteella vuosina 2019–2040 .

• Koko maan väkiluku kasvaa ennusteen mukaan alle 1 000 
henkilöllä vuoteen 2040 mennessä. Väestöennusteen 
mukaan koko maan väkiluku kasvaa vuoteen 2031 
saakka, jonka jälkeen väkiluku kääntyy laskuun. Väkiluku 
kasvaa ennusteen mukaan vain viidellä Uudenmaan 
alueella sekä Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. 

• Väestö kasvaa väestöennusteen mukaan suhteellisesti 
eniten Vantaa-Keravan, (17,6 %), Helsingin (16,3 %) ja 
Länsi-Uudenmaan (9,9 %) hyvinvointialueilla vuoteen 
2040 mennessä.  

• Väestö vähenee väestöennusteen mukaan suhteellisesti 
eniten Etelä-Savon (-18,1 %), Kainuun (-18,1 %) ja 
Kymenlaakson (-16,1 %) hyvinvointialueilla vuoteen 2040 
mennessä.

Lähde: Tilastokeskus, alueellinen väestöennuste 2019-2040 
Kartta: Niklas Aro 2020



VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE VUONNA 2040

Kartassa kuvataan työikäisen väestön (15-64-vuotiaat) 
sekä lasten (alle 15-vuotiaat) ja eläkeläisten (yli 64-
vuotiaat) välistä suhdetta väestöennusteen perusteella 
vuonna 2040. 

• Koko maan väestöllinen huoltosuhde on 
väestöennusteen perusteella 66,4 vuonna 2040 eli 100 
työikäistä henkilöä kohden on 66,4 lasta tai eläkeläistä  

• Väestöennusteen perusteella alhaisin (kilpailukykyisin) 
väestöllinen huoltosuhde olisi Helsingin (47,0), Vantaa-
Keravan (52,6) ja Länsi-Uudenmaan (61,3) 
hyvinvointialueilla. Helsingin ja Vantaa-Keravan alueet 
saavat merkittävän kilpailuedun väestörakenteen 
osalta muuhun maahan verrattuna, jos väestöllinen 
huoltosuhde toteutuu ennakoidulla tavalla vuoteen 
2040 mennessä. Pirkanmaan väestöllinen huoltosuhde 
jäisi myös alle koko maan keskiarvon vuonna 2040.

• Väestöennusteen perusteella korkein väestöllinen 
huoltosuhde olisi Etelä-Savon (93,5), Kainuun (87,2) ja 
Kymenlaakson (86,8) hyvinvointi-alueilla vuonna 2040

Lähde: Tilastokeskus, alueellinen väestöennuste 2019-2040 
Kartta: Niklas Aro 2020



65–74-VUOTIAIDEN VÄESTÖNMUUTOS (%) 2019–2040

Kartassa kuvataan 65–74-vuotiaiden suhteellista 
väestönmuutosta väestöennusteen mukaan vuosien 2019-
2040 välisenä aikana.

• Koko maassa 65-74-vuotiaiden määrä vähenee xx 
henkilöllä (-14 %) vuoteen 2040 mennessä. Ikäryhmän 
osuus kasvaa vain Uudenmaan neljällä alueella (pl. 
Itä-Uusimaa), mutta vähenee kaikilla muilla alueilla 
Suomessa. Ikäryhmä vähenee yli viidenneksellä vuoteen 
2040 mennessä 12 hyvinvointialueella. 

• 65-74 vuotiaiden väestönmuutos on suhteellisesti suurin 
Vantaa-Keravan (10,8 %), Länsi-Uudenmaan (9,3 %) ja 
Keski-Uudenmaan (8,4 %) hyvinvointialueilla.

• 65-74 vuotiaiden väestö vähenee suhteellisesti eniten 
Kainuun (-37,1 %), Etelä-Savon (-34,2 %) ja Pohjois-
Karjalan (-33,4 %) hyvinvointi-alueilla, joissa ikäryhmä 
vähenee yli kolmanneksella vuoteen 2040 mennessä.

Lähde: Tilastokeskus, alueellinen väestöennuste 2019-2040 
Kartta: Niklas Aro 2020



75–84-VUOTIAIDEN VÄESTÖNMUUTOS (%)
2019–2040

Kartassa kuvataan 75-84-vuotiaiden suhteellista 
väestönmuutosta väestöennusteen mukaan vuosien 2019-
2040 välisenä aikana.

• Koko maassa 75-84 vuotiaiden määrä kasvaa noin 197 
400 henkilöä (+52,8%) vuosien 2019–2040 välisenä 
aikana. Ikäryhmän osuus kasvaa kaikilla 
hyvinvointialueilla vuosina 2019-2040.

• 75-84-vuotiaiden määrä kasvaa suhteellisesti eniten 
Keski-Uudenmaan (97,2 %), Vantaa-Keravan (79,2 %) ja 
Länsi-Uudenmaan (78,9 %) hyvinvointialueilla. 
Uudenmaan alueen ulkopuolella ikäryhmä kasvaa 
suhteellisesti eniten Pohjois-Pohjanmaalla. 75-84-
vuotiaiden määrän nopea kasvu kohdistuu etenkin 
Uudellemaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Lisäksi 
ikäryhmän osuus vähintään kaksinkertaistuu viidellä 
muulla hyvinvointialueella.

• 75-84-vuotiaiden määrä kasvaa suhteellisesti vähiten 
Satakunnan (27,6 %), Etelä-Savon (30,0 %) ja Pohjanmaan 
(31,2 %) hyvinvointi-alueilla vuoteen 2040 mennessä.

Lähde: Tilastokeskus, alueellinen väestöennuste 2019-2040 
Kartta: Niklas Aro 2020



YLI 84-VUOTIAIDEN VÄESTÖNMUUTOS (%)
2019–2040

Kartassa kuvataan yli 84-vuotiaiden suhteellista 
väestönmuutosta väestöennusteen mukaan vuosien 2019-
2040 välisenä aikana.

• Yli 84-vuotiaiden määrä kasvaa väestöennusteen mukaan 
noin 188 800 henkilöllä (125,4%) vuoteen 2040 
mennessä. Yli 84-vuotiaiden määrä kasvaa 
merkittävästi kaikilla hyvinvointi-alueilla ja 
Helsingissä vuosina 2019-2040. 

• Yli 84-vuotiaiden määrä kasvaa suhteellisesti eniten 
Vantaa-Keravan (223,7 %), Keski-Uudenmaan (223,7 %) ja 
Länsi-Uudenmaan  (193,6 %) hyvin-vointialueilla

• Yli 84-vuotiaiden määrä kasvaa suhteellisesti vähiten 
Pohjanmaan (87,5 %), Etelä-Savon (88,9 %) ja Etelä-
Karjalan (92,2 %) hyvinvointi-alueilla.

Lähde: Tilastokeskus, alueellinen väestöennuste 2019-2040 
Kartta: Niklas Aro 2020



VANHUSHUOLTOSUHDE VUONNA 2040

Kartassa kuvataan yli 64-vuotiaiden määrää suhteessa 
työikäiseen 15-64-vuotiaaseen väestöön väestöennusteen 
perusteella vuonna 2040.

• Koko maan vanhushuoltosuhde on väestöennusteen 
mukaan 45,7 vuonna 2040 eli 100 työikäistä kohden on 
yhteensä 45,6 yli 64-vuotiasta henkilöä.  

• Vanhushuoltosuhde on väestöennusteen mukaan 
alhaisin Helsingin (34,4), Vantaa-Keravan (36,8) ja 
Länsi-Uudenmaan (41,9) alueilla vuonna 2040. Näillä 
alueilla on toisin sanoen jatkossakin runsaasti työikäistä 
väestöä suhteessa iäkkäisiin. Uudenmaan alueen 
ulkopuolella vanhushuoltosuhde on ennusteen mukaan 
alhaisin Pohjois-Pohjanmaan (42,1) ja Pohjanmaan (43,3) 
alueilla.

• Vanhushuoltosuhde on korkein väestöennusteen mukaan 
Etelä-Savon (54,4), Päijät-Hämeen (51,4) ja Kanta-
Hämeen (51,1) hyvinvointialueilla vuonna 2040. 

Lähde: Tilastokeskus, alueellinen väestöennuste 2019-2040 
Kartta: Niklas Aro 2020


