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1. VÄESTÖKEHITYKSEN 
PITKÄT KAARET JA 2010-

LUVUN KEHITYS



Muuttoliike seutukunnittain 1952-2020



Selitteet 1952-2020 taulukolle

Tummanpunainen = yli 1,5 
% muuttovoitto

Valkoinen = 
Muuttotase + 0,5 % - -0,5 %Tummansininen = 

Muuttotappio yli  -1,5 
%

Vaaleansininen = 
Muuttotappio  
- 0,5 % - -1,5 %

• Sarakkeissa vuodet, vasemmalla 1952, oikealla 2020 
• Riveillä seudut, vanhalla seutukuntajaolla (1999) (ylimpänä Helsinki ja 

lähiseudut, suuret kaupungit, keskisuuret kaupungit, pienet kaupunkiseudut, 
keskilohko on kaupungin läheinen maaseutu, alin lohko maaseutumaiset 
seudut etelästä pohjoiseen)

• Laskettu kuntien välinen nettomuutto ja nettomaahanmuutto yhteen, 
suhteutettu väkilukuun, tulos esitetty promillelukuna

Marjapuuron punainen = 
0,5 - 1,5 % muuttovoitto
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kaupunkiseutujen keskuskaupungit

kaupunkiseutujen kehyskunnat

maaseutumaiset seudut

Nettomuutto kaupunkiseutujen kärki- ja kehyskuntiin
sekä maaseutumaisille seuduille 1952-2020



Miksi uusi 
väestöennuste

JUURI NYT?
Siksi, että 
A. …useat toimintaympäristön isot muutostekijät 

korostavat uuden väestöennusteen tarvetta
(pandemia, demografiset muutokset, 
vieraskielisen väestön merkityksen kasvu, etätyön 
yleistyminen, asumiseen ja paikkaan liittyvät 
preferenssien muutokset, monipaikkaisuus jne.). 

B. …ennuste tarjoaa mahdollisuuden kunnille 
reagoida omatoimisesti riittävän ajoissa 
toimintaympäristön muutoksiin sekä huomioida 
ne pian alkavalla valtuuskaudella ja 
strategioissaan.

C. …kansallisen yhteiskuntapoliittisen 
keskustelun perustaksi tarvitaan objektiivisesti 
tuotettua tietoa.



Alue- ja väestönkehityksen
tilannekuva toukokuussa 2021 
1. Alueiden eriytyminen, erilaistuminen ja 

”kuplautuminen” kiihtyy
2. Väestö vanhenee, vähenee ja keskittyy
3. Väestö- ja työpaikkakehityksen keskinäinen yhteys 

murtuu etätyön mahdollisuuksien ansiosta
4. Nopeiden yhteyksien, koulutuksen ja sijainnin 

välinen ”pyhä kolmiyhteys” vahvistuu
5. Kaupungistumis- ja keskittymiskehitys sekä 

monipaikkaisuus etenevät samanaikaisesti toisiaan 
täydentäen  

6. Väestö- ja ikärakenteen demografinen 
neloskierre vaikuttaa kaikkiin alueisiin

7. Koronaefektin vaikutukset alueellisiin ja väestöllisiin 
kehityskulkuihin vielä ennakoimattomia

Alueiden välinen kilpailu kiihtyy ja kiristyy 
niukkenevista resursseista: nuorista ja 

nuorista aikuisista, osaajista ja työvoimasta, 
yrityksistä ja investoinneista, näkyvyydestä ja 
huomioarvosta jne. 



1

Demografinen neloskierre vaikuttaa kaikkeen ja 
kaikkialle!

Keskittävä, polarisoiva 
ja 
valikoiva muuttoliike, 
vieraskielisen väestön 
merkityksen kasvu

Työikäisen 
väestön määrän 

väheneminen

Uudistusten vaikutukset 
ja uudet mustat 

joutsenet?

3

2

4

+

Syntyvyyden 
aleneminen ja 
lasten määrän 
väheneminen

Iäkkäiden, erityisesti 
yli 75-vuotiaiden 

suuri kasvu



TAUSTA
Syntyvyys laski voimakkaasti 2010-

luvulla
Kuviossa kuvataan elävänä syntyneiden 
lasten määrän kehitystä pitkällä aikavälillä.
• Elävänä syntyneiden lasten määrä on 

alentunut merkittävästi 2010-luvulla. 
Suomessa syntyi määrällisesti vuosien 
2019–2020 tasoa vastaava määrä lapsia 
viimeksi 1860-luvun nälkävuosina. 

• Positiivinen merkki on, että syntyneiden 
lasten määrä kasvoi hieman vuoden 2020 
aikana ja on jatkunut edelleen tammi-
huhtikuussa 2021, mutta määrä on edelleen 
alhainen. Syntyvyyden lasku perustuu etenkin 
keskimääräisen lapsiluvun laskuun.

• Syntyvyys laski käytännössä kaikissa kunnissa 
2010-luvulla ja kaiken tyyppisillä alueilla. 
Ilmiö ei ole sidonnainen esim. kaupunki-
maaseutu-luokitteluun. Syntyvyyden laskua 
selittävät useat yksilöön, ympäristöön sekä 
yhteiskuntaan liittyvät tekijät. 

24917 syntynyttä,
vuosi 1809

Suomen sota

43757 syntynyttä, 
vuosi 1868

suuret nälkävuodet

63896 syntynyttä,
1919, Sisällissodan

jälkimainingit
61672, 

syntynyttä
vuosi …

107759
syntynyttä,
vuosi 1946

“suuret ikäluokat” 
syntyvät

45613 syntynyttä
Vuosi 2019
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Syntyneiden määrä on historiallisen alhaalla



TAUSTA
Vieraskielinen väestö kasvaa 

voimakkaasti
Kuviossa kuvataan Suomen vieraskielisen 
väestön kasvua eri kieliryhmissä 2010-luvun 
aikana.
• Vieraskielinen väestö kasvoi Suomessa 208 000 

henkilöllä 2010-luvun aikana. Samaan aikaan 
kotimaiset kieliryhmät ovat supistuneet koko 
maan tasolla vuodesta 2014 lähtien laskeneen 
syntyvyyden ja kasvavan kuolleiden määrän takia. 

• Vieraskielisen väestön kasvua selittää ensi-
sijaisesti maahanmuutto, mutta myös vahvasti 
positiivinen luonnollinen väestönlisäys. 
Vieraskielinen väestö on huomattavasti 
nuorempaa kotimaisiin kieliryhmiin verrattuna, ja 
vieraskielisen väestön syntyvyys on hieman 
korkeampaa. Lopputuloksena kuolleiden määrä 
jää hyvin matalaksi, kun taas syntyneiden määrä 
on suhteellisen korkea. 

• Vieraskielisen väestön kasvu muovaa jatkossa 
merkittävästi Suomen väestö- ja ikärakenteen 
kehitystä. Vieraskielisten merkitys korostuu vuosi 
vuodelta enemmän koko maan 
väestönkehityksessä. 
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TAUSTA
Pääkaupunkiseutu saa 

huomattavia muuttovoittoja 
vieraskielisistä

Kuviossa on kuvattu kieliryhmittäin 
pääkaupunkiseudun keskuskaupunkien (Helsinki, 
Espoo, Vantaa) nettomuuttoa maan sisältä.
• Vieraskielisen väestön alueellisen kehityksen kannalta  

keskeinen tekijä on vieraskielisten muutot maan 
sisällä. Tämä vaikuttaa merkittävästi maahanmuuton ja 
luonnollisen väestönlisäyksen lisäksi vieraskielisen 
väestön tulevaan kehitykseen. 

• Vieraskielinen väestö on kantaväestöä alttiimpi 
muuttamaan maan sisällä pääkaupunkiseudulle, ja 
vastaavasti vähemmän altis muuttamaan muille 
alueille. 

• Lopputuloksena pääkaupunkiseudun muuttovoitoista 
huomattava osa perustuu vieraskieliseen väestöön. 
2010-luvun aikana pääkaupunkiseutu sai 
vieraskielisistä 25 400 henkilöä muuttovoittoa, kun 
taas kotimaisista kieliryhmistä pääkaupunkiseutu sai 
24 000 henkilöä muuttovoittoa.
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Kartassa on kuvattu vuoden 2020 vaikutusta kuntien 
väestönkehitykseen 
• Koronavuosi 2020 muutti väestönkehityksen dynamiikkaa. 

Väestönkehitys vahvistui suuressa osassa maata verrattuna viiden 
edeltävän vuoden kehitykseen. Etenkin maan sisäisen 
muuttoliikkeen polarisoiva vaikutus väheni

• Suurimmat ”voittajat” koronavuoden väestönkehityksessä olivat 
suurten kaupunkien välittömässä läheisyydessä olevat kehyskunnat 
etenkin pääkaupunkiseudulla, mutta myös Tampereen ja Turun 
seuduilla sekä osittain Oulun seudulla. Kehyskuntien muuttovoitot 
kasvoivat merkittävästi  

• Pienemmät ”voittajat” olivat yliopistokaupunkeja ja 
maakuntakeskuksia sekä vapaa-ajan ja matkailun keskittymiä ympäri 
Suomea.    

• Koronavuoden väestönkehityksen ylivoimaisesti suurin ”häviäjä” oli 
aiempaan kehitykseen verrattuna  pääkaupunkiseutu. Helsinki ja 
Espoo kärsivät muuttotappioista maan sisäisessä muuttoliikkeestä.

Tulevan väestönkehityksen kannalta suurin avoin 
kysymys on, palataanko pandemian jälkeen vanhaan 
vai uuteen normaaliin?

Tausta
Koronavuosi 2020 taitekohtana?

Kartta 1: Väestönlisäys 2020 versus 2015-2019



2. MITEN ENNUSTE TEHTIIN?



Uusi väestöennuste 2021
MDI:n uudessa väestöennusteessa:
§ On huomioitu viimeisimmät muutokset 

väestönkehityksen dynamiikassa korona-aikana ja 
välittömästi ennen koronaa

§ On tehty kaikille kunnille sukupuolittain sekä ikä- ja 
kieliryhmittäin väestönkehityksen perusura 
(demografinen ennuste) vuoteen 2040 saakka ja 
perusuran rinnalle kaksi vaihtoehtoista kehityspolkua 
(skenaariota). Vaihtoehtoiset kehityspolut liittyvät a) 
hajautumiskehityksen ja 
b) keskittymiskehityksen jatkumiseen. 

§ Jokainen kunta saa kolme erilaista lukua, jotka kuvaavat 
tulevan kehityksen tilastollista vaihteluväliä erilaisissa 
väestönkehityksen kehityspoluissa.

§ Väestöennusteeseen tuodaan uutena elementtinä 
ensimmäistä kertaa koko maan tasolla 
kieliryhmittäinen ennuste, jossa tarkastellaan sekä 
kotimaista kieltä puhuvien että vieraskielisten ennakoitua 
kehitystä

§ Uusi väestöennuste on aiempaa tarkempi käytettyjen 
oletusten ja vaihtoehtoisten kehityspolkujen sekä 
kieliryhmittäisen ennusteen ansiosta. Ennuste 
mahdollistaa tulevan väestönkehityksen tarkastelun myös 
kunnan omalla skenaariolla ja  tarvittaessa ennusteen 
viemisen kunnan osa-aluetasolle.



Muuta huomioitavaa MDI:n uudessa 
väestöennusteessa
§ Eri trendejä kuvaavien skenaarioiden ja kieliryhmittäisen 

kehityksen lisäksi uutta MDI:n vuoden 2021 
väestöennustetta on parannettu ja päivitetty useilla 
pienemmillä tekijöillä, joilla ennusteen osumatarkkuus 
paranee verrattuna MDI:n vuoden 2019 ennusteeseen tai 
Tilastokeskuksen syksyn vuoden 2019 ”viralliseen” 
ennusteeseen.

§ Vuoden 2021 ennuste ja ennusteen laskentamallit on 
päivitetty tuoreimmilla käytettävissä olevilla tiedoilla. 

§ Ennuste muodostetaan paremmin yhteensopivaksi kunnan 
sisäisen väestönkehityksen mallintamiseksi sekä muiden 
paikallisten tekijöiden (esim. kaavoitus, asuntotuotanto, 
investoinnit) vaikutusten huomioimiseksi tarvittaessa.

Tavoitteena on tilkitä aiempien ennusteiden sokeat 
pisteet ja huomioida paremmin väestönkehityksen 
kaikkiin osatekijöihin liittyvä dynamiikka ja trendit.

Mitä muuta uutta huomioitavaa 
ennusteessa?



Väestöennusteen toteutuksen logiikka ja keskeisimmät olettamat:
• Ennusteessa mallinnetaan erikseen jokaisen kunnan 

väestönkehitystä sukupuolittain, ikäryhmittäin ja kieliryhmittäin. 
Väestö ikääntyy ennusteessa luonnollisesti, ja jokaisen vuoden osalta 
lasketaan eri väestönkehityksen osatekijöiden vaikutus ko. ikäryhmän 
kehitykseen. 

• Syntyvyys ja kuolleisuus perustuvat aiempien vuosien alueittaisiin 
hedelmällisyyslukuihin ja kuolemanvaaroihin. 

• Muuttoliike maan sisällä perustuu aiempien vuosien muuttoliikkeestä 
laskettuihin alueittaisiin muuttoalttiuksiin. Eri ikäiselle väestölle eri 
kunnissa on laskettu sukupuolittainen ja kieliryhmittäinen todennäköisyys 
muuttaa eri puolelle maata. Oletuksena on, että nämä todennäköisyydet 
pysyvät tulevaisuudessa vastaavina. 

• Maahan- ja maastamuuton olettama on, että nettomaahanmuutto pysyy 
vuosien 2010–2019 tasolla ennustejakson ajan. Maastamuutto on 
laskettu maan sisäistä muuttoliikettä vastaavasti muuttoalttiuksina eli 
maastamuuton määrä vaihtelee vuosittain. Oletuksena on, että 
maahanmuutto kasvaa siten, että maahan- ja maastamuuton netto on 
jokaisena vuotena vuosien 2010–2019 keskitasolla. 
Väestöennuste perustuu aiemmasta väestönkehityksestä 
laskettuihin arvoihin ja olettamiin. Ennuste nojaa siis alueiden tämän 
hetkisen väestönkehityksen dynamiikan edellytysten jatkumiseen 
tulevaisuudessa. Käytännössä ennuste kertoo, miltä tuleva 
väestönkehitys näyttää nykyisen kehityksen jatkuessa ennallaan. 

Miten väestöennuste on toteutettu? MDI:N ENNUSTE 
2021

TILASTOKESKUKSEN 
VÄESTÖENNUSTE

SYNTYVYYS Perustuu vuosiin 
2017-2019 Perustuu vuoteen 2019

KUOLLEISUUS
Perustuu vuosien 

2010-2019 
kuolleisuuteen

Perustuu vuosien 
2010-2019 

kuolleisuuteen

MUUTTOLIIKE 
MAAN SISÄLLÄ

Perusura-ennusteessa 
vuodet 2015-2020

Perustuu vuosien 
2014-2018 

muuttoliikkeeseen

KANSAINVÄLINEN 
MUUTTOLIIKE

Perustuu vuosiin 
2010-2019, ilman 

vuotta 2016, johon 
heijastuu vuoden 

2015 
poikkeuksellinen 
maahanmuutto

Perustuu vuosiin 
2010-2019

HUOMIOIDUT 
VÄESTÖNKEHITYK
SEEN 
VAIKUTTAVAT 
DEMOGRAFISET 
TEKIJÄT

Alue, sukupuoli, ikä, 
kieli Alue, sukupuoli, ikä



MDI:n uudessa väestöennusteessa väestönkehitystä peilataan 
kolmen eri väestöskenaarion avulla. 
• Väestönkehitys on ollut koronapandemian vuoksi taitekohdassa; 

alueittainen väestönkehityksen dynamiikka on muuttunut. 
Tämän vuoksi MDI:n väestöennusteessa on kolme erilaista 
skenaarioita, jossa on erilaiset pohjaolettamat maan 
sisäisestä muuttoliikkeessä. Muissa väestönkehityksen 
osatekijöissä ei ole eroa skenaarioiden välillä

• Perusura-skenaariossa muuttoliike perustuu vuosiin 2015–
2020. Perusura-skenaario huomio vuoden 2020 muutokset 
vastaavina kuin aiempien vuosien muutokset ilman painotusta.

• Kaupungistuminen-skenaariossa koronavuoden oletetaan 
olleen poikkeus, jonka jälkeen palataan koronaa edeltävään 
aikaan. Skenaariossa muuttoliike perustuu vuosien 2015–2019 
kehitykseen, mutta poikkeava koronavuosi 2020 jätetään 
huomioimatta.  

• Hajautuminen-skenaariossa oletetaan koronavuoden  
väestönkehityksen olevan ”uusi normaali”. Muuttoliike perustuu 
vain vuoden 2020 kehitykseen eikä aiempaa kehitystä 
huomioida*

Skenaarioiden tavoitteena on kuvata korona-ajan jälkeisen 
kehityksen mahdollisia vaihtoehtoisia kehityspolkuja 

Kolme tulevaisuuden skenaariota POHJAOLETTAMA LASKENNALLINEN 
OLETTAMA

PERUSURA-
SKENAARIO

Vuoden 2020 
väestönkehityksen 

dynamiikka huomioidaan, 
mutta vain osana pidemmän 

ajan väestönkehityksen 
dynamiikkaa ja vuosittaisia 

muutoksia 
väestönkehityksessä

Muuttoliike on mallinnettu 
vuosista 2015-2020

KAUPUNGISTUMIS-
SKENAARIO

Vuosi 2020 oli globaalin 
pandemian takia täysi 

poikkeus, ja pandemian 
väistyttyä väestönkehityksen 

dynamiikka palautuu 
entiselleen. Vuosi 2020 

jätetään tämän takia täysin 
huomiotta

Muuttoliike on mallinnettu 
vuosista 2015-2019

HAJAUTUMIS-
SKENAARIO

Vuosi 2020 on "uusi 
normaali", etätyö, 

monipaikkaisuus ja 
turvallisuuden hakuisuus 

korostuvat 
asuinpaikkavalinnoissa. 

Väestönkehityksen 
dynamiikka muuttui 

perusteellisesti korona-
pandemian takia eikä 
paluuta vanhaan ole

Muuttoliike on mallinnettu 
vuodesta 2020. 

Satunnaisvaihtelun takia 
vuoden 2020 vaikutukset 
on laskettu laajemmista 

kuntaryhmistä ja 
laajemmista ikäryhmistä.

*Muuttoliikettä ei ole laskettu kuntatasolla vaan laajemmissa kuntaryhmissä satunnaisvaihtelun vähentämiseksi. 



Kaupungistuminen:
vuosien 2015-2019 trendin 
jatkuminen

Perusura: vuosien 2015-
2020 trendin jatkuminen

Hajautuminen: vuoden 
2020 trendin jatkuminen

Skenaariot havainnollistettuna; suuren kaupungin 
näkökulmasta



Väestöennustetta ja sen tuloksia tulkitessa on huomioitava seuraavat olettamat, määritelmät ja rajoitteet, joita 
väestöennusteeseen liittyy. 

KIELIRYHMÄT JA KIELIRYHMIEN KEHITYS
Ennusteessa on tarkasteltu suomen, ruotsin ja vieraskielisen väestön kehitystä. Kieli on määritetty käyttökielen mukaan. Vieraskielisen 
väestön kehitystä tulkitessa on tärkeä huomioida, että vieraskielisten henkilöiden ryhmä on hyvin heterogeeninen eikä kieliryhmään 
kuuluminen kerro esim. henkilön kielitaidosta. Väestöennuste ei myöskään pysty huomioimaan henkilöitä, jotka vaihtavat 
käyttökieltään. Käytännössä tämä tarkoittaa, että todellisuudessa suomen ja ruotsinkielisten väestönkehitys on ennusteen kuvaamaa 
vahvempaa, sillä näitä kieliryhmiä kasvattaa myös käyttökieltään vaihtavat henkilöt. 

VAKINAINEN VÄESTÖ JA MONIPAIKKAISUUS
Väestöennuste kuvaa vain vakinaisen väestön kehitystä asukkaan kotikunnan mukaan. Ennuste ei pysty huomioimaan monipaikkaisen
väestön osuutta ja painoarvoa. Ennustetta tulkitessa on hyvä huomioida, että etenkin ”mökkikunnissa” kausiväestö voi olla suurempaa 
kuin alueella asuva vakinainen väestö.  

MITÄ ENNUSTE EI HUOMIOI
Ennuste perustuu täysin demografisiin muutostekijöihin eikä huomioi kuntien omia tavoitteita, kaavoitusta, asuntotuotantoa, mahdollisia 
tulevia investointeja jne. Näillä tekijöillä voi olla paikallisesti merkittävä vaikutus väestönkehitykseen, mikä ei näy väestöennusteessa. 

TULKINTA 
Väestöennustetta tulkitessa on tärkeä muistaa, että ennuste kertoo, minne ollaan menossa nykyisistä lähtökohdista. Näihin lähtökohtiin ja 
tekijöihin voidaan ja niihin tulee vaikuttaa mahdollisen epämieluisan tulevaisuuskuvan muuttamiseksi tai positiivisen tulevaisuuskuvan 
vahvistamiseksi. Ennusteen pohjalta voidaan arvioida, millaiset tekijät ovat tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia sekä lähteä 
laajemmin pohtimaan, miten näihin tekijöihin tulisi alueittain reagoida. 

Huomioitavaa ennusteesta



3. UUDEN VÄESTÖENNUSTEEN 
KESKEISET TULOKSET
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Suomen väestönkehitys 2015-2040

Suomen väestö kasvu perustuu täysin vieraskieliseen väestöön
Kuviossa kuvataan Suomen väestönkehitystä 
kieliryhmittäin vuosien 2015–2040 aikana. 
• Väestöennusteen perusuralla väestö kasvaisi 41 000 

asukkaalla vuosien 2020–2040 aikana.

• Kotimaiset kieliryhmät supistuvat voimakkaasti eli 
yhteensä noin 450 000 henkilöllä vuoteen 2040 
mennessä.

• Väestönkasvu perustuu täysin vieraskielisen väestön 
kasvuun. Vieraskielinen väestö kasvaa ennusteessa 
491 000 henkilöllä. (Ennuste ei huomioi kieltään 
vaihtavia henkilöitä, mikä vahvistaa kotimaisten 
kieliryhmien kehitystä.)

• Kotimaisissa kieliryhmissä supistuminen perustuu 
etenkin negatiiviseen luonnolliseen väestönlisäyk-
seen. Tärkein selittävä tekijä on väestön ikään-
tyminen ja alentunut syntyvyys 2010-luvulla.   

• Vieraskielisten kieliryhmässä kasvua selittää ensi-
sijaisesti maahanmuutto, mutta myös  positiivinen 
luonnollinen väestönlisäys, joka perustuu väestön 
nuoreen ikärakenteeseen sekä korkeampaan 
syntyvyyteen. 
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Ruotsi Suomi Vieraskieliset yhteensä



Kotimaisten kieliryhmien ikärakenne selittää väestön 
supistumista

-25000

-20000

-15000

-10000

-5000

0

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Väestönkehityksen osatekijät, kotimaiset kieliryhmät ennustejakson aikana

Kotimaiset kieliryhmät, nettomaahanmuutto Kotimaiset kieliryhmät, luonnollinen väestönlisäys (syntyneet - kuolleet)

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Väestönkehityksen osatekijät, vieraskieliset 2020-2040

Vieraskieliset, nettomaahanmuutto Vieraskieliset, luonnollinen väestönlisäys (syntyneet - kuolleet)



Maakuntatasolla kasvu painottuu suuriin maakuntiin

Kartta 5. Väestönkehitys 2020-2040 
perusuran ennusteessa.

Kartta 6. Väestönkehitys 2020-2040 
Kaupungistumisen skenaariossa. 

Kartta 7. Väestönkehitys 2020-2040 
Hajautumisen skenaariossa. 



Aluetasolla tuleva väestönkehitys on eriytynyttä, mutta 
vaihtelee skenaarioittain vuosina 2020-2040

Kartta 8. Väestönkehitys 2020-2040 
perusuran ennusteessa. Kasvavia kuntia 50

Kartta 9. Väestönkehitys 2020-2040 
Kaupungistumisen skenaariossa. Kasvavia kuntia 48

Kartta 10. Väestönkehitys 2020-2040 
Hajautumisen skenaariossa. Kasvavia kuntia 59



Erot skenaarioiden välillä

Kartta 11. Ero väestönkehityksessä kaupungistumis-
skenaariossa perusuraan verrattuna 2020-2040

Kartta 12. Ero väestönkehityksessä hajautumis-
skenaariossa perusuraan verrattuna 2020-2040

Kartoissa on kuvattu eroa, joka 
syntyy kahdessa skenaariossa 
perusuraan verrattuna vuosien 
2020-2040 väestönkehityksessä. 
• Kaupungistumisen 

skenaariossa lähinnä 
pääkaupunkiseudun kasvu 
vahvistuu merkittävästi. Tämä 
taas näkyy suuressa osassa 
muuta maata väestönkehityksen  
heikkenemisenä. Toisaalta myös 
esimerkiksi Tampereen 
väestönkehitys heikkenee tässä 
skenaariossa.

• Hajautumisen skenaariossa 
suurin osa kunnista vahvistaa 
väestönkehitystään; huomattavaa 
heikkenemistä tapahtuisi lähinnä 
pääkaupunkiseudulla. Erityisesti 
kehyskunnat ja mökkikunnat 
vahvistavat voimakkaasti 
väetönkehitystään. 



Väestönkehitys kuntaryhmittäin

KUNTARYHMIEN SELITE: Pääkaupunkiseutu = Helsinki, Espoo, Vantaa, Suuret kaupungit: Yli 100 000 as. kaupungit, Kehyskunnat: kunnat, joiden väestöstä yli 20 prosenttia käy töissä 
Pääkaupunkiseudulla tai suurissa kaupungeissa,  Maakuntakeskukset: loput C23-kaupungeista, Seutukaupungit: viralliset seutukaupungit (paikallisia keskuksia), taajaan-asutut kunnat:
kunnat, joiden taajama-aste on yli 60 prosenttia, ja jotka eivät kuulu muihin kuntaryhmiin; maaseutumaiset kunnat: Kunnat, joiden taajama-aste on alle 60 prosenttia ja eivät kuulu muihin ryhmiin. 
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Kartta 2.
Kaupungistumisen 
skenaario 2020-
2040

Kartta 3.
Perusura 2020-
2040

Kartta 4. 
Hajautumisen 
skenaario 2020-
2040

* Pallon koko kertoo muutoksen määrällisen suuruuden

Kotimaista kieltä puhuvien väestönkehitys maakuntatasolla kolmessa 
skenaariossa 2020-2040*



Kartassa kuvataan kotimaista kieltä puhuvien määrän 
kehitystä kunnittain perusuralla vuosina 2020–2040
• Kotimaista kieltä puhuvien määrä vähenee väestöennus-

teen perusuran mukaan 436 200 henkilöllä (-8,6%) 
vuoteen 2040 mennessä

• Kotimaista kieltä puhuvien määrä kasvaa perusuran 
mukaan vain joka 15. kunnassa eli 21 kunnassa vuo-
teen 2040 mennessä

• Viereisessä kartassa on sinisellä ne kunnat, joissa kotimaista 
kieltä puhuvien määrä kasvaa: kasvu keskittyy ensisijaisesti 
suurten kaupunkien kehysalueelle, Ahvenanmaalle ja 
yksittäisiin kasvukeskuksiin (Tampere, Oulu ja Helsinki) 

• Kotimaista kieltä puhuvien määrä alenee vähintään 
viidenneksellä lähes joka toisessa kunnassa vuoteen 2040 
mennessä

• Kotimaisissa kieliryhmissä supistuminen perustuu etenkin 
negatiiviseen luonnolliseen väestönlisäykseen. Tärkein 
selittävä tekijä on väestön ikääntyminen ja alentunut 
syntyvyys 2010-luvulla.   

Kartta 13. Kotimaista kieltä puhuvien 
määrä kunnittain vuosina 2020-2040

Kotimaista kieltä puhuvien määrä kasvaa vain 21 kunnassa
vuoteen 2040 mennessä



Kotimaiset kieliryhmät kasvavat vain 18-26 kunnassa
309 kunnasta

Kartta 14. Kotimaisten kielien väestönkehitys 
perusuran ennusteessa. Kasvavia kuntia 21

Kartta 15. Kotimaisten kielien väestönkehitys 
kaupungistumisen skenaariossa. Kasvavia kuntia 18

Kartta 16. Kotimaisten kielien väestönkehitys 
hajautumisen skenaariossa. Kasvavia kuntia 26



Väestönkehitys yhdeksässä suurimmassa kaupungissa 
2020-2040
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Kotimaisten kieliryhmien kehitys yli 100 000 asukkaan 
kaupungeissa

2,7 %

0,5 %
1,5 %

0,9 %

-1,2 %

0,1 %

-3,1 %

-5,2 %

-10,6 %

3,3 %

1,1 %
0,2 %

-0,6 %
-1,2 % -1,5 %

-3,3 %
-4,5 %

-10,4 %

5,0 %

3,4 %

-6,4 %

-4,6 %

-1,8 %

-8,0 %

-5,1 %

-2,3 %

-9,9 %

-15,0 %

-10,0 %

-5,0 %

0,0 %

5,0 %

10,0 %

Tampere Oulu Helsinki Vantaa Jyväskylä Espoo Turku Kuopio Lahti

Väestönkehitys 2020-2040

Kaupungistuminen Perusura Hajaantuminen



Suurten kaupunkien kehyskuntien kehitys vahvistuu vuosina
2020-2040
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Maakuntakeskusten väestönkehitys vaihtelee voimakkaasti
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Seutukaupunkien kehityksen ääripäitä vuosina 2020-2040
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Mökkivaltaisten maaseutumaisten kuntien väestönkehitys 
vahvistuu hajautumisen skenaariossa vuosina 2020-2040
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Vieraskielisen väestön osuus korostuu koko maassa 2040 mennessä

Kartoissa on kuvattu vieraskielisen 
väestön osuutta kunnan väestöstä 
vuosina 2020 ja 2040. 
• Koko maan väestöstä vieraskielisiä 

olisi ennusteen mukaan 16,3 
prosenttia vuonna 2040 (7,9 
prosenttia vuonna 2020):

• Vieraskielisen väestön määrä kasvaa 
voimakkaasti koko maassa ennuste-
jakson aikana ja lähes kaikissa 
kunnissa 

• Erot vieraskielisen väestön osuudessa 
kuitenkin säilyvät. Vieraskielinen 
väestö keskittyy etenkin  
pääkaupunkiseudulle ja kohtalaisesti 
muissa kaupungeissa. Pienemmissä 
kaupungeissa ja maaseutualueilla 
vieraskielisen väestön osuus jää 
edelleen alhaiseksi.

Kartat 17 ja 18. Vieraskielisen väestön osuus 
kunnittain vuonna 2020 ja 2040

*Inarin, Enontekiön ja Utsjoen kuntien arvoja ei olla esitetty, sillä ennusteessa 
käytetyssä pohjadatassa (Tilastokeskus, väestörakenne) saamenkieliset on luokiteltu 
vieraskieliseksi. Luokittelu on Tilastokeskuksen, eikä siihen voi vaikuttaa MDI:n toimesta.



Suomen väestö ikääntyy 
nopeasti, ja kieliryhmittäiset 

erot korostuvat ikärakenteessa 
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Väestön ikä- ja kielirakenne 2040

Ruotsi Suomi Vieras

Kuviossa on kuvattu Suomen ikärakennetta 
kieliryhmittäin vuonna 2040

• Suomen väestöstä alle 15-vuotiaita on 13,2 
prosenttia ennusteen mukaan 2040 (2020 = 
15,6 %), joista vieraskielisiä olisi lähes joka neljäs 
(23,1 %). Lasten määrä vähenee 124 000 
henkilöllä vuosien 2020–2040 aikana.

• Työikäisen väestön osuus olisi 59,8 prosenttia 
vuonna 2040 (2020 = 62 %), joista vieraskielisiä 
lähes joka viides (19,1 %). Työikäisten määrä 
vähenee 91 000 henkilöllä vuosien 2020–2040 
aikana.

• Eläkeikäisen väestön osuus olisi 27,1 prosenttia 
(2020 = 22,7 %). vuonna 2040, joista 
vieraskielisiä olisi noin 6 prosenttia. 
Eläkeikäisten määrä kasvaa 250 000 henkilöllä
vuosien 2020–2040 aikana.



Työikäinen väestö supistuu voimakkaasti kaikissa skenaarioissa

Kartta 19. Työikäisen (15-64-vuotiaat) 
väestönkehitys 2020-2040 perusuran ennusteessa. 

Kasvavia kuntia 33

Kartta 20. Työikäisen (15-64-vuotiaat) väestönkehitys 
2020-2040 kaupungistumisen skenaariossa. 

Kasvavia kuntia 28

Kartta 21. Työikäisen (15-64-vuotiaat) 
väestönkehitys 2020-2040 hajautumisen 

skenaariossa. Kasvavia kuntia 47



Ikääntyminen on huomattavaa lähes kaikissa kunnissa 2020-2040

Kartta 22. 65-74-vuotiaan väestön kehitys
2020-2040 perusuran ennusteessa. 

Kartta 23. 75-84-vuotiaan väestön kehitys
2020-2040 kaupungistumisen skenaariossa. 

Kartta 24. Yli 85-vuotiaan väestön kehitys
2020-2040 hajautumisen skenaariossa. 



4. KOKOAVAT HAVAINNOT



Uuden väestöennusteen keskeisimmät tulokset
TULEVA VÄESTÖNKEHITYS LISÄÄ 
ALUEELLISTA ERIYTYMISTÄ JA 
ERILAISTUMISTA – VÄESTÖ KASVAA VAIN 
JOKA VIIDENNESSÄ KUNNASSA
Suomen sisäinen väestönkehitys on uuden ennusteen 
mukaan edelleen alueellisesti vahvasti eriytynyttä: väestö 
kasvaa merkittävästi vain suurimmilla kaupunkiseuduilla, kun 
taas muualla maassa etenkin väestön ikärakenteesta aiheutuva 
kuolleiden suuri enemmyys painaa väestönkehityksen usealla 
alueella erittäin negatiiviseksi. Väestö kasvaa maakuntatasolla 
vain Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja 
Ahvenanmaalla perusuralla ja kahdessa skenaariossa. Väestö 
kasvaa perusuran ennusteessa vain 48 kunnassa, 
kaupungistumisen skenaariossa 49 kunnassa ja hajautumisen 
skenaariossa 58 kunnassa vuosina 2020–2040. 1



KORONAVUODEN 2020 KALTAISEN 
VÄESTÖNKEHITYKSEN JATKUMINEN 
TASAPAINOITTAISI 
VÄESTÖNKEHITYSTÄ 2020- JA 2030-
LUVUILLA
Vuosi 2020 muutti väestönkehityksen dynamiikkaa, 
kun muuttovoittoisten kuntien määrä kaksinkertaistui 
ja muuttovoitot jakautuivat aiempaa tasaisemmin 
ympäri maata. Jos kehitys jatkuisi samankaltaisena, 
alueellinen eriytyminen vähenisi muuttoliikkeen 
tasapainottumisen vuoksi 2020- ja 2030-luvuilla. 
Positiivisesta muutoksesta huolimatta suuressa osassa 
maata väestönkehitys olisi yhä heikkoa, vaikka 
koronavuoden kaltainen väestönkehityksen 
dynamiikka säilyisi. 

Uuden väestöennusteen keskeisimmät tulokset

2



KAUPUNGISTUMINEN JATKUU, MUTTA 
VASTAVIRRAT VOIMISTUVAT –
SEUTUISTUMISEN KOLMAS AALTO 
KÄYNNISSÄ SUUREMMILLA 
KAUPUNKISEUDUILLA
Aiemmissa väestöennusteissa kasvu painottui vahvasti 
vain suurin kasvukeskuksiin. Uudessa väestöennusteessa 
kaupungistuminen jatkuu, mutta aiempaa suurempi osa 
kasvusta suuntautuu suurten kaupunkien kehysalueelle ja 
kaupungin läheiselle maaseudulle. Väestö hajautuu siis 
aiempaa laajemmalle maantieteelliselle alueelle.
Keskuskaupunkien väestönkehitys heikkenee etenkin 
kotimaisissa kieliryhmissä. Suurten kaupunkiseutujen 
merkitys korostuu kuitenkin yhä tästä huolimatta, sillä yhä 
suurempi osa työikäisestä väestöstä asuu suurilla 
kaupunkiseuduilla. Koronavuoden kaltaisen 
väestönkehityksen jatkuminen heikentäisi voimakkaasti 
etenkin pääkaupunkiseudun väestönkehitystä. 

Uuden väestöennusteen keskeisimmät tulokset
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SIJAINTIEDUN OMAAVIEN PAIKKOJEN 
SEKÄ SUURTEN MÖKKI- JA 
MATKAILUKUNTIEN ASEMA VAHVISTUU
Koronavuoden kaltaisen väestönkehityksen jatkuessa 
väestönkehitys vahvistuisi merkittävästi suurten 
kaupunkiseutujen ulkopuolella esimerkiksi kaupungeissa, 
joilla on sijaintietu (esim. Hämeenlinna) tai 
maaseutumaisissa kunnissa, joissa on paljon vapaa-ajan 
asuntoja ja/tai merkittävää matkailutoimintaa. Vaikka 
useissa kunnissa muutokset ovat lukumääräisesti 
pieniä, monelle pienemmälle kunnalle pienetkin 
purot ovat suhteellisesti suuria virtoja. Toisaalta tämä 
kehitys polarisoi väestönkehitykseen liittyviä eroja myös 
maaseutumaisten kuntien välillä. Erot suurten 
mökkikuntien ja muiden maaseutumaisten kuntien välillä 
korostuvat. Vastaavasti muiden kuntien ryhmässä sijainnin 
merkitys korostuu edelleen.

Uuden väestöennusteen keskeisimmät tulokset
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VIERASKIELISEN VÄESTÖN MERKITYS KOKO 
MAAN VÄESTÖNKASVUSSA KOROSTUU 
KAIKESSA 2020- JA 2030-LUVUILLA 
Koko maan väestönkasvu perustuu täysin vieraskielisen väestön 
kasvuun vuosien 2020–2040 aikana. Vieraskieliset 
määrittelevät väestökehityksen tulevaisuuden suunnan –
tämä on huomioitava kuntien kehittämisessä. Jos kunta 
haluaa kasvaa, tulee sen olla veto- ja pitovoimainen 
vieraskielisille. Kotimaisten kieliryhmien väestön määrän 
supistuu noin 440 000 henkilöllä ja vieraskielisten määrä kasvaa 
noin 490 000 henkilöllä. Kaupungistuminen nojaa etenkin 2030-
luvulla vieraskielisen väestön kasvuun. Tämä näkyy erityisesti 
pääkaupunkiseudulla, jossa kasvua ruokkivat muuttovoitot 
vieraskielisistä sekä ulkomailta että maan sisältä.  

Uuden väestöennusteen keskeisimmät tulokset

5



YLI 75-VUOTIAIDEN JA VIERASKIELISTEN 
KASVU NOIN PUOLELLA MILJOONALLA 
HENKILÖLLÄ VAIKUTTAA KAIKKIEN 
ALUEIDEN KEHITYKSEEN

Väestön ikääntyminen jatkuu aiempia väestöennusteita vastaa-
vana. Suurimassa osassa maata yli 75- ja yli 85-vuotiaiden määrä 
kasvaa voimakkaasti 2030-luvulla. Samalla lasten ja työikäisten 
määrä vähenee suuressa osassa maata. Yli 75-vuotiaiden 
määrällinen kasvu noin puolella miljoonalla henkilöllä, 
kotimaista kieltä puhuvien määrän väheneminen vajaalla 
puolella miljoonalla sekä vieraskielisten kasvu 
samanaikaisesti noin puolella miljoonalla vaikuttavat 
merkittävästi koko maan alue-, väestö- ja 
palvelurakenteeseen.   

Uuden väestöennusteen keskeisimmät tulokset

6



Johtopäätöksiä ja tulkintoja
1. VIERASKIELISEN VÄESTÖN VOIMAKAS KASVU MUOVAA KOKO MAAN VÄESTÖ- JA 

IKÄRAKENNETTA SEKÄ HEIJASTUU ALUEKEHITYKSEEN KAIKILLA ALUETASOILLA 
2020- JA 2030-LUVUILLA: Koko maan kasvu Suomessa perustuu lähes täysin 
vieraskielisen väestön kasvuun kotimaisten kieliryhmien supistuessa merkittä-
västi iäkkään ikärakenteen takia. Tämä kehitys korostaa vieraskielisen väestön 
merkitystä ja roolia kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla ja kaikilla alueilla. 
Vieraskielisen väestön rakenteen heterogeenisyys on huomioitava, sillä ryhmä 
koostuu monimuotoisesta väestöstä. Vaikka vieraskielisen väestön rakenne on 
heterogeeninen, kysymykset segregaatiosta ja vieraskielisten työllistymismah-
dollisuuksista nousevat entistä vahvemmin esille etenkin suurissa kaupungeissa. 
Kaikessa yhteiskunta- ja aluepolitiikassa valtion on kyettävä huomioimaan 
vieraskielisen väestön eri voimakkuudella tapahtuvan keskittymisen maan 
sisällä.

2. VIERASKIELISEN VÄESTÖN VOIMAKAS KESKITTYMINEN MAAN SISÄLLÄ NOSTAA 
ESILLE USEAN KASVUKESKUSTEN ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN HEIKON 
PITOVOIMAN VIERASKIELISTEN RYHMÄSSÄ: Jos osaavan työvoiman 
saatavuuteen liittyvät haasteet korostuvat oletetulla tavalla ja ratkaisua haetaan 
työ- ja koulutusperustaisen maahanmuuton lisäämisestä, kasvukeskusten 
ulkopuolisten alueiden pitää kyetä yhtäältä lisäämään vetovoimaansa ja toisaalta 
kasvattamaan pitovoimaansa vieraskielisten suhteen.   

3. SEUTUISTUMINEN KOLMAS AALTO ON KÄYNNISSÄ: Seutuistumisen 
ensimmäinen aalto oli 1980-luvun vaihteessa, toinen aalto 2000-luvulla ennen 
finanssikriisiä ja kolmas aalto näyttää käynnistyneen jo ennen koronakriisiä ja 
vahvistuneen koronakriisin aikana. Seutuistumisen kolmas aalto kohdistuu 
aiempaa voimakkaammin lähinnä suurimpien kasvukeskusten kehysalueelle ja 
osittain kaupunkien läheiselle maaseudulle. Kehyskuntien vetovoima on 
kasvanut erityisesti Helsingin, Tampereen ja Turun seuduilla sekä osittain muilla 
suurilla kaupunkiseuduilla.  Uutena piirteenä on esimerkiksi 
pääkaupunkiseudulla vieraskielisen väestön hakeutuminen kehysalueelle 
varsinkin viron- ja venäjänkielisten osalta. Seutuistumisen kolmas aalto korostaa 

entisestään ”rajattoman” seututason yhteistyön ja ja suunnittelun merkitystä. 
Hajautumisen skenaariossa kotimaisten kieliryhmien seutuistuminen on erittäin 
voimakasta. Jos kehysalueelle muuttavat ovat sosioekonomisilta 
ominaisuuksiltaan pääosin aktiivi-ikäisiä, koulutettuja sekä keski- ja hyvätuloisia, 
voi ilmiö vahvistaa segregaatiokehitystä suurten kaupunkiseutujen sisällä. Lisäksi 
kysymykset  ekolo-gisesti kestävästä liikkumisesta ja asumisesta korostuvat 
seutuistumisen myötä. 

4. SUURTEN KAUPUNKIEN ULKOPUOLISEN MAAN VÄESTÖNKEHITYKSEN TILA ON 
YHÄ HAASTAVA, MUTTA KORONAVUODEN TUOMAT MUUTOKSET VÄESTÖNKE-
HITYKSESSÄ LISÄÄVÄT TOIVOA JA TULEVAISUUSUSKOA: Väestö- ja ikärakenteen 
painottuminen entistä enemmän iäkkäisiin painaa suuressa osassa maata 
väestönkehityksen negatiiviseksi 2020- ja 2030-luvulla. Suurten kaupunkien 
ulkopuolella haasteena on kuitenkin ollut huomattavan iäkkään väestön lisäksi 
etenkin työikäisen väestön voimakas supistuminen muuttotappioiden vuoksi. 
Vaikka ennusteen eri skenaarioissa työikäinen väestö supistuu yhä suuressa 
osassa maata, niin esimerkiksi hajautumisen skenaariossa tasapainoisempi 
väestönkehitys tarjoaa uusia mahdollisuuksia monille kunnille. Toisaalta erot 
etenkin maaseutumaisten kuntien välillä voivat syventyä entisestään. Maaseutu-
maisten kuntien välillä on suuret erot: esimerkiksi koronavuonna positiivinen 
väestönkehitys kohdistui lähinnä suurin vapaa-ajan- ja matkailun keskittymiin 
Järvi-Suomessa, Rannikko-Suomessa ja Lapissa. ;  

5. VÄESTÖN VOIMAKAS IKÄÄNTYMINEN PYSYY KESKEISENÄ DEMOGRAFISENA 
HAASTEENA SYNTYVYYDEN ALENEMISEN KANSSA. Haaste etenkin 
palvelutuotannolle on merkittävä, kun 2020-luvulla yli 75-vuotiaiden ja 2030-
luvulla yli 85-vuotiaiden määrä kasvaa voimakkaasti lähes kaikilla alueilla. 
Samalla syntyvyyden laskun takia koulutuksen aloittaa vuosi vuodelta pienempiä 
ikäluokkia. Yhdessä nämä demografiset muutokset heijastuvat käytännössä 
kaikkiin kuntiin ja vaativat aktiivisia toimia kunnilta ja alueilta jo nyt. 



Liitteet: Ennusteen olettamat



Väestöennusteen olettamat ja toimintalogiikka
1. Väestöennuste perustui kolmeen eri väestökehityksen osatekijään: 1) 

luonnollinen väestönlisäykseen (syntyvyys ja kuolleisuus, 2) kuntien 
väliseen nettomuuttoon (tulo- ja lähtömuutto) ja 3) 
nettomaahanmuuttoon (maasta- ja maahanmuutto). Väestöennuste 
perustui MDI:n väestöennustepohjaan, joka vastaa yleiseltä logiikaltaan 
esimerkiksi Tilastokeskuksen väestöennustetta, mutta jossa on muokattu 
kaikkia väestönkehityksen osatekijöitä ja huomioitu tulevan rakentamisen 
vaikutus. Ennuste on tehty samalla toimintalogiikalla kaikille kunnille

2. Väestöennuste on toteutettu suhteellisiin muuttoalttiuksiin perustuvana 
laskelmana ja projektiona. Jokaisen yksivuotisikäryhmän kehitys 
projisoidaan seuraavalle vuodelle huomioiden kunkin ikäryhmän 
kuolleisuus ja muuttoliike. Näin syntyy dynaaminen ennuste, joka huomioi 
alueen ikärakenteen muutokset ja niiden vaikutuksen luonnolliseen 
väestönlisäykseen sekä muuttoliikkeeseen. 

3. Ennusteen muuttoliike perustuu eri ikäluokille laskettuihin suhteellisiin 
muuttoalttiuksiin. Muuttoalttiudet perustuvat perusurassa vuosien 2015-
2020 muuttoliikkeeseen. Muuttoalttiudet on laskettu erikseen eri alueille, 
kieliryhmille ja ikäluokille. Muuttoalttiudet on laskettu sekä alueen kuntiin 
muuttaville, että alueen kunnista muuttaville  Käytännössä tämä tarkoittaa 
iän osalta, että esimerkiksi Espoossa asuvalla 20-vuotiaalla on erilainen 
muuttoalttius kuin Espoossa asuvalla 80-vuotiaalla. Alueiden osalta tämä 
tarkoittaa, että Espoossa asuvalla 30-vuotiaalla on huomattavasti 
matalampi muuttoalttius Ouluun kuin vaikka Helsinkiin. Alueellisten ja 
ikäluokittaisten muuttoalttiuksien takia väestöennuste reagoi myös 

muiden alueiden väestönkehityksen vaikutuksiin.

4. Syntyvyyden oletuksena on, että ikäluokittaiset hedelmällisyysasteet 
pysyvät vuosien  2017-2019 tasolla. Satunnaisvaihtelun vaikutusten 
välttämiseksi hedelmällisyysastetta on tarkasteltu vain kolmen vuoden 
keskiarvolla. Syntyvyyden oletetaan jäävän vuosien 2017-2019 suhteellisen 
matalalle tasolle, sillä kunnan mahdollisuudet vaikuttaa syntyvyyteen ovat 
parhaimmillaankin rajalliset. Syntyvyys on laskettu erikseen eri 
kieliryhmissä

5. Kuolleisuus perustuu laajemman alueen (yleensä maakunnan) väestön 
kuolemanvaaroihin vuosina 2010-2019 ikäryhmässä 20-89-vuotiaat, ja 
koko maan kuolemanvaaroihin 0-19- ja yli 90-vuotiaiden ikäryhmissä. 
Kuolemanvaara tarkoittaa tietyn ikäisen henkilön todennäköisyyttä kuolla 
kyseisen vuoden aikana. Kuolemanvaarat on laskettu erikseen eri 
ikäluokille ja sukupuolille. Kuolemanvaarat on laskettu laajemmasta 
alueesta huomattavan satunnaisvaihtelun vähentämiseksi. 
Kuolemanvaaroissa on huomioitu ennakoitu eliniän kasvu vuosien 2020-
2040 aikana. 

6. Nettosiirtolaisuuden oletuksena on, että nettomaahanmuutto pysyy 
vuosien 2010-2019 keskitasolla. Maastamuutto perustuu ikä- ja 
kieliryhmittäin laskettuihin muuttoalttiuksiin. Maahanmuutto on asetettu 
siten, että maahan- ja maastamuuton erotus vastaisi vastaa vuosien 2010-
2019 nettosiirtolaisuutta. 



Pohjaväkilukuna toimiva väestödata
§Ennusteen pohjana toimii vuosien 2010-2020 alueittainen väestö. Ennusteessa käytetty väestödata on kerätty kunnittain 

ikäryhmissä 0-100 (yli satavuotiaat kuuluvat 100-vuotiaiden ryhmään) sukupuolittain (miehet, naiset) sekä kieliryhmittäin.

§Kieliryhmittäinen data perustuu kolmiportaiseen jakoon, jossa väestö on luokiteltu käyttökielen mukaan suomen, ruotsin 
ja vieraskielisiksi. Vieraskielisen väestön osalta ei ole saatavilla tarpeeksi tarkkaa dataa tarkempien kieliryhmittäisten 
kehitysten huomiointiin vieraskielisen ryhmän sisällä johtuen puutteellisesta väestönmuutosdatasta sekä salassapidoista. 
On huomionarvoista, että käytetyssä väestödatassa (Tilastokeskus, Väestörakenne-tietokanta) saamenkielinen väestö on 
luokiteltu ryhmään ”vieraskieliset”. Luokittelu perustuu Tilastokeskuksen tekemään luokitteluun, eikä MDI:n ole 
mahdollista muokata tätä. Tällä on erityisen suuri vaikutus Saamenmaan alueen kunnissa (Inari, Utsjoki ja Enontekiö), joka 
tekee alueen kuntien kielirakenteen kehityksen tarkastelusta epämielekästä. 

§Kieliryhmittäisessä kehityksessä ei ole mahdollista huomioida kieltään vaihtavia henkilöitä, joka selittää osan kotimaisten 
kieliryhmien kasvusta. Tämän takia kotimaisten kieliryhmien kehitys on oletettavasti hieman ennakoitua vahvempaa.

§Käytetty kuntaluokitus perustuu vuoden 2021 kunta- ja alueluokitukseen. Datassa kaikki kuntaliitokset on huomioitu 
takautuvasti, eli yhdistämällä liitoskuntien arvot jo ennen liitosta eheän datan tuottamiseksi. 

Laskennan ja pohjadatan lähteet: Tilastokeskus, Väestörakenne-tietokanta: Väestö iän ja sukupuolen mukaan. 



Miten syntyvyys on laskettu?
§ Syntyvyyden pohjana toimivat ikäluokittaiset erikoihedelmällisyysluvut. Erikoishedelmällisyysluku kertoo yksittäiselle naiselle kyseisen ikävuoden 

aikana syntyvien lasten määrän (arvon ei tarvitse olla kokonaisluku). Erikoishedelmällisyyslukujen summa ikäluokassa 15-49-vuotiaat muodostaa 
kokonaishedelmällisyysluvun, joka kertoo yksittäiselle naiselle koko hedelmällisen kauden aikana syntyvien lasten määrän. 

§ Erikoishedelmällisyysluvut on laskettu suuremmissa kunnissa kunnan omista syntyneiden määristä synnyttäjän iän mukaan suhteessa 
viisivuotisikäluokittain naisten määrään. Pienempien kuntien erikoishedelmällisyysluvut on laskettu suuremmasta, vastaavan syntyvyyden alueesta 
satunnaisvaihtelun vähentämiseksi. Erikoishedelmällisyysluvut on laskettu erikseen suomen, ruotsin ja vieraskielisille synnyttäjille. Syntyvyysalueet 
eivät välttämättä ole samoja eri kieliryhmän välillä (esim. vieraskielisten erikoishedelmällisyysluku on usein laskettu laajemmalta alueelta 
pienemmän väestöpohjan takia); kunnissa, joissa ruotsinkielisten määrä on vähäinen erikoishedelmällisyysluku on laskettu kotimaisista kieliryhmistä 
yhteisesti. 

§ Viisivuotisikäryhmittäiset erikoishedelmällisyysluvut on johdettu yksivuotistasolle oikaisemalla erikoishedelmällisyysluvut koko maan 
yksivuotishedelmällisyysluvuilla. Kokonaishedelmällisyysluku säilyy alueittain vastaavana, mutta arvo huomio erot viisivuotisikäryhmien sisällä, joka 
lisää ennusteen tarkkuutta. 

§ Ennusteen perusurassa ja skenaarioissa kokonaishedelmällisyysluvun on oletettu olevan vuosien 2017-2019 tasolla ennustejakson ajan, mutta tätä 
arvoa voidaan tarvittaessa muokata. Ennustejakson aikana lasketaan synnytysikäisistä naisista erikoishedelmällisyysluvuilla syntyvien lasten määrä 
vuosittain. Ennuste siis huomio naisten määrässä tapahtuvien muutosten vaikutuksen syntyvien lasten määrään. 

§ Syntyneen lapsen sukupuoli määräytyy vuosien 2010-2019 syntyneiden sukupuolijakaumalla. Tyttölapsen syntymä on hieman 
epätodennäköisempää (n. 49% syntyneistä) kuin poikalapsen syntymä. 

Laskennan ja pohjadatan lähteet: Tilastokeskus Statfin: väestö, syntyneet; Tilastokeskus Väestörakenne-tietokanta, Tilastokeskus Muuttoliike ja 
väestönmuutokset: syntyneet ja kuolleet.



Miten kuolleisuus on laskettu?
§ Kuolleiden määrä vuosittain perustuu alueellisiin ikäryhmittäin ja sukupuolittain laskettuihin kuolemanvaaroihin. Kuolemanvaarat kertovat 

tietyn ikäisen henkilön todennäköisyyden kuolla vuoden aikana. Näillä kertoimilla lasketaan vuosittain ikäryhmässä kuolleiden määrät, 
jotka muodostavat yhteenlaskettuna kaikki kunnassa vuoden aikana kuolleet henkilöt. 

§ Kuolemanvaarat perustuvat pääosin maakuntatasolta vuosien 2010-2019 aikana kuolleista laskettuihin kertoimiin, jotka on kalibroitu 
huomioimaan alueen sisäisiä eroja kuolleisuudessa. Suuret kaupungit muodostavat omat kuolleisuusalueet. Ikäluokassa 0-19-vuotiaat ja 
yli 80-vuotiaat kuolemanvaarat on laskettu koko maan tasolla kuolleista satunnaisvaihtelun huomioimiseksi. 

§ Kuolemanvaaroissa on huomioitu sukupuolten väliset erot odotetussa eliniässä laskemalla kuolemanvaarat sukupuolittain.

§ Ruotsinkielisen väestön korkeampi odotettu elinikä on laskettu kalibroimalla kaikkien ruotsinkielisten kuolemanvaaroja koko maan
ruotsinkielisen ja koko väestön kuolleisuuserolla. 

§ Vieraskielisen väestön kuolemanvaarojen on oletettu olevan vastaavia kuin suomenkielisen väestön. Vieraskielisen väestön määrä etenkin 
iäkkäissä ikäryhmissä on liian vähäinen omien kuolemanvaarojen laskemiseen edes koko maan tasolla. 

§Odotettu eliniän nousu perustuu Tilastokeskuksen ennusteeseen kuolemanvaarojen laskusta vuosien 2020-2040 aikana. On 
huomionarvoista, että ellei odotettu elinikä nouse vastaavasti, kuolleiden määrät ovat ennustejakson aikana merkittävästi arvioitua 
korkeammat. 

Laskennan ja pohjadatan lähteet: Tilastokeskus Statfin: väestörakenne, kuolleet; Tilastokeskus Muuttoliike ja väestönmuutokset: Syntyneet 
ja kuolleet; THL Sotkanet: kuolleisuusindeksi. 



Miten kuntien välinen muuttoliike (tulo- ja lähtömuutto) on 
laskettu?

§ Kuntien välillä tapahtuva muuttoliike perustuu alueittain, ikäryhmittäin, kieliryhmittäin ja sukupuolittain laskettuihin muuttoalttiuksiin. 
Kussakin kunnassa asuvalle väestölle on laskettu todennäköisyys muuttaa pois kunnasta vuoden aikana. Muuttoalttiudet on laskettu
suhteessa 92 muuttoalueeseen, jotka ovat suuria ja keskisuuria kaupunkeja sekä pienemmistä kunnista muodostettuja muuttoalueita.
Jokaisessa kunnassa asuvalla eri ikäisellä ja kielisellä on siis erilainen todennäköisyys muuttaa 92 muuttoalueelle vuoden aikana. 

§Muuttoalttiudet on laskettu perusura-skenaariossa vuosilta 2010-2020, kaupungistumisskenaariossa vuosilta 2015-2019 ja 
hajautumisskenaariossa vuodelta 2020*. Oletuksena on, että suhteelliset muuttoalttiudet pysyvät vastaavina ennustejakson aikana. 

§Muuttoalueet, jotka eivät perustu yhteen kuntaan on muodostettu 2010-luvun muuttoliikkeen suuntautumisen perusteella. Tavoitteena 
on ollut muodostaa suhteellisen suuren väestöpohjan alueita, kunnista, joista muutetaan vastaaville alueille. Muuttoalueiden 
muodostamisessa ollaan tarkasteltu erikseen keskeisempiä muuton kohteita ja yhdistetty vastaavat alueet yhteen. 

§ Tulomuutto perustuu muuttoalttiuksilla laskettuun lähtömuuttoon, joka jaetaan muuttoalueiden sisällä perustuen samojen vuosien 
tulomuuton jakaumaan alueen kuntien välillä, ikä, kieli ja sukupuolittaiset erot huomioiden. Eri alueilta tuleva tulomuutto on jaettu 
erikseen, laskemalla eri alueilta tulevan muuttoliikkeen jakauma erikseen. 

§ Koska muuttoliike perustuu suhteellisiin muuttoalttiuksiin, ennuste reagoi väestön ikärakenteen muutoksiin ja väestöpohjan muutoksiin. 
Lisäksi ennuste reagoi väestönmuutoksiin alueellisesti; esimerkiksi suuren kaupungin kasvu ennustejakson aikana säteilee 
muuttoalttiuksien vaikutuksesta myös lähialueelle; maakunnan väestön supistuminen voimakkaasti taas heikentää maakuntakeskuksen 
muuttovoittoja jne. 

Laskennan ja pohjadatan lähteet: Tilastokeskus Statfin: väestörakenne, muuttoliike; Tilastokeskus Muuttoliike ja väestönmuutokset: 
muuttoliike.



Miten kansainvälinen muuttoliike on laskettu?
§ Perusolettamana kansainvälisessä muuttoliikkeessä on, että Suomi saa 2010-luvun keskitasoa vastaavan määrän muuttovoittoa 

ulkomailta ennustejakson ajan. Käytännössä tämä on noin 15 000 henkilöä vuodessa. Nettosiirtolaisuuden ikä- ja kielirakenteen oletetaan 
olevan vastaava kuin 2010-luvulla. 

§ 2010-luvun muuttoliikkeestä on jätetty huomiotta vuodet 2016 ja 2020. Vuoteen 2016 heijastuu vuoden 2015 poikkeuksellinen 
maahanmuutto. Vuonna 2020 Suomeen kohdistui taas poikkeuksellisen paljon paluumuuttoa ja maastamuuton määrä romahti 
pandemian vaikutuksesta. Koska syynä oli globaali pandemia, vuoden 2020 kansainvälistä muuttoliikettä voinee pitää täydellisenä 
poikkeuksena. 

§Maastamuutto perustuu vuosien 2010-2019 maastamuutosta laskettuun kieliryhmittäisiin ja ikäryhmittäisiin muuttoalttiuksiin. Eri 
kielisillä ja ikäisillä on erilainen alttius muuttaa maasta ennustejakson aikana. Kieliryhmittäiset alttiudet huomioivat esimerkiksi 
vieraskielisen väestön merkittävästi suuremman maastamuuttoalttiuden ja kasvavan maastamuuton vieraskielisen väestön kasvun 
vaikutuksesta ennustejakson aikana. 

§Maahanmuuton on vuositasolla oletettu olevan vuositasolla sillä tasolla, että nettomaahanmuutto vastaa vuosien 2010-2019 keskitasoa. 
Käytännössä maastamuuton kasvaessa maahanmuuton oletetaan kasvavan vastaavasti ennustejakson aikana. 

§ Koska vieraskielisten määrä kasvaa voimakkaasti ennustejakson aikana kasvaa myös maastamuuton määrä merkittävästi. Käytännössä 
2010-luvun keskitason ylläpitäminen vaatisi merkittävää maahanmuuton määrän kasvua ennustejakson aikana. 

Laskennan ja pohjadatan lähteet: Tilastokeskus Statfin: väestörakenne, muuttoliike; Tilastokeskus Muuttoliike ja väestönmuutokset: 
muuttoliike.


