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Tiivistelmä: Raportissa on tarkasteltu Suomen ja muiden Euroopan unionimai-
den väestön määrän ja ikärakenteen muutosta vuosina 2000 – 2050 Eurostatin ja
Suomen osalta Tilastokeskuksen väestölaskelmien pohjalta. Väestökehitystä
unionimaissa on analysoitu myös työvoiman, eläkemenojen sekä terveydenhuol-
to- ja sosiaalipalvelumenojen kannalta. Jokaisessa nykyisessä unionimaassa vä-
estömäärältään suurimmat ikäluokat ovat jo aikuisiässä, mutta Suomessa ne ovat
unionin vanhimmat. Lasten väestöosuus on kuitenkin Suomessa melko suuri,
mikä helpottaa sopeutumista ikääntyneen väestön kansantalouteen.
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Abstract: The report analyses the size and age structure of population in Finland
and the other EU countries in 2000 – 2050. The research bases on population
projections made by Eurostat and Statistics Finland. The development of popula-
tion in Union countries is analysed also from the point of view of labour force,
pension expenditures as well as health and social services. Nowadays, in each
member country the biggest cohorts are already adult-aged, whereas in Finland
biggest age groups, what are born in 1940’s, are at least 15 years older than in
other EU-countries. In Finland however, the population share of children is fairly
high, what helps adaptation to a situation where the aged population dominates.
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1 Johdanto

Euroopan unionin nykyisen väestön suurimmat ikäluokat syntyivät vuosikymme-
niä sitten. Syntyvyys on jo kauan ollut niin alhainen, että ilman muuttovoittoa
väestö ehtyisi pitkällä aikavälillä. Väestö vanhenee jatkuvasti myös siksi, että
kuolevuus alenee eli elinaika pitenee. Eläkeikäisten ja varsinkin vanhusten luku-
määrä lisääntyy huomattavasti nopeammin kuin muu väestö. Muuttovoitosta
huolimatta useimmissa jäsenmaissa lapset ovat vähentyneet vuosikausia ja työ-
ikäiset alkavat vähetä jo lähivuosikymmeninä. Siksi työllinen työvoimakin
kääntyy vääjäämättä laskuun.

Ellei väestökehityksessä tapahdu valtavia yllätyksiä, niin tulevaisuudessa Euroo-
pan unionin nykyisissä jäsenmaissa elää olennaisesti nykyistä enemmän hoiva-
palveluja tarvitsevia vanhuksia ja muita eläkkeensaajia mutta vähemmän lapsia ja
työikäisiä. Työllisten vähetessä heikkenee elatussuhde, jolla tarkoitetaan muun
kuin työllisen väestön lukumäärän suhdetta työllisten lukumäärään.

Tässä raportissa tarkastellaan nykyisten unionimaiden väestöä vuonna 2000 ja
väestönäkymiä vuoteen 2050 Suomen näkökulmasta. Miten maamme väes-
tönäkymät poikkeavat muiden jäsenmaiden väestönäkymistä, kun väestöä analy-
soidaan ikäryhmittäin?

Luvussa 2 ja liitekuvioissa verrataan Suomen nykyisen väestön ikärakennetta
muiden unionimaiden väestön ikärakenteeseen yksivuotisin ikäryhmin sekä tar-
kastellaan vanhushuoltosuhdetta eli eläkeikäisten lukumäärän suhdetta työikäi-
seen väestöön pitkälläkin aikavälillä. Vanhushuoltosuhteella voidaan karkeasti
mitata kansakunnan eläkemenorasitusta.

Luvussa 3 analysoidaan jäsenmaiden väestönäkymiä työvoiman kannalta. Miten
Suomen väestönäkymät poikkeavat työvoiman tarjontamahdollisuuksien kannalta
muiden unionimaiden väestönäkymistä? Useissa jäsenmaissahan työikäisten lu-
kumäärä ja sen mukana työvoima alkaa vähetä vuoteen 2050 ulottuvalla tarkas-
telujaksolla.

Luvussa 4 tarkastellaan unionimaiden väestönäkymiä ”hoivapalvelurasituksen”
kannalta. Eläkeikäisten ja erityisesti ikääntyneiden vanhusten väestöosuuden ko-
hotessa terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen kysyntä kasvaa huomattavasti.
Näiden hoivapalvelujen käyttö lisääntyy eläkeikäisillä jyrkästi iän mukana.

Viimeisessä luvussa 5 kerrataan keskeiset johtopäätökset.
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2 Unionimaiden väestö

2.1 Väestön ikärakenne vuosien 2000 ja 2001 vaihteessa

Unionimaiden väestön ikärakennetta tarkastellaan vuosien 2000 ja 2001 vaih-
teessa. Euroopan unionin tilastoyksikkö Eurostat on ajankohdalta 1.1.2001 laati-
nut jäsenmaista väestöarvion yksivuotisin ikäryhmin. Koska Suomesta on
julkaistu lopulliset väestötilastot samalta ajankohdalta 31.12.2000, käytetään
Suomesta näitä tilastoja.

Väestön ikärakennevertailuissa on perinteisesti käytetty väestöpyramidia, jossa
ikäryhmät esitetään nuorimmasta vanhimpaan päällekkäin siten, että naiset ovat
yhdellä puolella ja miehet toisella puolella pyramidia. Jäljempänä väestökuvauk-
set on laadittu viivakuvioina, koska niistä on pyramidikuviota helpompi verrata
eri ikäryhmien kokoa eikä työikäisten osalta naisväestön määrä poikkea olennai-
sesti miesväestön määrästä. Kuvioissa vertailumaan väestö yksivuotisin ikäryh-
min on saatettu vertailukelpoiseksi Suomen väestön kanssa valitsemalla asteik-
kojen väliseksi suhteeksi väestömäärien välinen suhde.

Kuviossa 1 verrataan vuosien 2000 ja 2001 vaihteessa Suomen väestön ikäraken-
netta 14 maasta koostuvan muun unionin väestön ikärakenteeseen. Koska tuol-
loin muissa unionimaissa oli yhteensä 372 miljoonaa asukasta ja Suomessa 5,18
miljoonaa asukasta, on kuviossa asteikkojen väliseksi suhteeksi valittu 71,8 eli
näiden väkilukujen välinen suhde.

Euroopan unionin väestömäärältään suurimmissa vuosiluokissa on ilman suo-
malaisia yli kuusi miljoonaa asukasta. Nämä 1960-luvulla syntyneet ikäluokat
ovat unionin koko väestöön nähden melkein yhtä suuria kuin maamme 1940-
luvun loppuvuosina syntyneet suurimmat ikäluokat Suomen väestöön nähden.

Väestöömme nähden muun unionin suuriksi ikäluokiksi on kuvion 1 perusteella
helppo määritellä vuosina 1960 – 1974 syntyneet kohortit. Todettakoon, että
myös 1920- ja 1930-luvulla syntyneitä on koko väestöön nähden muussa
unionissa enemmän kuin Suomessa.

Kuviosta on helppo todeta, että muu unioni seuraa väestön ikärakenteessa Suo-
mea noin 15 vuoden viiveellä. Muun unionin ikärakenteeseen verrattuna Suomen
suuret ikäluokat muodostuvat vuosina 1945 – 1956 syntyneistä. Lisäksi useim-
mat 1980- ja 1990-luvun vuosiluokat ovat meillä koko väestöön nähden jonkin
verran suuremmat kuin muussa unionissa.
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Euroopassa vain Suomessa, mutta maailmassa myös Japanissa1 asukasluvultaan
suurimmat vuosiluokat ovat edelleen 1940-luvun kohortteja. Lapsikohortit ovat
kuitenkin meillä muuhun unioniin nähden suhteellisesti suuremmat, mikä myö-
hemmin hieman helpottaa maamme selviytymistä ikääntyvän väestön haasteista.

Kuvio 1 Suomen ja muun EU:n väestön määrä yksivuotisin ikäryhmin
syntymävuoden mukaan vuosien 2000 ja 2001 vaihteessa

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 1990 1980 1970 1960 1950 1940 1930 1920 1910

0,0

0,7

1,4

2,1

2,8

3,5

4,2

4,9

5,6

6,3

7,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Syntymävuosi

Ikä, vuotta

Suomi (vas.ast.)
1000 henkeä 

Muu EU (oik.ast.)
milj. henkeä

Kuviossa 2 verrataan maamme väestön ikärakennetta yhtäältä unionin nuorim-
man väestön maan Irlannin ja toisaalta unionin vanhimman väestön maan Italian
ikärakenteeseen vuonna 2000. Molempien maiden väestön ikäryhmät on kuvios-
sa muutettu vertailukelpoiseksi Suomen väestön ikäryhmien kanssa kokonaisvä-
estöjen välisen suhteen avulla samalla tavalla kuin kuviossa 1.

Irlannissa syntyvyys on kauan ollut korkein unionimaissa. Siksi siellä lasten vä-
estöosuus on jäsenmaiden suurin. Väestömäärältään suurimmat ikäluokat syntyi-
vät Irlannissa parikymmentä vuotta sitten. Nämä ikäluokat ovat koko väestöön
nähden vieläkin suuremmat kuin suomalaiset suuret ikäluokat. Jos Irlannissa
asuisi saman verran väkeä kuin Suomessa, niin nuorimmissakin ikäluokissa olisi
pitkälti yli 70 000 asukasta. Meillä viime vuosien ikäluokissa on vain 57 000
asukasta.

                                           
1 Japanin väestön lukumäärä yksivuotisin ikäryhmin on saatavissa internetin osoitteessa
http://www.stat.go.jp/english/15k3d.htm.
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Italiassa syntyvyys on kauan ollut alhainen. Siksi siellä lapsivuosiluokissa on
koko väestöön nähden vähemmän väkeä kuin missään muussa unionimaassa.
Asukaslukuun verrattuna Italiassa on lapsia viidennes vähemmän kuin meillä.
Siellä suurimmat ikäluokat ovat koko väestöön verrattuna yhtä suuret kuin Suo-
messa. Italiassa ne ovat syntyneet kuitenkin vasta 1960-luvun puolessa välissä
kuten useimmissa unionimaissa.

Italiassa asuu suhteellisen paljon eläkeikäisiä. Siellä 65 vuotta täyttäneitä on yli
18 prosenttia koko väestöstä eli enemmän kuin missään muussa unionimaassa.
Vastaava prosenttiluku on Suomessa 15 ja nuorimman väestön unionimaassa Ir-
lannissa vain 11.

Irlannin väestön ikärakennetta on helppo pitää unionin parhaana, koska siellä
asuu suhteellisen vähän eläkeikäisiä ja ikääntyneitä työikäisiä mutta erittäin run-
saasti nuorta työikäistä väestöä. Samoilla perusteilla Italian väestön ikärakenne
on huonoin unionimaissa. Vaikka Suomessa elävät unionin vanhimmat suuret
ikäluokat, on väestömme ikärakenne kuitenkin selvästi parempi kuin Italian
mutta huonompi kuin Irlannin väestön ikärakenne.

Kuvio 2 Suomen väestö ja sen kokoisena Irlannin ja Italian väestö yksi-
vuotisin ikäryhmin syntymävuoden mukaan vuosien 2000 ja 2001
vaihteessa
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Kuviossa 3 vertaillaan maamme tärkeimpien ulkomaankauppamaiden eli Saksan,
Britannian ja Ruotsin väestön ikärakennetta Suomeen. Näissä vertailumaissa ny-
kyisen väestön suurimmat ikäluokat ovat syntyneet 1960-luvun keskivaiheilla.
Koko väestöön nähden Saksalla on vieläkin suuremmat ikäluokat kuin Suomella



5

ja Britannialla lähes yhtä suuret. Saksalla myös 1930-luvun jälkipuoliskon ikä-
luokat ovat myös suhteellisen suuret muihin vertailumaihin nähden.

Ruotsin suurimmat ikäluokat ovat koko väestöön nähden selvästi pienemmät
kuin meillä, mutta siellä suuria vuosiluokkia ovat yhtäältä 1940-luvun puolenvä-
lin ja toisaalta 1980- ja 1990-luvun vaihteen kohortit. Toisin kuin muissa
unionimaissa Ruotsissa väestömäärältään suuret ikäluokat ovat synnyttäneet
myös suuria ikäluokkia. Lisäksi kauan jatkunut muuttovoitto on tuonut sinne
viljalti väkeä työikäisiä Suomesta ja muista maista.

Kuvio 3 Suomen väestö ja sen kokoisena Britannian, Ruotsin ja Saksan
väestö yksivuotisin ikäryhmin syntymävuoden mukaan vuosien
2000 ja 2001 vaihteessa
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Liitekuvioissa on samalla tavalla kuin edellä tarkasteltu muiden unionimaiden
väestön ikärakennetta vuosien 2000 ja 2001 vaihteessa. Näissä maissa nykyisen
väestön suurimmat ikäluokat ovat syntyneet 1960-luvulla lukuun ottamatta Por-
tugalia ja Espanjaa, joissa väestöltään suurimmat ikäluokat ovat 1970-luvun ko-
hortteja. Myös Irlannissa asukasluvultaan suurin kohortti on syntynyt 1970-
luvulla mutta vertailumaista vain Suomessa 1940-luvulla. Näin 15 unionimaasta
11 maassa suurimmat vuosiluokat ovat 1960-luvun kohortteja.

Kauan jatkuneen alhaisen syntyvyyden takia Italiassa, Espanjassa, Kreikassa ja
Saksassa on koko väestöön nähden poikkeuksellisen vähän 1990-luvulla synty-
neitä. Myös Ruotsin ja Itävallan nuorimmassa vuosiluokissa on suhteellisen vä-
hän asukkaita. Näissä jäsenmaissa väestön ikärakenne on pitkällä aikavälillä
vinoutumassa huolestuttavasti. Korostettakoon samalla, että Suomessa on nuo-
riakin lapsia väestöön nähden enemmän kuin keskimäärin muissa unionimaissa.
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2.2 Unionimaiden väestöennuste vuoteen 2050

Eurostat laati vuosituhannen vaihteessa jäsenmaistaan yksivuotisin ikäryhmin
vuoteen 2050 saakka ulottuvat väestöennusteet. Näissä väestöennusteissa oletet-
tiin elinajan pidentyvän suunnilleen vuodella jokaisen vuosikymmenen aikana ja
kaikkien jäsenmaiden saavan jatkuvasti muuttovoittoa. Suomea ja Irlantia lukuun
ottamatta syntyvyyden oletettiin kohoavan, mutta jäävän kaikissa jäsenmaissa
selvästi väestön täydellisen uusiutumisrajan alapuolelle.

Tämän väestöennusteen mukaan väestö kasvaisi nopeimmin Luxemburgissa ja
Irlannissa, joissa 50 vuoden kuluttua väestöä olisi neljännes nykyistä enemmän
(kuvio 4). Myös Alankomaiden väki lisääntyisi selvästi.  Italian ja Espanjan vä-
estö vähenisi nopeimmin vertailumaissa. Muissa jäsenmaissa väestönmuutos
vuoteen 2050 saakka olisi vähemmän kuin 10 prosenttia.

Kuvio 4 EU-maiden väestö vuosina 2000 – 2050, indeksi(2000)=100
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Näitä väestöennusteita käytetään jäljempänä. Kuitenkin Suomesta käytetään syk-
syllä 2001 tehtyä väestöennustetta (Tilastokeskus 2001b), joka perustuu samaan
muuttovoittoon ja lähes samaan syntyvyyteen, mutta selvästi nopeammin piden-
tyvään elinaikaan kuin Eurostatin Suomea koskeva väestöennuste. Tilastokes-
kuksen väestöennuste on nimittäin sekä tuoreempi että suuremman vanhus-
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väestön vuoksi työikäisten kannalta myös pessimistisempi kuin Eurostatin en-
nuste.

Suomi on tähän ja muihin jäljempänä esitettyihin ”ryhmäkuvioihin” piirretty
paksulla mustalla viivalla. Vuonna 2050 maamme asukasluku on Tilastokeskuk-
sen väestöennusteen mukaan 5,01 miljoonaa, mikä kuviossa 4 näkyy indeksilu-
kuna 96,6. Eurostatin ennusteessa vastaava indeksiluku on 95,2. Näiden ennus-
teiden ero vuosiluokkien koossa on suurimmillaan vain muutama prosentti lu-
kuun ottamatta eläkeikäisten vuosiluokkia. Joissakin vanhusten ikäluokissa ero
nousee vuoteen 2050 mennessä jopa 15 prosenttiin, sillä Tilastokeskuksen en-
nusteessa nopeammin pitenevä elinaika näkyy selvimmin tarkastelujakson lo-
pulla vanhusväestön lukumäärässä.

Eurostatin väestöennusteet on laadittu jokaisen vuoden ensimmäiseksi päiväksi.
Nämä ennusteet samaistetaan edellisen vuoden viimeisen päivän suomalaisen-
nusteisiin ja käytetään samaa vuosilukua molemmista ennusteista. Vaikka Euro-
stat on arvioinut väestön ajankohdalle 1.1.2051 ja Suomi ajankohdalle
31.12.2050, niin molemmista käytetään merkintää vuonna 2050.

2.3 Vanhushuoltosuhde vuoteen 2050

Eläkeikäisten lukumäärän suhdetta sataa työikäistä kohti kutsutaan vanhushuol-
tosuhteeksi, jolla voidaan karkeasti mitata eläkkeiden ja muiden vanhuusmenojen
kansantaloudellista rasitusta. Kun eläkeikäistä väestöä on työikäiseen väestöön
nähden vähän, on työikäisten työllä helppo rahoittaa eläkkeet ja muut vanhuus-
menot. Väestön ikärakenne on työikäisten kannalta sitä parempi, mitä pienempi
on vanhushuoltosuhde, koska silloin kansakunnan tuloista jää suurempi siivu
heille ja heidän lapsilleen.

Unionimaissa yleinen eläkeikä on 65 vuotta ja koulutuksesta tullaan työelämään
yleensä vasta parikymppisenä. Siksi vanhushuoltosuhteella tarkoitetaan tässä ra-
portissa 65 vuotta täyttäneiden lukumäärän suhdetta sataa 20 – 64-vuotiasta koh-
ti. Tilastokeskuksen väestöennusteessa vanhushuoltosuhde on pidemmän elinajan
ansiosta tietenkin huonompi kuin Eurostatin laskelmissa, joita käytetään muista
jäsenmaista.

Vuoden 2000 lopussa maassamme asui 65 vuotta täyttänyttä väestöä 777 000
henkeä ja 20 – 64-vuotiaita työikäisiä yhteensä 3,136 miljoonaa. Siten van-
hushuoltosuhteeksi saadaan 24,8. Meillä siis neljää työikäistä kohti on yksi elä-
keikäinen, jolla sijoitumme 11. unionimaiden joukossa (kuvio 5).

Vanhushuoltosuhde on jäsenmaissa alhaisin Irlannissa, jossa sataa työikäistä
kohti on vain 19 eläkeikäistä. Myös Alankomaissa, Luxemburgissa ja Tanskassa
on työikäistä kohti vähemmän eläkeikäisiä kuin Suomessa. Italiassa ja Ruotsissa
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on unionin huonoin vanhushuoltosuhde. Vuonna 2000 molemmissa maissa asui
yli 29 eläkeikäistä sataa työikäistä kohti.

Vanhushuoltosuhde kohoaa tarkastelujaksolla jokaisessa jäsenmaassa. Vuonna
2050 vanhushuoltosuhde on korkein alhaisimman syntyvyyden maissa eli Italias-
sa ja Espanjassa. Molemmissa maissa on silloin kolmea työikäistä kohti kaksi
eläkeikäistä eli kaksi kertaa niin paljon kuin nyt. Jos Eurostatin väestöennuste
toteutuisi, niin puolen vuosisadan kuluttua nykyisistä jäsenmaista Luxemburgilla
ja Tanskalla olisi paras vanhushuoltosuhde. Näissä maissa sataa työikäistä kohti
eläisi 41 eläkeikäistä. Myös Irlannissa ja Alankomaissa vanhushuoltosuhde olisi
melkein yhtä hyvä.

Kun maassamme väkimäärältään suurimmat ikäluokat tulevat eläkeikään 2010-
ja 2020-luvulla, kohoaa vanhushuoltosuhteemme erittäin nopeasti. Muissa jä-
senmaissa vanhushuoltosuhde heikkenee erityisesti 2010-luvulla hitaammin kuin
meillä, sillä niissä väkimäärältään suurimmat ikäluokat alkavat tulla eläkeikään
vasta 2020-luvulla. Juuri tästä syystä Suomen vanhushuoltosuhde on huonoin
nykyisissä jäsenmaissa ensi vuosikymmenen lopulta aina seuraavan vuosikym-
menen jälkipuoliskolle saakka (kuvio 5), mikäli Tilastokeskuksen ja Eurostatin
väestöennusteet toteutuvat.

Suomessa vanhushuoltosuhteen heikkeneminen päättyy jo 2030-luvun alkuvuo-
sina ensimmäisenä vertailumaista, sillä lapsi-ikäluokat eivät meillä ole muihin
unionimaihin verrattuna väkimäärältään lainkaan pieniä. Vanhushuoltosuhteem-
me on 50 vuoden kuluttua jo lähellä 15 EU-maan keskiarvoa, sillä silloin Tilas-
tokeskuksen väestöennusteen mukaan maassamme asuu 52 eläkeikäistä sataa
työikäistä kohti.
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Kuvio 5 Vanhushuoltosuhde EU-maissa vuosina 2000 – 2050
(65 vuotta täyttäneitä sataa 20 – 64-vuotiasta kohti)
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3 Väestönäkymät työvoiman kannalta

Tässä luvussa analysoidaan Suomen näkökulmasta unionimaiden väestönäkymi-
en vaikutusta työvoiman määrään tulevaisuudessa. Onko väestömme kehitysku-
va työvoimanäkymien suhteen parempi vaiko huonompi kuin muissa unioni-
maissa? Aluksi kuitenkin arvioidaan Suomen näkökulmasta, minkä verran jä-
senmaissa oli vuonna 2000 työvoimareservejä käytettävissä.

3.1 Työvoimalaskelmien lähtökohdat

Edellä osoitettiin, että unionimaiden väestön ikärakenteet poikkeavat huomatta-
vasti toisistaan. Tämän lisäksi työllisen työvoiman määrään vaikuttavat työlli-
syysasteet, joilla tarkoitetaan työssä käyvien osuuksia samanikäisestä väestöstä.
Unionimaiden välillä on huomattavia eroja jopa kokonaistyöllisyysasteessakin,
joka tässä raportissa on määritelty työikäisten ja eläkeikäisten työllisten lukumää-
rän suhteena 15 – 64-vuotiaaseen väestöön.

Vuonna 2000 kokonaistyöllisyysaste oli jäsenmaissa suurin (76 %) Tanskassa ja
pienin (54 %) Italiassa. Erosta pääosa selittyy naisten työssäkäyntierolla, vaikka
myös miesten työssäkäynti on Tanskassa huomattavasti yleisempää kuin Italias-
sa. Pohjoismaissa naisten työllisyysasteet ovat tuntuvasti suuremmat kuin Italias-
sa, Espanjassa ja Kreikassa.

Pohjoismaat tarjoavat kansalaisilleen runsaasti julkisia koulutus-, terveyden-
huolto- ja sosiaalipalveluja, joiden alojen työllisistä pääosa on naisia. Mainituissa
Välimerenmaissa nämä palvelut tuotetaan usein kotona, jolloin naisten työlli-
syysasteet ansiotyössä jäävät alhaisiksi ja julkiset menot vastaavasti pienemmik-
si.

Suomessa kokonaistyöllisyysaste vaihteli lamaan saakka 75 prosentin tuntumassa
samaan tapaan kuin muissakin pohjoismaissa. Kun vielä vuonna 1990 työikäisiä
ja eläkeikäisiä työllisiä oli yhteensä 75 prosenttia työikäisen väestön lukumääräs-
tä, niin pahimpana työttömyysvuonna 1994 kokonaistyöllisyysaste oli vain 60
prosenttia. Työllistävän talouskasvun ansiosta kokonaistyöllisyysasteemme oli
vuonna 2000 noussut 67 prosenttiin.

Vuonna 1990 maassamme vallitsi vielä perinteinen pohjoismainen työllisyys,
jolloin kokonaistyöllisyysaste oli korkea ja työttömänä oli vain muutama pro-
sentti työvoimasta. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen perusaineiston mu-
kaan silloin kaikkien 28 – 47-vuotiaiden miesten työllisyysasteet olivat yli 90
prosenttia ja korkeimmillaan ne olivat lähellä 94 prosenttia (kuvio 6). Ennen la-
maa keski-ikäisistä naisistakin oli 90 prosenttia töissä.

Suomalaisten miesten ja naisten työssäkäyntiä vuonna 1990 käytetään mittarina,
kun Suomen näkökulmasta jäljempänä arvioidaan muiden jäsenmaiden työlli-
syystilannetta. Kun näillä vuoden 1990 suomalaisilla työllisyysasteilla lasketaan
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ikäryhmittäisen mies- ja naisväestön avulla vuosilta 2000 – 2050 kaikista jäsen-
maista työllisten lukumäärä, saadaan tulokseksi potentiaalisten työllisten luku-
määrä. Vuodelta 2000 sitä voidaan verrata todellisten työllisten lukumäärään.
Potentiaalisten ja todellisten työllisten erotusta on luontevaa kutsua työvoima-
reserviksi. Potentiaalisten työllisten aikasarja vuoteen 2050 saakka kuvaa väestö-
kehityksen työvoimaseurauksia kuten myöhemmin käy ilmi.

Kuvio 6 Miesten ja naisten työllisyysasteet yksivuotisin ikäryhmin Suo-
messa vuonna 1990, prosenttia
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3.2 Työvoimareservit unionimaissa vuonna 2000

Kun vuoden 1990 työllisyysasteillamme kerrotaan vuoden 2000 väestömme yk-
sivuotisin ikäryhmin, saadaan yhteensä 2,57 miljoonaa työllistä, kun todellisuu-
dessa oli työllisiä oli 2,34 miljoonaa. Siten potentiaalisia työllisiä oli 230 000
henkeä enemmän eli 10 prosenttia enemmän kuin todellisia työllisiä. Tätä ero-
tusta kutsutaan siis tässä raportissa työvoimareserviksi.

Muiden unionimaiden potentiaalisten työllisten lukumäärää arvioidaan jäljempä-
nä Suomen näkökulmasta käyttämällä mittarina meidän työllisyysasteitamme
vuodelta 1990 (kuvio 6). Silloin maassamme oli vielä niin hyvä työllisyystilanne,
että sitä voitaneen kutsua jopa täystyöllisyydeksi. Kun vuoden 1990 työlli-
syysasteillamme lasketaan ikäryhmittäisen nais- ja miesväestön avulla muusta
maasta potentiaalisten työllisten lukumäärä, voidaan sitä verrata saman maan
todellisten työllisten lukumäärään. Potentiaalisten ja todellisten työllisten ero-
tusta on luonteva kutsua maan työvoimareserviksi, vaikka se on laskettu Suomen
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työllisyysasteiden avulla. Vuonna 2000 potentiaalisten työllisten lukumäärää ver-
rataan OECD:n (2001) julkaisun mukaisiin tilastoihin.

Vuonna 2000 Espanjalla ja Italialla on unionimaissa suhteellisesti suurimmat
työvoimareservit (kuvio 7). Molemmissa maissa työllisiä olisi silloin ollut 39
prosenttia enemmän, jos naisten ja miesten ikäryhmittäiset työllisyysasteet olisi-
vat olleet täsmälleen yhtä suuret kuin Suomessa vuonna 1990. Kreikassa työllistä
työvoimaa olisi voitu lisätä kolmanneksella ja Belgiassa runsaalla neljänneksellä,
jos näissä maissa olisi vuonna 2000 saavutettu Suomen työllisyysasteet vuodelta
1990.

Unionimaista vain Tanskassa ikäryhmittäiset työllisyysasteet olivat vuonna 2000
hieman suuremmat ja Itävallassa ja Ruotsissa ne olivat melkein yhtä suuret kuin
Suomessa vuonna 1990. Suomea suhteellisesti vähemmän työvoimareservejä oli
myös Portugalissa, Britanniassa ja Saksassa, kun arviointiperusteena ovat suo-
malaisten naisten ja miesten työllisyysasteet vuonna 1990.

Kuvio 7 Potentiaalisten työllisten määräindeksi unionimaissa vuonna
2000, indeksi(maan todelliset työlliset)=100
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Unionimaiden välillä oli vuonna 2000 uskomattomia eroja työvoimareservien
suhteellisessa suuruudessa, vaikka ne lasketaan mahdollisimman tarkasti käyttä-
en yksivuotisia ikäryhmiä erikseen miehille ja naisille. Espanja ja Italia voisivat
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lisätä työllistä työvoimaansa yli 40 prosenttia, jos naisten ja miesten työssäkäynti
tulisi ikäryhmittäin yhtä yleiseksi kuin Tanskassa. Tästä vain neljännes selittyy
työttömyydellä, sillä pääosa erosta on seurausta Tanskan korkeasta työhön osal-
listumisesta.

3.3 Väestömuutosten työllistävyys

Jäljempänä vertaillaan Suomen näkökulmasta unionimaiden väestömuutosten
vaikutusta työvoiman määrään aina vuoteen 2050 saakka. Tässäkin yhteydessä
mittarina käytetään vuoden 1990 työllisyysasteitamme yksivuotisin ikäryhmin
sekä naisille että miehille. Kun niillä kerrotaan vertailumaan väestö tiettynä
vuonna, saadaan tuloksena potentiaalisten työllisten määrä samana vuonna.

Potentiaalisten työllisten aikaura kuvaa maan väestön ”hyvyyttä” työllisten mää-
rän näkökulmasta. Mitä nopeammin potentiaalisten työllisten määräindeksi kas-
vaa tulevaisuudessa, sitä paremmalta näyttää väestökehitys työvoiman riittä-
vyyden näkökulmasta. Kuviossa 8 verrataan unionin nuorimman väestön maan
Irlannin ja vanhimman väestön maan Italian potentiaalisten työllisten määräin-
deksejä Suomen vastaaviin indekseihin vuodesta 2000 vuoteen 2050.

Kuvio 8 Potentiaalisten työllisten määräindeksi vuoteen 2050 Suomessa,
Irlannissa ja Italiassa, indeksi(2000)=100
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Suomessa potentiaalisten työllisten määrä oli suurimmillaan jo vuonna 2000 ja
vähenee joka vuosi tarkastelujakson loppuun saakka. Vuoden 1990 työllisyysas-
teillamme laskettu kokonaistyövoimamme on 18 prosenttia nykyistä pienempi
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vuonna 2050, jos Tilastokeskuksen tuorein väestöennuste toteutuisi. Työllisten
lukumäärä vähenee siten maassamme joka vuosi, elleivät ikäryhmittäiset työlli-
syysasteet kohoa.

Italiassa, jossa lasten ja nuorten väestöosuus on vieläkin pienempi kuin Suomes-
sa, potentiaalisten työllisten määrä vähenee nopeammin kuin meillä. Italiassa
potentiaalisilla työllisillä mitattu kokonaistyövoima supistuu kolmanneksella
vuoteen 2050 mennessä.

Irlannin korkea syntyvyys yhdessä muuttovoiton kanssa näkyy potentiaalisten
työllisten lisääntymisenä. Siellä kokonaistyövoima lisääntyy yhteensä kuuden-
neksella, ennen kuin se alkaa vähetä 2030-luvulla. Vielä tarkastelujakson päätty-
essä siellä on kymmenesosa nykyistä enemmän potentiaalisia työllisiä. Irlannin
väestö on työvoiman riittävyyden näkökulmasta vieläkin parempi, koska tarkas-
telujakson alussa siellä on työvoimareservejäkin kymmenesosa työllisten mää-
rästä. Nämä mukaan luettuna vuonna 2050 Irlannissa olisi runsas viidennes
nykyistä suurempi kokonaistyövoima. Näin siis kävisi silloin, jos Irlannin väestö
kehittyisi Eurostatin väestöennusteen mukaisesti ja irlantilaisten naisten ja mies-
ten ikäryhmittäiset työllisyysasteet olisivat vuonna 2050 täsmälleen samat kuin
Suomessa vuonna 1990.

Suomen ja Saksan väestökehitys näyttää kokonaistyövoiman kehityksen kannalta
samankaltaiselta (kuvio 9). Vielä tämän vuosikymmenen ajan Saksan kokonais-
työvoiman määrä säilyy nykyisellään, mutta supistuu sen jälkeen nopeammin
kuin Suomessa. Puolen vuosisadan kuluttua Saksassa on melkein neljännes ny-
kyistä vähemmän työvoimaa.

Suomen tärkeimmistä kauppakumppaneista Britannian väestökehitys on lähivuo-
sikymmenten aikana suotuisin kokonaistyövoiman määrän kannalta. Siellä po-
tentiaaliset työlliset lisääntyvät ensi vuosikymmenen puoleen väliin saakka ja
vielä vuonna 2050 kokonaistyövoimaa on yli 90 prosenttia siitä mitä nykyisin.
Ruotsissa potentiaalisten työllisten määrä muuttuu samansuuntaisesti Britannian
kanssa. Sekä Britannian että Ruotsin väestökehitys on kokonaistyövoiman kehi-
tyksen kannalta olennaisesti parempi kuin Suomessa ja Saksassa.

Muiden EU-maiden potentiaalisten työllisten aikaura vuoteen 2050 saakka on
nähtävissä liitekuviossa 4. Luxemburgissa, jossa syntyvyys on korkea ja muutto-
voitto suhteellisen suuri, väestökehitys näyttää potentiaalisten työllisten näkö-
kulmasta lähes yhtä hyvältä kuin Irlannissa. Britannian ja Ruotsin tavoin myös
Portugalissa kokonaistyövoima on lähivuosikymmenet nykyistä suurempi. Es-
panjassa potentiaalisten työllisten aikaura on melkein yhtä synkkä kuin Italiassa,
sillä molemmissa maissa syntyvyys on ollut poikkeuksellisen matala jopa muihin
EU-maihin nähden
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Kuvio 9 Potentiaalisten työllisten määräindeksi vuoteen 2050 Suomessa,
Britanniassa, Ruotsissa ja Saksassa, indeksi(2000)=100
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Tällaisen analyysin perusteella Suomen väestökehitys näyttää lähivuosikymme-
nellä huonolta työvoiman määrän kehityksen kannalta. Vain Italiassa kokonais-
työvoima vähenee nopeammin kuin Suomessa. Koska Italialla on huomattavasti
suuremmat työvoimareservit kuin meillä, on nämä huomioon ottaen Suomen vä-
estökehitys työvoiman saatavuuden suhteen huonoin nykyisissä jäsenmaissa aina
2020-luvulle saakka. Tämän jälkeen kokonaistyövoima vähenee meillä samalla
nopeudella kuin keskimäärin muissa EU-maissa, sillä lapsi-ikäluokissa on Suo-
messa suhteellisen runsaasti asukkaita.

Korostettakoon kuitenkin vielä kerran, että johtopäätökset perustuvat Suomen
osalta Tilastokeskuksen syksyllä 2001 julkaisemaan väestöennusteeseen ja mui-
den jäsenmaiden osalta Eurostatin väestöennusteeseen. Kun todellinen väestöke-
hitys aikaa myöten poikkeaa ennustetusta väestökehityksestä, muuttuvat myös
työvoimanäkymät.
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4 Väestönäkymät hoivahuoltosuhteen kannalta

Tässä luvussa verrataan maamme väestöä muiden unionimaiden väestöön tervey-
denhuolto- ja sosiaalipalvelumenojen kannalta. Näiden hoivapalvelujen kulutus
kasvaa jyrkästi väestön ikääntyessä, sillä vanhukset käyttävät näitä palveluja jopa
kymmeniä kertoja enemmän kuin nuoret. Hoivahuoltosuhteella eli hoivapalve-
lumenoilla työikäistä kohti mitataan jäljempänä sitä, miten erilaisia unionimaat
ovat nyt ja tulevaisuudessa ”hoivapalvelurasituksen” kannalta.

Suomessa hoivapalvelumenot asukasta kohti vaihtelevat suuresti ikäryhmittäin
(kuvio 10). Kuvio perustuu yhtäältä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen
viime vuosikymmenellä tekemään perustutkimukseen (Parkkinen – Mäki – Van-
ne 1996) ja toisaalta kansantalouden tilinpitoon (Tilastokeskus 2001a). Kuviossa
hoivapalvelumenoilla tarkoitetaan kansantalouden tilinpidon toimialan N eli ter-
veydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen tuotoksen arvoa. Vuonna 2000 se oli lähes 13
miljardia euroa, joka on jaettu edellä mainitun perustutkimuksen perusteella eri-
ikäiselle väestölle.

Kuvion mukaan peruskouluikäinen suomalainen käytti julkisia ja yksityisiä hoi-
vapalveluja keskimäärin runsaalla tuhannella eurolla ja päivähoitoikäinen 6 000
eurolla mutta yli 90-vuotias 23 000 eurolla. Näitä laskettaessa on oletettu vah-
vasti, että hoivapalvelumenojen ikäprofiili on asukasta kohti vuonna 2000 sama
kuin vuonna 1993 eli suhteelliset erot eri-ikäisten välillä ovat säilyneet muuttu-
mattomina.

Vanhushuoltosuhde, joka luvussa 2 määriteltiin 65 vuotta täyttäneiden lukumää-
rän suhteeksi sataa 20 - 64-vuotiasta työikäistä kohti, mittaa karkeasti myös vä-
estön hyvyyttä hoivapalvelurasituksen suhteen. Onhan vanhushuoltosuhde sitä
suurempi, mitä enemmän on eläkeikäistä väestöä työikäistä kohti. Vanhushuol-
tosuhde on kuitenkin riippumaton eläkeikäisten ikäjakaumasta, mikä kuvion 10
mukaan suuresti vaikuttaa hoivapalvelumenojen määrään. Näiden menojen määrä
riippuu myös päivähoitoikäisten lukumäärästä, joka ei lainkaan näy vanhushuol-
tosuhteessa.

Tällaisista syistä tässä raportissa väestön hyvyyttä hoivapalvelujen suhteen ana-
lysoidaan Suomen näkökulmasta unionimaissa hoivahuoltosuhteella, joka mää-
ritellään potentiaalisilla terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelumenoilla 20 – 64-
vuotiasta työikäistä kohti. Potentiaalisilla hoivapalvelumenoilla tarkoitetaan Suo-
men terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelumenoja asukasta kohti yksivuotisin ikä-
ryhmin vuonna 2000 (kuvio 10). Näin Välimerenmaidenkin väestön ikäraken-
netta analysoidaan pohjoismaisen hyvinvointivaltion näkökulmasta, jolloin lapset
ja vanhukset saavat hoivapalveluja kodin ulkopuolella.
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Hoivahuoltosuhde on sitä pienempi, mitä vähemmän työikäisiin nähden maassa
asuu iäkkäitä vanhuksia ja muita ikäihmisiä sekä päivähoitoikäisiä lapsia. Silloin
työikäiset voivat käyttää suuremman siivun kansantalouden käytettävissä olevista
tuloista, jolloin työikäisten kannalta hoivasuhde on sitä parempi, mitä pienempi
se on.

Kuvio 10 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelumenot ikäryhmittäin suoma-
laista kohti vuonna 2000, tuhatta euroa
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Vuonna 2000 Suomen hoivapalvelumenot olivat siis melkein 13 miljardia euroa,
josta 20 – 64-vuotiasta työikäistä kohti tulee 4 100 euroa. Kuvion 10 mukaisilla
ikäryhmittäisillä menoilla voidaan Eurostatin väestötilastojen avulla laskea vuo-
delta 2000 kaikista unionimaista hoivapalvelumenot työikäistä kohti. Hoiva-
huoltosuhde on pienin nuorimman väestön maassa Irlannissa, jossa laskennalliset
hoivapalvelumenot olivat 3 857 euroa työikäistä kohti. Kun tätä merkitään lu-
vulla sata, saadaan rakennettua kuvio 11.

Vuonna 2000 hoivahuoltosuhde oli Portugalissa ja Alankomaissa melkein yhtä
hyvä kuin Irlannissa. Ruotsissa hoivahuoltosuhde oli peräti 20 prosenttia huo-
nompi kuin Irlannissa. Länsinaapurissamme asuu suhteellisen runsaasti ikäänty-
neitä vanhuksia, mikä heikentää siellä hoivahuoltosuhdetta. Toiseksi huonoin
hoivahuoltosuhde on Ranskassa ja kolmanneksi huonoin Britanniassa. Molem-
missa maissa se on 13 prosenttia huonompi kuin Irlannissa.

Suomessa väestön hoivahuoltosuhde oli vuonna 2000 kuusi prosenttia heikompi
kuin Irlannissa. Tällaisella hoivahuoltosuhteella maamme väestö sijoittuu unioni-
maiden keskivaiheille. Suurimmat ikäluokkamme ovat nimittäin vielä työiässä,
mikä alentaa hoivahuoltosuhdetta.
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Hoivahuoltosuhde poikkeaa selvästi vanhushuoltosuhteesta. Tästä vakuuttuu hel-
posti, kun vertaa kuvioita 11 ja 5 keskenään. Vanhushuoltosuhde oli vuonna
2000 Italiassa korkein, mutta hoivahuoltosuhteella mitattuna Ruotsi on ylivoi-
maisesti heikoimman väestön maa.

Kuvio 11 Hoivahuoltosuhde unionimaissa vuonna 2000             
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Hoivahuoltosuhde kohoaa kaikissa unionimaissa, kun niissä vanhusten väestö-
osuus nousee suurten ikäluokkien päästessä eläkeikään. Tämän jälkeenkin hoiva-
huoltosuhde heikkenee useassa maassa alhaisen syntyvyyden sekä elinajan
pidentymisen vuoksi. Koska väestön ikärakenne kehittyy eri tavalla eri maissa,
muuttuu hoivamenosuhdekin eri tavalla eri maissa (kuvio 12).

Euroopan unionin huonoin hoivahuoltosuhde on nyt Ruotsissa, mutta jo ensi
vuosikymmenellä Italiassa on suurin hoivamenorasitus. Sekä 2020- että 2030-
luvulla Suomessa hoivahuoltosuhde on Italian jälkeen vertailumaiden toiseksi
huonoin, kun suuret ikäluokkamme ikääntyvät ensimmäisinä unionimaissa hoi-
vaikään. Koska meillä lapsia ja nuoria on muihin unionimaihin nähden melko
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paljon, niin vuonna 2050 hoivamenorasitus on maassamme vain unionimaiden
keskitasoa.

Kuvio 12 Hoivahuoltosuhde EU-maissa vuosina 2000 – 2050
indeksi(Irlanti 2000)=100
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Italian kauan jatkuneen poikkeuksellisen matalan syntyvyyden takia hoivahuol-
tosuhde säilyy unionin suurimpana aina tarkastelujakson loppuun saakka. Vuon-
na 2050 se on yli kaksinkertainen verrattuna Irlannin hoivamenosuhteeseen
vuonna 2000. Toiseksi huonoin hoivahuoltosuhde vuonna 2050 on Espanjassa ja
kolmanneksi huonoin Kreikassa. Molemmissa maissa syntyvyys on ollut myös
pitkään erittäin alhainen, mikä aikaa myöten näkyy huonona hoivahuoltosuhtee-
na.

Irlannin väestö on tälläkin mittarilla unionin paras koko tarkastelujakson ajan.
Jos Eurostatin väestöennuste toteutuisi, niin Irlannissa hoivamenorasitus vain
puolitoistakertaistuisi puolessa vuosisadassa. Näin mitattuna myös Portugalissa,
Tanskassa ja Luxemburgissa hoivamenorasitus on vuonna 2050 muihin unioni-
maihin verrattuna suhteellisen pieni.
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5 Johtopäätökset

Koko maailmassa vain Suomessa ja Japanissa asukasluvultaan suurimmat vuo-
siluokat ovat edelleen 1940-luvulla syntyneitä kohortteja. Euroopan unionissa
nykyisen väestön suurimmat vuosiluokat ovat väestöön nähden yhtä suuria kuin
Suomessa mutta keskimäärin 15 vuotta nuorempia. Väestömme ikärakenne on
selvästi Italiaa parempi, jossa kauan jatkuneen alhaisen syntyvyyden takia lasten
ja nuorten väestöosuus on unionin pienin. Irlannilla, jossa väkimäärältään suu-
rimmat ikäluokat ovat vasta parikymppisiä, on unionin paras väestön ikärakenne.

Vanhushuoltosuhde, jolla mitataan eläkemenojen ja muiden vanhuusmenojen
kansantaloudellista rasitusta, huononee huomattavasti lähivuosikymmeninä unio-
nissa. Vuonna 2050 se on heikoin alhaisimman syntyvyyden maissa eli Italiassa
ja Espanjassa, joissa tuolloin asuu kaksi eläkeikäistä kolmea työikäistä kohti.
Vertailumaiden paras vanhushuoltosuhde on vuonna 2050 Luxemburgilla ja
Tanskalla, joissa elää kaksi eläkeikäistä viittä työikäistä kohti. Suomessa van-
hushuoltosuhde on silloin lähellä unionin keskiarvoa, sillä täällä on 52 eläke-
ikäistä sataa työikäistä kohti. Unionin vanhimpien suurten ikäluokkien takia
vanhushuoltosuhteemme on väliaikaisesti vertailumaiden huonoin ensi vuosi-
kymmenen lopulta aina seuraavan vuosikymmenen jälkipuoliskolle saakka.

Suomen väestökehitys näyttää lähivuosikymmenellä huonolta myös työvoima-
reservien kannalta. Vain Italiassa kokonaistyövoima vähenee nopeammin kuin
maassamme. Koska Italialla on nyt huomattavasti suuremmat työvoimareservit
kuin meillä, on nämä huomioon ottaen Suomen väestökehitys työvoiman saata-
vuuden suhteen heikoin EU-maissa aina 2020-luvulle saakka. Tämän jälkeen ko-
konaistyövoima vähenee meillä samalla nopeudella kuin keskimäärin muissa
EU-maissa, sillä lapsi-ikäluokat ovat väestömäärältään meillä suhteellisen suuria.

Hoivahuoltosuhde, joka vanhushuoltosuhdetta paremmin mittaa terveydenhuolto-
ja sosiaalipalvelujen kansantaloudellista ”taakkaa”, huononee huomattavasti tar-
kastelujaksolla jokaisessa unionimaassa ikääntyneiden vanhusten väestöosuuden
noustessa. Euroopan unionin huonoin hoivahuoltosuhde on nyt Ruotsissa, mutta
jo ensi vuosikymmenellä Italiassa on suurin hoivamenorasitus. Sekä 2020- että
2030-luvulla Suomessa hoivahuoltosuhde on Italian jälkeen toiseksi huonoin,
kun suuret ikäluokkamme tulevat jälleen hoivaikään. Tarkastelujakson lopulla
hoivamenorasitus jää maassamme vain vertailumaiden keskitasolle.

Nämä johtopäätökset perustuvat Suomen osalta Tilastokeskuksen syksyllä 2001
julkaisemaan väestöennusteeseen ja muiden jäsenmaiden osalta Eurostatin väes-
töennusteeseen. Väestöennusteet perustuvat samansuuntaisiin oletuksiin.
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Liitekuviot

Liitekuvio 1 Suomen väestö ja sen kokoisena Espanjan, Ranskan ja  väestö
yksivuotisin ikäryhmin syntymävuoden mukaan vuosien 2000 ja
2001 vaihteessa

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 1990 1980 1970 1960 1950 1940 1930 1920 1910

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Syntymävuosi

Ikä, vuotta

Suomi 

Tanska

Espanja

R
a
n
s
k
a-
n



24

Liitekuvio 2 Suomen väestö ja sen kokoisena Alankomaiden, Belgian ja Lu-
xemburgin väestö yksivuotisin ikäryhmin syntymävuoden mu-
kaan vuosien 2000 ja 2001 vaihteessa
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Liitekuvio 3 Suomen väestö ja sen kokoisena Itävallan, Kreikan ja Portugalin
väestö yksivuotisin ikäryhmin syntymävuoden mukaan vuosien
2000 ja 2001 vaihteessa
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Liitekuvio 4 Potentiaalisten työllisten määräindeksi vuoteen 2050 Suomessa
ja eräissä muissa EU-maissa, indeksi(2000)=100
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