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Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen väestöä viime vuosisadalta
aina ensi vuosisadan loppuun saakka olettamalla, että siirtolaisuus on vähäistä,
syntyvyys jää nykyiselleen ja elinaika pitenee vuodella vuosikymmenessä. Eri-
laisten väestöoletusten seurauksia väestön määrään ja ikärakenteeseen analysoi-
daan syntyvyyttä, kuolevuutta ja siirtolaisuutta koskevilla väestövaihtoehdoilla.
Tutkimustulosten mukaan lasten lukumäärän aleneminen jatkuu tulevaisuudessa-
kin, työikäiset alkavat vähetä vuosikymmenen kuluttua, mutta eläkeikäinen väestö
lisääntyy vuosikymmeniä. Eläkeikäisten väestöosuus kaksinkertaistuu kolmessa
vuosikymmenessä, vaikka vuotuinen muuttovoitto nousisi 5 000 henkeen.
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Abstract: The research deals Finland’s population from the last century to the
end of the next century with the assumptions that net emigration is insignificant,
fertility rate remains unchanged and life expectancy will increase by one year
during every decade. Consequences of different assumptions for the population
factors are analysed by alternative calculations concerning fertility, mortality and
net emigration. According to the results the number of children will keep dimin-
ishing, in a decade the working aged population will begin to decrease but the
pensionable population will increase for decades. The share of  the pensionable
population will double in three decades, even if annually net migration to Finland
were 5 000 persons.
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Yhteenveto

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen eräänä tutkimuskohteena on analysoida
väestömuutosten taloudellisia seurauksia pitkällä aikavälillä. Tällaisessa tutki-
muksessa tarvitaan monipuolisia ja tuoreita väestölaskelmia pitkälle tulevaisuu-
teen. Esimerkiksi sukupolvitilinpidossa sukupolvien taloudellista tilaa arvioidaan
yleensä vuosisadan verran tulevaisuuteen. Viime vuosina ei ole julkaistu edes
lyhyempää aikaväliä koskevia virallisia väestöennusteita. Tällaisista syistä VATT
julkaisee tässä raportissa esitetyt väestölaskelmat, jotka on tehty Tilastokeskuksen
väestötilaston laskentamallilla.

Suomen väestöä ensi vuosisadalla tarkastellaan sellaisen Perusvaihtoehdon avul-
la, jossa syntyvyys eli naisen elinaikanaan synnyttämien lasten lukumäärä jää
nykyiselleen, elinaika pitenee noin vuodella jokaisen vuosikymmenen aikana ja
vuotuinen maahanmuutto on vuoden 2010 jälkeen yhtä pieni kuin maastamuutto.
Perinteisesti väestöennusteissa on otaksuttu syntyvyyden jäävän nykyiselleen.
Nettosiirtolaisuus on yleensä oletettu melko vähäiseksi. Tavallisesti oletetaan
kuolleisuuden aluksi alentuvan, mutta parin vuosikymmenen kuluessa elinajan
pitenemisen otaksutaan päättyvän.

Syntyvyyden, kuolleisuuden ja nettomaahanmuuton merkitystä tulevaisuuden
väestökuvaan on analysoitu näitä oletuksia koskevien väestövaihtoehtojen avulla.
Näin on rakennettu Alhaisen syntyvyyden, Nykyisen elinajan ja Muuttovoitto-
vaihtoehto, joista jokainen eroaa Perusvaihtoehdosta vain nimessään esiintyvän
oletuksen suhteen.

Suomen väestö alkaa vähetä jo lähivuosikymmeninä, ellei syntyvyys tai netto-
maahanmuutto olennaisesti kohoa. Vaikka tänne muuttaisi joka vuosi 5 000 hen-
keä enemmän kuin täältä ulkomaille, nykyisen syntyvyyden vallitessa väestö
vähenisi jo neljännesvuosisadan kuluttua. Nettomaahanmuutto jäänee pitkällä
aikavälillä tätä selvästi pienemmäksi eikä syntyvyyskään tuntuvasti kohonne. Sik-
si viimeistään 2020-luvulla täällä kuolee enemmän väkeä kuin syntyy.

Syntyvyys on viime aikoina ollut Suomessa selvästi korkeampi kuin keskimäärin
muissa rikkaissa maissa, sillä meillä sata naista synnyttää elinaikanaan keskimää-
rin 175 lasta. Hedelmällisyysikäisen väestön vähetessä syntyneiden vuotuinen
lukumäärä alenee Muuttovoittovaihtoehdossakin nykyisestä 60 000 lapsesta vuo-
sisadassa 40 000 lapseen ja muissa väestövaihtoehdoissa vieläkin enemmän. Ellei
syntyvyys huomattavasti kohoa, lapsia syntyy vuosi vuodelta yhä vähemmän.

Suomen väestön ikärakenne muuttuu suuresti tulevaisuudessa. Muuttovoitto-
vaihtoehdossakin, jossa lasten ja nuorten väestöosuus on korkein, ikäluokat ovat
sadan vuoden kuluttua kooltaan sitä pienempiä mitä vanhempia ne ovat nollavuo-



tiaista aina 56-vuotiaisiin saakka. Perusvaihtoehdossa tämä suurin kohortti löytyy
silloin vasta 75-vuotiaista.

Tällä hetkellä 65 vuotta täyttäneitä on alle 15 prosenttia ja alle 20-vuotiaita 25
prosenttia maamme väestöstä. Vanhusten vuosisadalla eläkeikäisten väestöosuus
kaksinkertaistuu niin Perusvaihtoehdossa kuin Muuttovoittovaihtoehdoissa. Vuo-
sisadan lopulla kymmenestä suomalaisesta kolme on täyttänyt 65 vuotta, mutta
vain kaksi on alle 20-vuotiaita.

Väestön huoltosuhde - lasten ja eläkeikäisten suhde sataa työikäistä kohti - aleni
yhteensä kolmanneksen vuosisadan alusta viime vuosikymmenen alkupuolelle
saakka, sillä lasten väestöosuus pieneni. Siitä lähtien aina ensi vuosikymmenen
lopulle saakka väestömme huoltosuhde on erittäin alhainen, sillä alle 20-vuotiaita
ja 65 vuotta täyttäneitä on yhteensä vähemmän kuin kaksi kolmasosaa työikäisten
lukumäärästä. Huoltosuhteella mitattuna Suomen väestön ikärakenne on siis
poikkeuksellisen hyvä vielä runsaan vuosikymmenen ajan.

Ensi vuosisadalla väestön huoltosuhde palaa takaisin sataan niin Perusvaihtoeh-
dossa kuin Muuttovoittovaihtoehdossakin eläkeikäisten väestöosuuden kohoami-
sen seurauksena. Sadan vuoden kuluttua kymmenestä huollettavasta kuusi on
eläkeikäistä, kun sata vuotta sitten kymmenestä huollettavasta yhdeksän oli lap-
sia. Tällä hetkellähän huollettavista, joita on siis poikkeuksellisen vähän työikäi-
siin nähden, selvästi alle 40 prosenttia on 65 vuotta täyttäneitä.

Koska nuorta ja työikäistä väkeä kuolee enää melko vähän, poikkeaa Perusvaih-
toehto Nykyisen elinajan vaihtoehdosta lähinnä vain ikääntyneen väestön osalta.
Vielä sadan vuoden kuluttua Perusvaihtoehdossa niin lasten kuin työikäistenkin
lukumäärä on vain muutaman prosentin suurempi kuin Nykyisen elinajan väestö-
vaihtoehdossa.

Jos elinaika ei enää pitenisi, alkaisi eläkeikäinen väestö vähentyä jo runsaan kol-
men vuosikymmen kuluttua. Nykyisen syntyvyyden säilyessä ja nettomuuton jää-
dessä vähäiseksi, vakiintuisi 65 vuotta täyttäneiden väestöosuus tämän jälkeen 23
prosentin tuntumaan eli vain hieman suuremmaksi kuin alle 20-vuotiaiden lasten
väestöosuus. Näin sataa työikäistä kohti olisi 80 huollettavaa, joista puolet lapsia.

Sukupolvitilinpitolaskelmien lisäksi tämän raportin väestölaskelmia käytetään
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen muissa pitkää aikaväliä koskevissa tut-
kimuksissa. Jos sadassa vuodessa suomalaisen elinaikaan tulee todella toista-
kymmentä vuotta lisää, varmaan myös terveiden elinvuosien määrä lisääntyy.
Silloin ei tarvitse raihnaisuuden takia siirtyä yhtä varhain eläkkeelle kuin nykyi-
sin. Jos ensi vuosisadan lopulla todellinen eläkkeelle siirtymisikä on olennaisesti
nykyistä korkeampi, on työelämässä pakko tapahtua huomattavia muutoksia,
joilla tuetaan harmaiden panttereiden viihtymistä työelämässä.
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1 Johdanto

Suomessa virallisluonteisia väestöennusteita laatii Tilastokeskus, joka julkaisi
viime ennusteensa jo muutama vuosi sitten (Tilastokeskus 1995). Väestökehitys
on ehtinyt poiketa silloisesta ennusteurasta. Viranomaiset, järjestöt ja yritykset
käyttävät virallisluonteisia väestöennusteita lukuisiin tarkoituksiin, mikä luonnol-
lisesti näkyy näiden ennusteiden realistisissa oletuksissa. Niinpä elinajan on ar-
veltu kyllä pidentyvän mutta vain lähitulevaisuudessa. Esimerkiksi mainitussa
väestöennusteessa on otaksuttu kuolleisuuden alenemisen päättyvän jo vuonna
2010. Koska väestöennusteita vain harvoin käytetään vuosikymmenten mittaisiin
väestötarkasteluihin, ei kuolleisuusoletus yleensä aiheuta suurta ennustevirhettä.
Sotia ja muita väestökatastrofeja lukuunottamatta kuolleisuus ei rikkaissa maissa
sittenkään ehdi vuosikymmenessä tai parissa muuttua kovin paljoa.

Työvoiman tarjonnan, sosiaalisten tulonsiirtojen ja hyvinvointipalvelujen kehi-
tyksen aikauran hahmottamiseksi ovat vuosikymmenten mittaiset väestöprojektiot
välttämättömiä. Toisen maailmansodan jälkeen syntyneet poikkeuksellisen suuret
ikäluokat alkavat Suomessa jäädä 2030-luvulla lopullisesti historiaan. Tästä
syystä on tarpeen tarkastella väestökehitystä aina ensi vuosisadan puoleen väliin
eli suurten ikäluokkien jälkeiseen aikaan saakka. Sukupolvitilinpitolaskelmissa,
joita Valtion taloudellinen tutkimuskeskuskin (VATT) laatii, tarvitaan jopa sadan
vuoden ikäryhmittäisiä väestötietoja, joten tässä raportissa väestölaskelmat on
ulotettu aina vuoteen 2100 saakka.

Väestökehitys määräytyy kokonaan nykyisen väestön, syntyvyyden, kuolleisuu-
den ja nettomaahanmuuton perusteella. Niinpä tässä tutkimuksessa tarkastellaan
väestöoletusten seurauksia väestövaihtoehtojen avulla, jotka on laadittu jokaiselle
väestötekijälle. Nämä syntyvyyttä, kuolleisuutta ja nettomaahanmuuttoa kuvaavat
väestövaihtoehdot esitellään perusvaihtoehdon lisäksi luvussa 2.

Luvussa 3 tarkastellaan syntyneiden ja kuolleiden lukumääriä sekä väestön ikä-
ryhmittäistä kehityskuvaa vuoteen 2100 mainittujen väestövaihtoehtojen avulla.
Suomen väestön rakennemuutosta ensi vuosisadalla analysoidaan luvussa 4 eri-
laisten väestömittareiden kuten huoltosuhteen avulla.

Luvussa 5 esitetään johtopäätökset sekä suuntaviivat muuttuvien väestötekijöiden
taloudellisia seurauksia koskevalle jatkotutkimukselle. Juuri tätä vartenhan on
laadittu jäljempänä kuvatut väestölaskelmat. Ne julkaistaan edellä esitettyjen syi-
den lisäksi myös siksi, että näiden laskelmien mahdollisesti virittämä julkinen
keskustelu saattaisi tuottaa uusia aineksia myös väestömme ikääntymisen talou-
dellisia vaikutuksia käsittelevään jatkotutkimukseen.
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2 Väestövaihtoehdot

Väestön peruslaskelma on vuoteen 2010 saakka sama kuin Tilastokeskuksessa
vuonna 1997 Ossi Honkasen laatima julkaisematon ”Väestöennuste 1997-2050”.
Siinä on otaksuttu vuoteen 2010 saakka syntyvyyden jäävän nykyiselleen, netto-
maahanmuuton olevan 3 000 henkeä vuodessa ja kuolleisuuden alenevan niin,
että miesten elinaika pitenee kolmella vuodella ja naisten kahdella vuodella 13
vuoden aikana.

Jäljempänä kuvataan väestön peruslaskelmassa vuosina 2011-2100 käytetyt ole-
tukset sekä esitellään muut väestövaihtoehdot. Samalla laskentaoletuksia tarkas-
tellaan muun muassa historiallisen kehityksen valossa.

2.1 Syntyvyys

Syntyvyyttä mitataan useasti kokonaishedelmällisyysluvulla, mikä kuvaa naisen
elinaikanaan synnyttämien lasten keskimääräistä lukumäärää. Väestön Perus-
vaihtoehdossa PE syntyvyyden on oletettu jäävän nykyiselleen, jolloin koko ensi
vuosisadan ajan kokonaishedelmällisyysluku on 1,75. Tällaisella syntyvyydellä
uusi sukupolvi on kuudesosan pienempi kuin edellinen sukupolvi, sillä ilman
siirtolaisuutta väestön lukumäärä säilyy samana pitkällä aikavälillä, mikäli koko-
naishedelmällisyysluku on 2,1. Näin korkealla tämä luku oli Suomessa viimeksi
vuonna 1968, josta lähtien syntyneissä ikäluokissa on siis ollut vähemmän väkeä
kuin synnyttäneissä ikäluokissa.

Koska syntyvyys ei siis ole liki kolmeen vuosikymmeneen riittänyt väestön täy-
delliseen uusiutumiseen, lienevät syntyvyyden kohoamisesta aiheutuvat yhteis-
kunnalliset ongelmat olennaisesti lievemmät kuin sen edelleen alentumisesta
aiheutuvat. Siksi tässä raportissa tarkastellaan syntyvyysoletuksen merkitystä vä-
estökehitykseen vertailemalla Perusvaihtoehtoa Alhaisen syntyvyyden väestö-
vaihtoehtoon AS.

Molemmat väestövaihtoehdot ovat syntyvyyttä lukuunottamatta samat. Alhaisen
syntyvyyden vaihtoehdossa on oletettu kokonaishedelmällisyyden alenevan as-
teittain nykyisestä siten, että vuodesta 2010 lähtien se on 1,4 eli 0,35 alempi kuin
Perusvaihtoehdossa. Perusvaihtoehdon syntyvyys on silloin alhaisen syntyvyyden
vaihtoehdon ja väestön täydellisen uusiutumisen keskiarvo, sillä

1,75 = 1,4 + 0,35 = 2,1 - 0,35.

Täten Perusvaihtoehdon ja Alhaisen syntyvyyden vaihtoehdon erotuksen avulla
voidaan tarvittaessa karkeasti arvioida väestökehitystä myös väestön täydellisen
uusiutumisen oloissa.
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Syntyvyyttä on hankalaa ennustaa. Edes sen historiallista kehitystä ei ole aina-
kaan vielä onnistuttu aukottomasti selittämään. Suomessa kokonaishedelmälli-
syysluku on vaihdellut suuresti kuluneen parin sadan vuoden aikana (kuvio 2.1).
Tästä Tilastokeskuksen väestötilaston tuottamasta aikasarjasta on havaittavissa
sotien, nälänhätien ja kulkutautien vaikutukset syntyvyyteen. Vielä viime vuosi-
sadalla suomalainen keskivertonainen synnytti viisi lasta. Vuosisadan vaihteesta
lähtien syntyvyys aleni niin, että 1930-luvulla keskimääräinen lapsiluku oli alle
puolet aikaisemmasta.

Puolivuosisataa sitten ennätyssuurten ikäluokkien syntyessä kokonaishedelmälli-
syysluku oli korkeimmillaan peräti 3,5. Sen jälkeen syntyvyys aleni aina vuoteen
1973 saakka, jolloin tämä laskennallinen lapsiluku oli 1,5 eli pienin väestöhisto-
riamme aikana. Tällä vuosikymmenellä sen vaihteluväli on ollut 1,75 - 1,85, jon-
ka alarajaa siis käytetään Perusvaihtoehdossa syntyvyysoletuksena.

Kuvio 2.1:  Syntyvyys Suomessa vuosina 1800 - 2100 
(kokonaishedelmällisyysluku = naisen elinaikanaan synnyttämien lasten määrä)

0
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1
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2
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3
3,5

4
4,5

5
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1800 1830 1860 1890 1920 1950 1980 2010 2040 2070 2100

Alhaisen syntyvyyden vaihtoehto (AS) 

Muut väestövaihtoehdot 

Alhaisen syntyvyyden väestövaihtoehdossa suomalainen nainen saa elinaikanaan
keskimäärin 1,4 lasta, jolloin syntyvä sukupolvi on kolmanneksen pienempi kuin
synnyttävä sukupolvi. Juuri näin vähän tanskalaiset naiset synnyttivät viime vuo-
sikymmenen alkupuolella, kun siellä syntyvyys oli matalimmillaan. Missään
muussa Pohjoismaassa syntyvyys ei ole viime sodan jälkeen kertaakaan vajonnut
näin alhaiseksi.

Alhaisen syntyvyyden väestövaihtoehto kuvaa poikkeuksellisen alhaista synty-
vyyttä pohjoismaisissa ”päivähoitoyhteiskunnissa”. Kokonaishedelmällisyysluku
on viime aikoina ollut jopa alle 1,4 Saksassa, Välimeren eurooppalaisissa maissa
ja muutamassa siirtymätalousmaassa. Aika näyttää, jääkö näissäkin maissa matala
syntyvyys vain väliaikaiseksi ilmiöksi. Rikkaissa maissa syntyvyys on suuresti
vaihdellut viime vuosikymmeninäkin (Miettinen 1997).
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2.2 Kuolleisuus

Tällä vuosisadalla kuolleisuus on kaikkialla merkittävästi alentunut. Vielä viime
vuosinakin se on edelleen laskenut myös niissä maissa, joissa se on ollut maail-
man alhaisin. Rikkaissakaan maissa ei ole näkyvissä merkkejä kuolleisuuden pit-
kän ajan kehityksen taittumisesta. Vanhimpienkin kansalaisten odotettavissa
oleva elinaika pitenee edelleen (Kannisto 1988 ja Wise 1994, s. 4). Väestön
elintavat tulevat terveellisemmäksi, lääketiede kykenee voittamaan yhä vaikeam-
pia sairauksia ja koko yhteiskunta muuttuu turvallisemmaksi. Rikkaiden maiden
tasokas terveydenhuolto on selvästi hidastanut jopa immuunikadon leviämistä.

Viime vuonna Suomessa syntyneistä pojista 78 prosenttia ja tytöistä 91 prosenttia
eläisi 65-vuotiaaksi, jos ikäryhmittäinen kuolleisuus jäisi muuttumattomaksi.
Vastasyntyneen pojan elinajanodote on nyt yli 73 vuotta ja vastasyntyneen tytön
yli 80½ vuotta. Nykyisen elinajan väestövaihtoehdossa NE oletetaan elinajan
jäävän nykyiselleen koko ensi vuosisadaksi. Muut oletukset ovat tässä vaihtoeh-
dossa samat kuin Perusvaihtoehdossa.

Väestön Perusvaihtoehdossa otaksutaan kuolleisuuden alenevan selvästi myös
tulevaisuudessa eli elinajanodotteen kohoavan. Tässä vaihtoehdossa vastasynty-
neellä pojalla olisi vuonna 2050 odotettavissa 80 vuoden ja 2100 peräti 85 vuo-
den pituinen elämä. Siten suomalaisen miehen elämään tulisi 12 vuotta lisää
pituutta runsaassa sadassa vuodessa. Vastasyntyneen tytön elinajanodotteen ole-
tetaan olevan sadan vuoden kuluttua 90 vuotta ja puolivuosisataa aikaisemmin 85
vuotta. Siten vuosisadassa suomalainen nainen saa Perusvaihtoehdossa 9½ vuotta
lisää pituutta elämäänsä. (Kuvio 2.2).

Tilastokeskuksen väestötilaston mukaan suomalaisen mies on tällä vuosisadalla
saanut elämäänsä 29 vuotta lisää ja nainen liki 34 vuotta. Sodan jälkeen puolessa
vuosisadassa niin naisen kuin miehenkin elämä on pidentynyt 15 vuodella. Pe-
rusvaihtoehdon elinajanodote ei näytä historian valossa epärealistiselta: tulevai-
suudessa runsaassa sadassa vuodessa miehen elinaika pitenisi saman verran kuin
viime 46 vuoden aikana ja naisen elinaika saman verran kuin viime 40 vuoden
aikana.

Elinaikaoletuksen realistisuutta tukee myös kansainvälinen vertailu: elinaika pite-
nee edelleen maailman pisimmän elinajan maissa kuten Japanissa ja Islannissa.
Euroopan unionin tilastoyksikön laatimassa tuoreessa väestöennusteessa
(Eurostat 1997) oletetaan elinajan pidentyvän koko ennusteajanjakson ajan eli
vuoteen 2050 saakka. Silloin miehen elinajanodote olisi jäsenmaasta riippuen
noin 80 vuotta (Suomessa 79 vuotta) ja naisen elinajanodote noin 85 vuotta
(Suomessa 85 vuotta). Täten Unionin väestöennusteen tämä perusvaihtoehto on
vuoteen 2050 saakka kuolleisuuden osalta lähes sama kuin tämän raportin Perus-
vaihtoehto PE.



5

Kuten kuviosta 2.2 on todettavissa, otaksutaan Tilastokeskuksen julkaisemassa
tuoreimmassa väestöennusteessa elinajan pidentymisen päättyvän vuonna 2010,
johon saakka siinä tarkasteltiin väestöä kunnittain. Tästäkin syystä tässä VATT:n
raportissa on rakennettu oma Perusvaihtoehto, jossa elinaika pitenee selvästi ensi
vuosisadalla. Kun tätä vaihtoehtoa verrataan Nykyisen elinajan vaihtoehtoon,
nähdään selkeästi pidentyvän elinajan seuraukset väestön määrään ja ikärakentee-
seen sekä tätä kautta muun muassa vanhushuoltosuhteeseen, jolla tarkoitetaan
vanhusten lukumäärän suhdetta työikäisten lukumäärään.

Kuvio 2.2:  Vastasyntyneen suomalaisen elinajanodote 
vuosina 1900 - 2100, vuotta
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2.3 Nettomaahanmuutto

Syntyvyyden ja kuolleisuuden lisäksi väestön muutokset riippuvat nettomaahan-
muutosta eli maahanmuuton ja maastamuuton erotuksesta. Koska siirtolaiset ovat
valtaosaksi nuorta työikäistä väkeä, näkyy nettosiirtolaisuus niin työ- ja asunto-
markkinoilla kuin syntyneiden lukumäärässäkin.

Perusvaihtoehdossa vuotuinen nettomaahanmuutto on siis 3 000 henkeä vuoteen
2010 saakka. Sen jälkeen otaksutaan maahanmuuton olevan yhtä suuri kuin
maastamuuton. Omavaraisväestö on luonteva lähtökohta väestön Perusvaihtoeh-
dossa, sillä menneiden vuosisatojen tavoin Suomi ensi vuosisadallakin ajoittain
saa ja ajoittain menettää väestöä siirtolaisuuden takia. (Kuvio 2.3).
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Vuosikymmenten kuluessa alhaisen syntyvyyden väestö- ja muitakin seurauksia
on mahdollista lievittää maahanmuutolla. Siksi Alhaisen syntyvyyden väestö-
vaihtoehdon vastapainoksi muuttoliikkeen vaikutuksia tarkastellaan Muuttovoit-
tovaihtoehdon MV avulla. Siinä vuotuinen nettomuutto Suomeen on koko
tarkasteluajan 5 000 henkeä, mutta muut tämän väestövaihtoehdon oletukset ovat
samat kuin Perusvaihtoehdossa.

Muuttovoittovaihtoehdossa tänne muuttaa ensi vuosisadalla puoli miljoonaa hen-
keä enemmän kuin täältä muihin maihin. Väestöeroa Perusvaihtoehtoon lisäävät
luonnollisesti myös maahanmuuttaneiden täällä hankkimat lapset. Ikäryhmittäisen
syntyvyyden otaksutaan laskelmissa olevan maahanmuuttaneilla sama kuin kan-
taväestöllä.

Syntyneiden, kuolleiden ja kokonaisväestön avulla on kuvioon 2.3 laskettu net-
tomaahanmuutto, joka tällä vuosisadalla on vaihdellut suuresti. Siirtolaisuuden
takia vuotuinen väestömenetys oli suurimmillaan yli 40 000 henkeä, kun vuonna
1969 suurten ikäluokkien Ruotsiin siirtyminen oli vilkkaimmillaan. Muuttovoitto
oli suurimmillaan yli 13 000 henkeä lamavuonna 1991, kun entisen Neuvostolii-
ton alueelta otettiin runsaasti paluumuuttajia lama-Suomeen. Tilastokeskuksen
väestötilaston ennakkotietojen mukaan viime vuonna 1997 muuttovoitto oli 4 200
henkeä.

Kuvio 2.3:  Nettomuutto Suomeen 
vuosina 1900 - 2100, 1000 henkeä
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Maassa asuvan väestön sekä syntyneiden ja kuolleiden lukumäärän avulla on vä-
estötilastosta arvioitavissa, että tällä vuosisadalla maamme muuttotappio on tähän
mennessä ollut yhteensä 340 000 henkeä. Se toteutui lähes kokonaan viime sodan
jälkeen pahimpina Ruotsiin muuttovuosina 1945 - 1980, jolloin keskimääräinen
muuttotappio kohosi liki yhdeksään tuhanteen henkeen vuodessa. Muuttovoitto-
aikaa olivat 1920- ja 1930-luvut, jolloin muuttovoittoa kertyi yhteensä yli 50 000
henkeä. Vuoden 1980 jälkeen muuttovoitto on noussut jo yli 80 000 henkeen.
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3 Väestö vuoteen 2100

Tässä luvussa tarkastellaan Suomen väestökehitystä ensi vuosisadalla niiden nel-
jän väestövaihtoehdon avulla, jotka muodostettiin edellisessä luvussa. Näistä vä-
estövaihtoehdoista teetettiin syksyllä 1997 vuosisarjat aina vuoteen 2100 saakka
Tilastokeskuksen laskentamallilla, jonka käyttäjältä Ossi Honkaselta saa tarvitta-
essa tietoja laskentamallin nykyisestä versiosta. Mallilaskelmissa syötetään edel-
lisen vuoden väestötiedot ja käsiteltävää vuotta koskevat syntyvyys-, kuolleisuus-
sekä maahanmuuttoa ja maastamuuttoa koskevat oletukset. Tämän perusteella
malli tulostaa syntyneiden, kuolleiden ja muuttaneiden lukumäärät sekä naisvä-
estön että miesväestön yksivuotisin ikäryhmin. Niistä viimeiseen on yhdistetty
kaikki sata vuotta täyttäneet.

3.1 Syntyvät ja kuolevat

Suurten ikäluokkien aikaan vuonna 1947 täällä syntyi yli 108 000 lasta, mikä on
ja pysynee Suomen ennätyksenä. Vuonna 1997 syntyi ennakkotietojen mukaan
59 800 lasta (Tilastokeskus Väestö 1997:13). Ellei lasten lukumäärä naista kohti
kohoa, niin jo muutaman vuoden kuluttua täällä näkevät päivänvalon vieläkin
pienemmät ikäluokat kuin vuonna 1973.  Silloin syntyi pienin ikäluokka yli sa-
taan vuoteen, alle 57 000 lasta.

Jos väestön Perusvaihtoehdon mukaisesti lasten lukumäärä naista kohti jää nykyi-
selleen, nettomaahanmuutto on ensi vuosisadalla vähäistä ja elinaika pitenee sa-
dassa vuodessa lähes 11 vuotta, syntyneiden lukumäärä vähenee koko ajan. Ensi
vuosisadan lopulla syntyy Perusvaihtoehdossa alle 35 000 lasta vuodessa, sillä
hedelmällisyysikäistenkin lukumäärä supistuu kuudenneksella jokaisen sukupol-
ven aikana. (Kuvio 3.1)

Kuolleiden lukumäärä on ollut väestöhistoriamme aikana korkeimmillaan vuonna
1868, jolloin nälkä ja taudit tappoivat liki 140 000 suomalaista. Sisällissotavuosi
1918 ja jatkosotavuosi 1941 ovat seuraavaksi suurimmat kuolonvuodet yhtenäi-
sen väestöhistorian aikakaudelta, joka alkoi vuonna 1722. Seppo Muroman tut-
kimuksen (1991) mukaan vuonna 1697 suurena kuolonvuonna menehtyi 115 000
suomalaista eli enemmän kuin tämän vuosisadan sisällissodassa. Viime vuosi-
kymmeninä kuolleiden lukumäärä on hitaasti kohonnut elinajan pidentymisestä
huolimatta, sillä riski-ikäisen väestön lukumäärä on huomattavasti lisääntynyt.
Vuonna 1997 maassamme kuoli ennakkoarvion mukaan 49 500 kansalaista
(Tilastokeskus Väestö 1997:13)

Väestön Perusvaihtoehdossa kuolevien lukumäärä lisääntyy aina vuoteen 2040
saakka, jolloin joudutaan järjestämään muistojuhla yli 72 000 vainajalle. Sen jäl-
keen kuolleiden lukumäärä alkaa vähetä. Sadan vuoden kuluttua suomalaisia
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kuolee vuosittain enää saman verran kuin nykyään. Tämä on seurausta elinajan
jatkuvasta pidentymisestä ja myöhemmin myös riski-ikäisen väestön vähentymi-
sestä.

Luonnollinen väestön lisäys on Suomen väestöhistorian aikana ollut suurin vuon-
na 1948, jolloin syntyneiden ja kuolleiden erotus nousi yli 64 000 henkeen. Pie-
nin se oli nälkävuonna 1868, jolloin kuoli 94 000 henkeä enemmän kuin syntyi.
Nälkävuoden jälkeen vain sisällissodan ja talvisodan vuosina kuolleita on ollut
enemmän kuin syntyneitä. Vuonna 1997 luonnollinen väestön lisäys oli Tilasto-
keskuksen ennakkotietojen mukaan lähes 14 600  henkeä.

Kuvio 3.1:  Syntyneiden ja kuolleiden lukumäärä 
vuosina 1800 - 2100, 1000 henkeä
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Väestön Perusvaihtoehdossa kuolleiden lukumäärä ylittää syntyneiden lukumää-
rän vuonna  2016. Jo kymmenen vuotta myöhemmin kuolleita on yli kymmenen
tuhatta enemmän kuin syntyneitä ja vuonna 2040 ”luonnollinen väestön vähen-
tyminen” on noussut 25 000 henkeen. Vaikka sen jälkeen kuolleiden ja syntynei-
den ero pienenee, vähenee vielä sadan vuoden kuluttuakin maamme väestö
vuosittain runsaalla 14 000 hengellä. Perusvaihtoehdossahan oletettiin vuodesta
2011 lähtien nettomaahanmuuton olevan nolla, jolloin väestömuutokset aiheutu-
vat pelkästään syntyneiden ja kuolleiden erotuksesta.

Nykyisen elinajan väestövaihtoehdossa syntyy sadankin vuoden kuluttua vain
muutama sata lasta vähemmän vuodessa kuin Perusvaihtoehdossa. Koska nykyi-



10

sin vain muutama prosentti tytöistä kuolee ennen vaihdevuosia, ei elinajan pi-
dentyminen merkittävästi lisää syntyneiden lukumäärää sadassakaan vuodessa.
Ainoa erohan näiden vaihtoehtojen oletuksissa on juuri kuolevuudessa.

Muuttovoittovaihtoehdossa syntyvien lukumäärä alenee hitaammin kuin Perus-
vaihtoehdossa, sillä maahanmuuttajat ovat valtaosaksi nuoria. Vuonna 2100 maa-
hanmuuttajien ja heidän jälkeläisiensä ansiosta täällä syntyy liki 41 000 lasta eli
kuudesosa enemmän kuin Perusvaihtoehdossa (kuvio 3.2).

Alhaisen syntyvyyden vaihtoehdossa syntyneiden lukumäärä romahtaa neljännek-
seen sadassa vuodessa. Tässä väestövaihtoehdossa otaksuttiin kokonaishedelmäl-
lisyyden alenevan viidenneksellä vuoteen 2010 mennessä. Siitä lähtien sata naista
synnyttävät elinaikanaan keskimäärin vain 140 lasta, kun Perusvaihtoehdossa he
synnyttävät 175 lasta.

Kuvio 3.2:  Syntyvät väestövaihtoehdoissa 
vuosina 1990 - 2100, 1000 henkeä
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Lähivuosikymmeninä kuolleiden lukumäärä kohoaa kaikissa vaihtoehdoissa, kun
suuret ikäluokat ikääntyvät. Vain Nykyisen elinajan väestövaihtoehdossa kuole-
vien lukumäärä poikkeaa selvästi muista väestövaihtoehdoista. Jo ensi vuosi-
kymmenen lopulla tässä väestövaihtoehdossa kuolee vuosittain noin
kahdeksantuhatta suomalaista enemmän kuin muissa väestövaihtoehdoissa ja ero
säilyy tällaisena vuosikymmeniä. Elinajan pidentymisellä on jo lähivuosikymme-
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ninä merkittävä vaikutus ikääntyneen väestön määrään, sillä vain pieni osa kuole-
vista on lapsia ja työikäisiä.

Alhaisen syntyvyyden vaihtoehto alkaa poiketa Perusvaihtoehdosta vasta ensi
vuosisadan loppupuolella kun lähivuosina syntyvät tulevat riski-ikään. Sadan
vuoden kuluttua näiden vaihtoehtojen ero on noussut vasta kahdeksaantuhanteen
vainajaan vuodessa. Syntyvien lukumääräero on silloin noussut jo 20 000 lapseen
vuodessa.

Muuttovoittovaihtoehdossa kuolee sadan vuoden kuluttua 52 000 henkeä eli vii-
situhatta enemmän kuin Perusvaihtoehdossa. Ensi vuosisadan viimeisinä vuosi-
kymmeninä Nykyisen elinajan väestövaihtoehto sijoittuu kuolevien tilastossa
muuttovoittovaihtoehdon ja Perusvaihtoehdon väliin.

Kuvio 3.3:  Kuolevat väestövaihtoehdoissa 
vuosina 1990 - 2100, 1000 henkeä
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3.2 Väestö ikäryhmittäin

Vuoden 1997 lopussa Suomessa asui mainitun ennakkoarvion (Tilastokeskus Vä-
estö 1997:13) mukaan 5,147 miljoonaa henkeä. Vuoden vaihtuessa maailman
väestökello (http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/popclockw) internetissä näytti
ihmiskunnan lukumääräksi 5 887 miljoonaa henkeä. Väestöosuutemme on siten
0,087 prosenttia.

Tällä vuosisadalla Suomen väkiluku on kaksinkertaistunut. Jos Perusvaihtoehdon
mukainen kehitys toteutuu, kasvaa väestö 5,26 miljoonaan henkeen, ennenkuin se
2010-luvun puolessa välissä alkaa supistua. Sadan vuoden kuluttua asukkaita on
enää 3,8 miljoonaa eli saman verran kuin toisen maailmansodan jälkeen ennätys-
suurten ikäluokkien syntyessä. (Kuvio 3.4)
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Vuonna 1963 alle 20-vuotiaita lapsia oli enemmän kuin koskaan eli selvästi yli
1,7 miljoonaa. Suuret ikäluokat ovat sittemmin aikuistuneet ja nyt täällä elää lap-
sia alle 1,3 miljoonaa. Syntyneiden lukumäärän vähetessä lapsiväestö supistuu
jatkuvasti. Ensi vuosikymmenen lopulla tämänikäisiä on jo vähemmän kuin tä-
män vuosisadan alussa, jolloin alle 20-vuotiaita asui täällä lähes 1,2 miljoonaa.
Sadassa vuodessa lapsiväestö vähenee yli puolella miljoonalla, jos väestön Perus-
vaihtoehto toteutuu.

Eläkeikäisen väestön lukumäärä on viisinkertaistunut tällä vuosisadalla. Vuonna
1997 tätä 65 vuotta täyttänyttä väkeä oli jo yli 0,75 miljoonaa. Suurten ikäluokki-
en alkaessa tulla eläkeikään,  tämänikäisen väestön kasvu kiihtyy. Perusvaihtoeh-
dossa 65 vuotta täyttäneitä on enimmillään 1,36 miljoonaa vuonna 2033. Koska
elinajan otaksutaan pitenevän koko ensi vuosisadan ajan, supistuu eläkeikäinen
väestö verkkaan. Sadan vuoden kuluttua heitä asuu täällä liki 1,2 miljoonaa.

Vertailun vuoksi todettakoon, että 65 vuotta täyttäneitä on Tilastokeskuksen mai-
nitun väestöennusteen (1995) mukaan vuonna 2030 yhteensä 1,22 miljoonaa eli
130 000 henkeä vähemmän kuin Perusvaihtoehdossa, jossa siis otaksuttiin elina-
jan pitenevän noin vuodella jokaisen vuosikymmenen aikana. Kuolleisuusoletus
vaikuttaa merkittävästi jo lähivuosikymmeninä vanhusväestön määrään.

Työikäisiä eli 20 - 64 -vuotiaita on maassamme nyt 3,1 miljoonaa henkeä. Tä-
mänikäisten määrä on tällä vuosisadalla yli kaksinkertaistunut. Todellinen työ-
ikäinen väestö on lisääntynyt huomattavasti hitaammin, sillä pidentyvän
koulutuksen ja elinkeinorakenteen muutoksen vuoksi työmarkkinoille hakeudu-
taan nykyään huomattavasti vanhempana kuin vuosisadan vaihteessa. Sata vuotta
sitten jo kymmenvuotiaat auttoivat maatalous- ja muissa ansiotöissä vanhempi-
aan. Viime vuosina 20-vuotiaista vasta puolet kuuluu työvoimaan.

Perusvaihtoehdossa 20 - 64 -vuotiaat lisääntyvät vielä muutaman vuoden ajan,
mutta jo ensi vuosikymmenen puolessa välissä alkaen heitäkin asuu täällä vuosi
vuodelta yhä vähemmän. Kahden vuosikymmenen kuluttua alitetaan kolme mil-
joonaa ja alle sadassa vuodessa kaksi miljoonaa.

Perusvaihtoehdossa alle 20-vuotiaiden lukumäärä siis alenee vuosisadassa nykyi-
sestä 1,3 miljoonasta 0,73 miljoonaan. Nykyisen elinajan vaihtoehdossa lapsivä-
estöä on koko tarkastelujakson ajan lähes saman verran kuin Perusvaihtoehdossa.
Muuttovoittovaihtoehdossa lasten lukumäärä supistuu sen verran hitaammin, että
ensi vuosisadan lopulla tämä ero on suurentunut yli 130 000 henkeen. Kuten ai-
emmin todettiin, Alhaisen syntyvyyden väestövaihtoehto poikkeaa syntyneiden
lukumäärän suhteen suuresti muista väestövaihtoehdoista. Alle 20-vuotiasta vä-
keä on tässä vaihtoehdossa vuosisadan kuluttua täällä vain puolet siitä mitä Pe-
rusvaihtoehdossa.
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Työikäinenkin väestö on Nykyisen elinajan vaihtoehdossa vielä sadan vuoden
kuluttua melkein yhtä suuri kuin Perusvaihtoehdossa (kuvio 3.5). Muuttovoitto-
vaihtoehdossa työikäiset vähenevät sen verran hitaammin kuin Perusvaihtoehdos-
sa, että sadan vuoden kuluttua eroa on tullut yhteensä 340 000 henkeä. Alhaisen
syntyvyyden vaihtoehdossa työikäistä väkeä on jo muutaman vuosikymmenen
kuluttua selvästi vähemmän kuin Perusvaihtoehdossa. Sadassa vuodessa tämä ero
nousee 750 000 henkeen.

Kuvio 3.4:  Suomen väestö ikäryhmittäin vuodesta 1900 lähtien 
ja Perusvaihtoehto vuoteen 2100 saakka, miljoonaa henkeä
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Koko väestö alkaa Perusvaihtoehdossa supistua siis vajaan kahden vuosikymme-
nen kuluttua (kuvio 3.5). Muuttovoittovaihtoehdossa tällainen käännepiste ohite-
taan 2020-luvun alussa. Nykyisen elinajan ja Alhaisen syntyvyyden
väestövaihtoehdoissa väestön kasvu päättyy jo ensi vuosikymmenen puolessa
välissä.

Ensi vuosisadalla väestövaihtoehdot poikkeavat toisistaan vuosi vuodelta yhä
enemmän. Kun vuosisadan lopulla Perusvaihtoehdossa on väkeä 3,8 miljoonaa,
on Muuttovoittovaihtoehdossa yli 4,4 miljoonaa ja Nykyisen elinajan vaihtoeh-
dossa alle 3,3 miljoonaa. Alhaisen syntyvyyden vaihtoehdossa väki on siihen
mennessä ehtinyt vähetä alle 2,5 miljoonaan henkeen.
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Kuvio 3.5  Koko väestö, työikäiset ja eläkeikäiset 
väestövaihtoehdoissa 

   vuosina 2000 - 2100, miljoonaa henkeä
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4 Väestön ikärakenteen muutokset

Edellä kuvattiin syntyneiden, kuolleiden, lasten, työikäisten ja eläkeikäisten lu-
kumäärän muutoksia tähän saakka sekä tarkasteltiin väestövaihtoehtojen avulla
niiden kehityskuvaa ensi vuosisadalla. Tässä luvussa analysoidaan ikäryhmittäis-
ten väestöosuuksien ja huoltosuhteiden muutoksia.

4.1 Lasten, työikäisten ja eläkeikäisten väestöosuudet

Edellisessä luvussa todettiin alle 20-vuotiaiden lukumäärän olleen suurimmillaan
yli kolme vuosikymmentä sitten ja aleneminen jatkuu ensi vuosisadallakin kaikis-
sa väestövaihtoehdoissa. Työikäisten lukumäärä on suurimmillaan ensi vuosi-
kymmenellä ja vähenee sen jälkeen jokaisessa väestövaihtoehdossa. Eläkeikäisten
lukumäärä nousee kaikissa vaihtoehdoissa vuosikymmeniä eikä senkään jälkeen
supistu samalla vauhdilla kuin koko väestö. Suomen väestön ikärakenne muuttuu
suuresti tulevaisuudessa.

Vielä viime vuosisadalla - lasten vuosisadalla - alle 20-vuotiaita lapsia oli suun-
nilleen puolet väestöstä. Syntyneiden lukumäärän alentuessa ja elinajan pidenty-
essä lasten väestöosuus aleni aina 1940-luvun alkuun saakka, jolloin tämä osuus
oli 36 prosenttia. Suuret ikäluokat nostivat muutamalla prosenttiyksiköllä tätä
osuutta, joka alkoi kuitenkin alentua jo 1950-luvun lopulla. Nykyisin alle 20-
vuotiaita on enää neljännes suomalaisista ja tulevaisuudessa vieläkin vähemmän.
(Kuvio 4.1)

Nykyisen elinajan väestövaihtoehdossa lasten väestöosuus vakiintuu parin vuosi-
kymmenen kuluttua 22 prosenttiin. Muissa vaihtoehdoissa tämä väestöosuus ale-
nee koko ensi vuosisadan ajan. Sadan vuoden kuluttua alle 20-vuotiaita on alle
viidennes väestöstä niin Perusvaihtoehdossa kuin Muuttovoittovaihtoehdossakin.
Alhaisen syntyvyyden vaihtoehdossa vain joka seitsemäs suomalainen on alle
20-vuotias ensi vuosisadan lopulla.

Työikäisiä 20 - 64 vuotta vanhoja oli sata vuotta sitten puolet ja nykyisin yli 60
prosenttia väestöstä. Elämme työikäisten vuosisataa. Jo ensi vuosikymmenellä
työikäisten väestöosuus alkaa alentua kaikissa väestövaihtoehdoissa, sillä eläkei-
käinen väestö kasvaa nopeasti. Nykyisen elinajan vaihtoehdossa työikäisten vä-
estöosuus vakiintuu 56 prosenttiin muutaman vuosikymmenen kuluttua.

Muissa väestövaihtoehdoissa työikäisten väestöosuus alenee koko tarkasteluajan
lukuunottamatta 2030-lukua, jolloin suurten ikäluokkien lopullisesti poistuessa
työikäisten väestöosuus kohoaa muutaman vuoden ajan. Sadan vuoden kuluttua
työikäisiä on jälleen puolet väestöstä niin Perusvaihtoehdossa kuin Muuttovoitto-
vaihtoehdossa, mutta selvästi vähemmän Alhaisen syntyvyyden vaihtoehdossa.
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Kuvio 4.1:  Lasten, työikäisten ja eläkeikäisten väestöosuudet 
vuosina 1900 - 2100, %
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Sata vuotta sitten 65 vuotta täyttäneitä oli vain viisi prosenttia suomalaisista.
Puoli vuosisataa sitten heidän väestöosuutensa alkoi kiihtyvästi nousta ja väes-
töstämme on nyt runsas seitsemäsosa vähintään 65 vuotta vanhoja, joita tässä ra-
portissa kutsutaan nykyisen lainsäädännön mukaisesti eläkeikäiseksi väestöksi.
Kuten kuviosta 4.1 on nähtävissä, kohoaa eläkeikäisen väestön osuus kaikissa
vaihtoehdoissa. Jo 2010-luvulla 65 vuotta täyttäneitä asuu täällä enemmän kuin
alle 20-vuotiaita. Ensi vuosisata on Suomessa vanhusten vuosisata. Pitenevän
elinajan mukana terveiden elinvuosien määrä varmaan lisääntyy, jolloin kansalai-
set tuntevat itsensä vanhaksi yhä iäkkäämpänä. Vanhusten vuosisadasta saattaa
todellisuudessa tulla harmaiden panttereiden vuosisata.

Jos elinaika ei enää lainkaan pitenisi ja syntyvyyskin jäisi nykyiselleen, eläkei-
käisten osuus omavaraisväestöstä vakiintuisi 23 prosenttiin 2030-luvun jälkeen.
Muissa väestövaihtoehdoissa 65 vuotta täyttäneiden väestöosuus alkaa uudelleen
kohota 2040-luvulla. Muuttovoitto- ja Perusvaihtoehdossa heitä on sadan vuoden
kuluttua 30 prosenttia ja Alhaisen syntyvyyden vaihtoehdossa liki 40 prosenttia
väestöstä.

Eurostatin mainitun väestöennusteen mukaan 65 vuotta täyttäneiden väestöosuus
nousee kaikissa EU-maissa vuosikymmeniä. Suomessa tällaisen varttuneen väes-
tön osuus koko väestöstä on nyt selvästi pienempi kuin muissa EU-maissa keski-
määrin. Vuonna 1995 eläkeikäisten väestöosuus oli meillä neljänneksi alhaisin 15
jäsenmaasta. Vielä vuonna 2010 olemme tässä vertailussa vain yhtä sijaa ylem-
pänä, mutta kymmenen vuotta myöhemmin ennätyssuuret ikäluokat ovat nosta-
neet Suomen toiseksi Italian jälkeen. Kun nämä ikäluokat korvautuvat
pienemmillä kohorteilla, vajoaa Suomi 2030-luvun aikana eläkeikäisten väestö-
osuuksien EU15-vertailussa toiselta sijalta yhdenneksitoista, johon Eurostatin
väestöennusteen mukaan maamme sijoitus sittemmin vakiintuu. (Kuvio 4.2)

Muihin länsieurooppalaisiin maihin verrattuna meillä eläkeikäisten väestöosuus
on siis keskimääräistä pienempi tulevinakin vuosikymmeninä lukuunottamatta
parinkymmenen vuoden ajanjaksoa 2010-luvun puolesta välistä lähtien. Silloin
vertailumaihin nähden Suomen poikkeuksellisen suuret ikäluokat ovat koko pai-
nollaan eläkkeellä. Myöhemmin pienet ikäluokat syrjäyttävät eläkeläistenkin jou-
kossa suuret ikäluokat.

Suomessa syntyneiden lukumäärän aleneminen päättyi jo 1970-luvun alussa,
mutta useissa vertailumaissa viime vuosinakin syntyneet ikäluokat ovat olleet
pienemmät kuin muut lapsi-ikäluokat. Juuri tästä syystä muissa EU-maissa van-
husten väestöosuus nousee 2030-luvulta lähtien selvästi enemmän kuin meillä.
Suomessa väestön ikääntyminen on muihin nykyisiin EU-maihin nähden no-
peampaa vain 2010-luvun puolesta välistä lähtien parin vuosikymmenen ajan.
Sitä ennen ja sen jälkeen ikääntyneitä on koko väestöön nähden täällä vähemmän
kuin muissa länsieurooppalaisissa maissa.
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Kuvio 4.2: Eläkeikäisten, 65 vuotta täyttäneiden väestöosuus EU-maissa 
vuosina 1995, 2010, 2020, 2030 ja 2050, %,
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4.2 Väestön huoltosuhde

Väestön ikärakenteen muutoksilla on moninaisia vaikutuksia kansantalouteen ja
koko yhteiskuntaan. Lasten väestöosuuden alentuessa pienenee lasten elättämi-
sestä ja kouluttamisesta aiheutuneiden menojen osuus kansantalouden kokonais-
menoista. Kuitenkin myöhemmin kotimaisen työvoiman tarjonta alkaa supistua.
Vanhusten väestöosuuden noustessa lisääntyy eläke-, terveys- ja muiden
”vanhuusmenojen” osuus kansakunnan kokonaismenoista. Työikäisten väestö-
osuuden kohoaminen merkitsee parempia aikoja kansakunnalle väestön ikära-
kenteen näkökulmasta. Työikäisethän hankkivat valtaosan kansantalouden
tuloista ja säästöistä sekä rahoittavat veroillaan niin lasten kuin vanhustenkin jul-
kiset menot.

Väestötieteilijät kuvaavat väestön ikärakennetta huoltosuhteella, jolla tarkoitetaan
lasten ja vanhusten lukumäärän suhdetta työikäisten lukumäärään. Mitä vähem-
män on huollettavia, sitä suuremman osan kansantalouden tuloista voivat työikäi-
set käyttää itse. Väestön ikärakenne on silloin parhaimmillaan, kun huoltosuhde
on pienimmillään.
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Lapsihuoltosuhteella tarkoitetaan lasten lukumäärän suhdetta työikäisiin. Koska
Suomessa viime vuosina vielä 20-vuotiaista puolet opiskelee tai on muusta syystä
poissa työvoimasta, tarkoitetaan tässä raportissa lapsihuoltosuhteella alle 20-
vuotiaiden lukumäärän suhdetta sataa 20 - 64 -vuotiasta kohti. Vuosisadan alussa
sataa työikäistä kohti oli 90 lasta, mutta nyt vain 41. Alhaisen syntyvyyden vä-
estövaihtoehdossa se vakiintuu 30:een ensi vuosisadan puolessa välissä. Muissa
väestövaihtoehdoissa lapsihuoltosuhde värähtelee ensi vuosisadalla 39:n tuntu-
massa.

Eläkeikäisten, 65 vuotta täyttäneiden lukumäärän suhde sataa työikäistä kohti on
vanhushuoltosuhde, joka vaihteli 10-12 välillä vuosisadan alusta aina 1950-
luvulle saakka. Sen jälkeen se on kaksinkertaistunut, sillä nykyisin sataa työ-
ikäistä kohti on jo 24 eläkeikäistä (kuvio 4.2).

Jos elinaika ei enää lainkaan pitenisi, vakiintuisi vanhushuoltosuhde 40:n tuntu-
maan 2030-luvun eli suurten ikäluokkien jälkeen. Muissa väestövaihtoehdoissa
vanhuksia asuu täällä kolmen vuosikymmenen kuluttua puolet työikäisten luku-
määrästä. Runsas vuosikymmen myöhemmin vanhushuoltosuhde alkaa näissä
väestövaihtoehdoissa uudelleen kohota. Sadan vuoden kuluttua Muuttovoitto-
vaihtoehdossa vanhushuoltosuhde on noussut jo 60:een ja Perusvaihtoehdossa
pari prosenttiyksikköä korkeammaksi. Alhaisen syntyvyyden vaihtoehdossa van-
hushuoltosuhde on silloin peräti 80.

Lapsi- ja vanhushuoltosuhteen summa on väestön huoltosuhde. Vuosisadan alus-
sa oli alle 20-vuotiaita ja 65 vuotta täyttäneitä saman verran kuin työikäisiä. Sil-
loin huollettavista oli vanhuksia vain kymmenesosa. Nyt sataa työikäistä kohti on
enää 65 huollettavaa, mutta heistä selvästi yli kolmannes on eläkeikäisiä. Niin
Perusvaihtoehdossa kuin Muuttovoittovaihtoehdossa huollettavia on sadan vuo-
den kuluttua jälleen saman verran kuin työikäisiä, mutta silloin kymmenestä
huollettavasta kuusi on eläkeikäistä. Alhaisen syntyvyyden vaihtoehdossa väestön
huoltosuhde nousee koko ajan ja on ensi vuosisadan lopulla jo 110. Nykyisen
elinajan vaihtoehdossa se vakiintuu 80:n tuntumaan, kuten myös kuviosta 4.3 on
nähtävissä.
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Kuvio 4.3:  Väestön huoltosuhde ja vanhushuoltosuhde vuodesta 1900 
lähtien ja väestövaihtoehdoissa vuoteen 2100 saakka
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5 Johtopäätökset ja jatkotutkimuksen suuntaviivat

Tässä raportissa on tarkasteltu maamme väestön muutoksia viime vuosisadalta
ensi vuosisadan loppuun saakka. Näitä poikkeuksellisen kauas tulevaisuuteenkin
ulottuvia laskelmia on jo alettu käyttää Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen
laatimissa sukupolvitilinpitolaskelmissa (Vanne 1998).

Suomen väestökuvaa ensi vuosisadalla analysoidaan sellaisen Perusvaihtoehdon
avulla, jossa syntyvyys jää nykyiselleen, elinaika pitenee toistakymmentä vuotta
ja vuotuinen maahanmuutto on vuoden 2010 jälkeen määrältään sama kuin
maastamuutto. Perinteisesti väestöennusteissa on otaksuttu syntyvyyden jäävän
nykyiselleen ja nettosiirtolaisuus on yleensä oletettu melko vähäiseksi. Väestöen-
nusteissa kuolleisuuden harvoin oletetaan alentuvan niin paljon, että elinaikaan
tulee vuosi lisää jokaisen vuosikymmenen aikana.

Todellinen väestökehitys poikkeaa tulevaisuudessa Perusvaihtoehdon mukaisesta
kehityksestä, sillä väestötekijöissä tapahtuu ennalta arvaamattomia muutoksia.
Siksi syntyvyyden, kuolleisuuden ja nettomaahanmuuton vaikutuksia väestöön on
tarkasteltu näitä oletuksia koskevien väestövaihtoehtojen avulla. Näin on raken-
nettu Alhaisen syntyvyyden, Nykyisen elinajan ja Muuttovoittovaihtoehto, joista
jokainen eroaa Perusvaihtoehdosta vain yhden eli nimessään esiintyvän oletuksen
suhteen.

5.1 Johtopäätökset

Suomen väestö alkaa vähetä jo lähivuosikymmeninä, ellei syntyvyys tai netto-
maahanmuutto olennaisesti kohoa. Vaikka tänne muuttaisi joka vuosi 5 000 hen-
keä enemmän kuin täältä ulkomaille, nykyisen syntyvyyden vallitessa väestö
vähenisi jo neljännesvuosisadan kuluttua. Nettomaahanmuutto jäänee pitkällä
aikavälillä tätä selvästi pienemmäksi eikä syntyvyyskään tuntuvasti kohonne. Sik-
si viimeistään 2020-luvulla maamme väestö alkaa vähetä.

Syntyvyys on viime aikoina ollut Suomessa selvästi korkeampi kuin keskimäärin
muissa rikkaissa maissa, sillä meillä sata naista synnyttää elinaikanaan keskimää-
rin 175 lasta. Hedelmällisyysikäisen väestön vähetessä syntyneiden vuotuinen
lukumäärä alenee Muuttovoittovaihtoehdossakin nykyisestä 60 000 lapsesta vuo-
sisadassa 40 000 lapseen ja muissa väestövaihtoehdoissa vieläkin enemmän. Ellei
keskimääräinen lapsiluku naista kohti huomattavasti kohoa, lapsia syntyy vuosi
vuodelta yhä vähemmän, sillä hedelmällisyysikäinen väestö vähenee.

Suomen väestön ikärakenne muuttuu suuresti tulevaisuudessa. Muuttovoitto-
vaihtoehdossakin, jossa lasten ja nuorten väestöosuus on korkein, henkilöluvul-
taan suurin ikäluokka sadan vuoden kuluttua ovat 56-vuotiaat.
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Perusvaihtoehdossa tämä henkilöluvultaan suurin kohortti löytyy silloin vasta 75-
vuotiaista. Tätä nuoremmat ikäluokat pienenevät iän mukana siten, että vasta-
syntyneiden kohortti on kaikkein pienin molemmissa väestövaihtoehdoissa.

Tällä hetkellä 65 vuotta täyttäneitä on sadasta suomalaisesta 15 ja alle 20-
vuotiaita 25. Vanhusten vuosisadalla eläkeikäisten väestöosuus kaksinkertaistuu
niin Perusvaihtoehdossa kuin Muuttovoittovaihtoehdossa. Vuosisadan lopulla
kymmenestä suomalaisesta kolme on täyttänyt 65 vuotta mutta vain kaksi on alle
20-vuotiaita.

Väestön huoltosuhde - lasten ja eläkeikäisten suhde sataa työikäistä kohti - aleni
vuosisadan alusta viime vuosikymmenen alkupuolelle saakka yhteensä kolman-
neksen, koska lasten väestöosuus pieneni syntyvyyden supistuessa. Siitä lähtien
aina ensi vuosikymmenen lopulle saakka maamme väestön huoltosuhde on poik-
keuksellisen alhainen, sillä alle 20-vuotiaita ja 65 vuotta täyttäneitä on yhteensä
vähemmän kuin kaksi kolmasosaa työikäisten lukumäärästä.

Ensi vuosisadalla niin Perusvaihtoehdossa kuin Muuttovoittovaihtoehdossa vä-
estön huoltosuhde palaa takaisin sataan, koska eläkeikäisten väestöosuus kohoaa
suuresti. Sadan vuoden kuluttua kymmenestä huollettavasta kuusi on eläkeikäistä,
kun sata vuotta sitten kymmenestä huollettavasta yhdeksän oli lapsia. Tällä het-
kellähän huollettavista, joita on siis poikkeuksellisen vähän työikäisiin nähden,
selvästi alle 40 prosenttia on 65 vuotta täyttäneitä.

Alhaisen syntyvyyden väestövaihtoehdossa oletettiin ensi vuosikymmenen jäl-
keen sadan naisen elinaikanaan synnyttävän 140 lasta eli 35 lasta vähemmän kuin
Perusvaihtoehdossa. Useisiin teollisuusmaihin verrattuna näinkään alhainen syn-
tyvyys ei näytä epärealistiselta. Vuonna 1996 nimittäin Latviassa, Espanjassa ja
Tshekissä syntyvyysluku oli alle 120 sekä Italiassa, Bulgariassa, Saksassa ja
Kreikassa alle 130 (Council of Europe 1997).

Alhaisen syntyvyyden vaihtoehdossa syntyvien lasten lukumäärä alenee sadassa
vuodessa neljännekseen nykyisestä, jolloin aikaa myöten myös työikäisten ja ko-
ko väestön lukumäärä romahtaa. Tässä väestövaihtoehdossa ikääntyvän väestön
seuraukset näkyvät kärjekkäämpinä ja vuosikymmeniä aikaisemmin kuin muissa
väestövaihtoehdoissa. Alhaisen syntyvyyden väestö- ja muita seurauksia voidaan
kyllä lievittää maahanmuutolla, mutta tällöin joudutaan ratkaisemaan maahan-
muuttajien sopeuttamispulmat. Yhteiskuntamme tasapainoisen kehityksen kan-
nalta olisi varmaan edullisinta pyrkiä tarvittaessa estämään syntyvyyden tuntuva
supistuminen.

Perusvaihtoehdon ja Nykyisen elinajan väestövaihtoehdon erot kertovat alenevan
kuolleisuuden seuraukset väestöömme. Koska nuorta ja työikäistä väkeä kuolee
meillä suhteellisen vähän, ovat nämä väestövaihtoehdot samanlaiset ikääntynyttä
väestöä lukuunottamatta. Niinpä sadan vuoden kuluttua Perusvaihtoehdossa niin
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syntyvien kuin työikäistenkin lukumäärä on vain muutaman prosentin suurempi
kuin Nykyisen elinajan väestövaihtoehdossa. Eläkeikäisten lukumäärässä tämä
ero on silloin ehtinyt nousta jo liki puoleen miljoonaan henkeen.

Jos elinaika ei enää pitenisi, alkaisi eläkeikäinen väestö vähentyä runsaan kolmen
vuosikymmen kuluttua suurimpien ikäluokkien alkaessa siirtyä ikuiseen lepoon.
Nykyisen syntyvyyden säilyessä ja nettomuuton jäädessä vähäiseksi, vakiintuisi
65 vuotta täyttäneiden väestöosuus tämän jälkeen 23 prosentin tuntumaan eli vain
hieman suuremmaksi kuin alle 20-vuotiaiden lasten väestöosuus. Näin sataa työ-
ikäistä kohti olisi 80 huollettavaa, josta puolet lapsia.

Alhaisen syntyvyyden oloissa väestön ikääntymisen seurauksena vanhusten vä-
estöosuus kohoaa nopeasti. Vanhusten vuosisata koittaa muutaman vuoden ku-
luttua myös muissa rikkaissa maissa. Erityisesti Japanissa ja Euroopan maissa
syntyvyys on viime vuosikymmeninä selvästi alentunut samalla, kun elinaika on
huomattavasti pidentynyt. Kuten aikaisemmin todettiin on Euroopan unionin
maista tehty hiljattain väestöennuste (Eurostat 1997), jonka peruslaskelman ole-
tukset ovat lähellä tämän raportin väestön Perusvaihtoehtoa. Siksi Suomen väes-
tökehitystä voidaan verrata muiden Unionimaiden väestökehitykseen aina
vuoteen 2050 saakka.

Muihin nykyisiin EU-maihin verrattuna eläkeikäistä väestöä on koko väestöön
nähden Suomessa selvästi vähemmän aina 2010-luvulle saakka. Sen jälkeen poik-
keuksellisen suuret suomalaiset ikäluokat nostavat vanhusten väestöosuuden
täällä Italian jälkeen jäsenmaiden toiseksi suurimmaksi. Kuitenkin jo 2030-
luvulla 65 vuotta täyttäneitä on meillä kokonaisväestöön nähden jälleen tuntuvasti
vähemmän kuin keskimäärin muissa jäsenmaissa. Suomessa syntyneiden luku-
määrä nimittäin laski olennaisesti 1940-luvun lopulta aina 1970-luvun alkuun
saakka, kun useassa vertailumaassa ennätyssuuret ikäluokat syntyivät vasta 1960-
luvulla.

On selvää, että tulevaisuudessakin väestökehityksessä tapahtuu ennalta arvaa-
mattomia muutoksia, jotka ovat seurausta joko syntyvyyden, kuolleisuuden tai
nettomaahanmuuton yllättävistä muutoksista. Tässä raportissa näiden väestöole-
tusten vaikutuksia on arvioitu väestövaihtoehtojen avulla. Väestövaihtoehtojen
analysointi osoitti selkeästi, että lähivuosikymmeninä yllättävä syntyvyyskehitys
vaikuttaa lasten ja nuorten lukumäärään. Vastaavasti nettomaahanmuuton oletuk-
sen osoittautuminen vääräksi näkyy lähivuosikymmeninä pääasiassa työikäisten
lukumäärässä ja kuolleisuuden virheellinen oletus vanhusväestön lukumäärässä.
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5.2 Jatkotutkimuksen lähtökohdat

Sukupolvitilinpitolaskelmien lisäksi tämän raportin väestölaskelmia käytetään
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen muissa pitkää aikaväliä koskevissa tut-
kimuksissa. Näihin väestölaskelmiin tukeutuen arvioidaan muun muassa kansan-
taloutemme kehitysmahdollisuuksia vanhusten vuosisadalla, joka voi osoittautua
harmaiden panttereiden vuosisadaksi.

Väestön ja sen ikärakenteen muutokset muovaavat tulevaisuudessa koko yhteis-
kuntaamme. Jos sadassa vuodessa suomalaisen elinaikaan tulee todella toista-
kymmentä vuotta lisää, varmaan myös terveiden elinvuosien määrä lisääntyy.
Silloin ei tarvitse siirtyä raihnaisuuden takia yhtä varhain eläkkeelle kuin nykyi-
sin.

Jos ensi vuosisadan lopulla todellinen eläkkeellesiirtymisikä on olennaisesti ny-
kyistä korkeampi, on työelämässä pakko tapahtua huomattavia muutoksia. Har-
maiden panttereiden työmarkkinoilla ei voi olla ikääntyvälle työvoimalle
nykyisenkaltaista työntöä eläkkeelle.  Niin työvoiman tarjonta kuin kysyntäkin
ovat muutoksen kourissa pidentyvän elinajan Suomessa.

Jos elinaikaan tulee vuosi lisää vuosikymmenessä, lisääntyvät varmaan myös ter-
veet elinvuodet. Silloin terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttö painottuu nykyistä
vanhemmille ikäluokille. Väestön ikääntyminen muuttaa niin julkisten kuin yksi-
tyisten palvelujen kysyntää, jolla on vahvoja seurauksia sekä työmarkkinoille että
julkisen talouden tasapainoon. Julkisten menojen ja tulojen elinkaariprofiili
muuttuu suuresti nykyisestä (Parkkinen - Mäki 1997).

Vanhusten vuosisata saattaa varmaan uuteen tilaan työmarkkinat, julkisen talou-
den ja koko hyvinvointiyhteiskuntamme. Siksi ikääntyvän väestön kansantalou-
dellisia seurauksia arvioitaessa tarvitaan laajaa asiantuntemusta. Tätä tutkimusta
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus pyrkiikin tekemään läheisessä yhteistyössä
eri alojen asiantuntijoiden kanssa.
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