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1. Johdanto

Alueellisen väestöennusteen tavoitteena on ahtaa relevanttia 
tietoa yhteiskunnan alueellisen suunnittelun käyttöön. Suunnitte
lun kannalta relevanttina voidaan pitää tietojen määrällistä 
riittävyyttä ja luotettavuutta sekä mahdollisuutta tietOjen jousta
vaan ja nopeaan tuottamiseen ja käyttämiseen.

Nyt käytössä oleva alueellinen väestoennustesysteemi tuottaa 
määrällisesti paljon tietoa. Se antaa kuntakohtaiset tiedot väes
tön arvioidusta määrästä jokaiselta ennustevuodelta, 1-vuotisikä- 
ryhmittäin ja sukupuolittain. Kunta on kuitenkin ennusteyksikkönä 
usein liian pieni, jotta näin yksityiskohtaiset luvut voitaisiin 
arvioida riittävän luotettavasti. Satunnaistekijäiden vaikutus on 
yleensä sitä suurempi mitä pienempi laskennassa käytetty yksikkö 
on väkiluvultaan. Erityisen vaikeaa on ennustaa kuntakohtaisesti 
muuttoliikkeen tulevaa tasoa ja kehityssuuntaa ja kuitenkin muut
toliike on kuntatasolla tärkein väestönmuutoksiin vaikuttava teki
jä. Alueellisessa väestöennusteessa satunnaistekijoiden vaikutus 
ilmenee eniten ennustekertoimien lähtöarvojen estimoinnissa. Ennus- 
tekertoimien lähtöarvot puolestaan määrittävät syntyvyyden, kuol
leisuuden ja muuttoliikkeen tason eri kunnissa, joten niiden mah
dollisimman tarkka estimointi on keskeistä koko ennusteen onnis
tumiselle.

Tietojen tuottamisen nopeuden tarve riippuu siitä miten pian 
jo käytössä oleva tieto vanhenee. Ennusteiden esittämien arvioi
den vanheneminen käyttökelvottomiksi on yleensä nopeata - erityi
sesti silloin, jos ennusteen pohjana olevat tiedot (havaintokausi) 
eivät ole heti ennustetta edeltäviltä vuosilta. Esimarkiksi jos en
nuste tehdään vuonna 1978 on lähtövuodeksi valittava vuosi 1977 jar 
havaintokaudeksi vaikkapa vuodet 197^-1977»- Ennusteen antamien tie
tojen nopea soveltaminen suunnitteluun riippuu mahdollisuudesta
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saada "tuoretta tietoa", joka ei ole jo vanhentunutta ennusteen il
mestymisen aikoihin» Tulosten käytön joustavuutta saattaisi lisätä 
useampien ennustevaihtoehtojen tuottaminen.
Norjan Tilastollisen keskustoimiston Sosiaalis-demografinen tutkimus
ryhmä on tehnyt paljon selvitystyötä alueellisen väestöennustemenetel- 
mänsä kehittämiseksi luotettavammaksi sekä joustavammaksi käyttää 
suunnittelun apuna. Uusin vaihe Norjan Tilastollisen keskustoimiston 
alueellisen väestöennustesysteemin kehittämisessä on ns* primääristen 
ennustealueiden (p.e*a) käyttöönotto. P.e.art ovat naapurikuntien muo
dostamia kuntaryhmiä, jotka- yhdessä muodostavat toimivan kokonaisuuden 
esimerkiksi työssäkäynnin (pendelöinnin) suhteen.
Päämääränä p.e.alueiden käytössä on lisätä kuntakohtaisten ennusteiden 
luotettavuutta kasvattamalla ennustekertoimien laskemisessa käytettä
vää väestöpohjaa.. Erityisesti on kiinnitetty huomiota muuttoliikekompo- 
nentin vaihteluun ja mahdollisuuteen arvioida p.e.alueille suhteelli
sen stabiileja muuttoliikemalleja. Kun ennuste ensimmäisessä vaiheessa 
tehdään p.e.alueille, voidaan p.e.alueiden sisäinen lähimuuttoliike 
jättää huomioimatta. Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan siellä lähi- 
muuton osuus kasvaa koko ajan ja oli v. 197^ n. 50% kokonaismuuttoliik- 
keestä (inform* i pregnosfrägor 7/76, s«5^)* Lähimuuttoliike on siis 
hyvin laajamittaista liikettä, joka on ilmeisesti kaikkein satunnai- 
sinta osaa muuttoliikkeestä ja siten kaikkein vaikeimmin ennustetta
vissa. Sen eliminoilla on ennusteen kannalta varmasti merkitystä* 
Pitemmälle suuntautuva muuttoliike - p.e* alueiden välinen - on taas 
enemmän riippuvainen taloudellisista suhdanteista ja sitä voidaan 
jossain määrin arvioida havaintokauden perusteella.
Kuntatason tulokset ovat kuitenkin suunnittelun kannalta ensiarvoisen 
tärkeitä, joten p.e.alueilta on kyettävä siirtymään kuntatasolle. Tä
mä tapahtuu erityisen ositusohjelman (nedbryting) avulla. Lopputulok
sena saadaan yksityiskohtaiset kuntatason väestöennusteet, jotka on 
suhteutettu p.e.alueille tehtyihin ennusteisiin. Näin ennusteen ensi
vaiheessa kunnille ikään kuin asetetaan tulevan väestönkehityksen 
puitteet suuremmassa kokonaisuudessa ja toisessa vaiheessa annetaan 
arvio yksityiskohtaisemmasta kuntatason kehityksestä.
Suomen Tilastokeskuksessa alueellisessa väestöennusteessa käytetään 
satunnaisvaihtelun eliminoimiseksi kuntien ryhmittelyä homogenisiin 
ryhmiin kunkin väestönmuutoskomponentin suhteen. Tällöin koko maa on 
jaettu 5 tai 6 hedelmällisyysalueeseen, 2+2 kuolleisuusalueeseen ja



8+9 muuttoliikealueeseen. Menettely on kuitenkin suhteellisen karkea 
eikä huomioi kuntien välillä muuta yhteyttä kuin saman tason synty
vyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen suhteen ennusteeni havainto- 
kaudella. Havaittu yhteys saattaa kuitenkin olla satunnainen eikä täl
löin ole perustetta pitää kuntia samassa ryhmässä koko ennustekauden 
ajan. Norjalaiset ovat itse luopuneet tällaisesta karkean homogeni- 
soinnin menetelmästä ja siirtyneet p.e.alueiden käyttöön. Ilmeisesti 
he katsovat p.e.alueiden käytön antavan erään mahdollisuuden muutto
liikkeen alueellisen vaikutuksen arviointiin.
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2* Primääristen ennustealueiden muodostaminen
2.1. Ryhmien koko ja ryhmittelyn periaatteet

V. 1975 Norjassa oli bkj> kuntaa, joista pienin oli väkiluvultaan 
300 ja suurin k60 000 asukasta.. Aikaisemmissa alueellisissa väestö
ennusteissa (esim. 1972) kuntaa käytettiin ennusteen primääriyksik- 
könä. Kuitenkin demografista komponenttiannetelmää sovellettaessa 
vielä alle 20 000 asukkaan kunnissa saattaa satunnaisvaihtelu olla 
liian suurta ennustekertoimien lähtöarvojen luotettavaa estimointia 
varten. Eri arvioiden mukaan erikoishedelmällisyyslukujen estimointi 
riittävän luotettavasti vaatii n. 30 000 - 35 000 asukkaan väestö
pohjan, jos erikoishedelmällisyysluvut lasketaan 1-vuotisikäryhmit- 
täin ( 10 69/11, Inform. i prognosfrägor 2/75)« Jos taas käytetään 
5-vuotisikäryhmittäin laskettuja erikoishedelmällisyyslukuja,riittä
nee n. 20 000 asukkaan väestöpohja. Muuttoliikkeen osalta tarvittavaa 
väestöpohjaa on vaikea arvioida, mutta ikäryhmittelystä riippuen an
tanevat erikoishedelmällisyyslukujen laskemisessa käytetyt väestömää
rät jo suhteellisen luotettavia tuloksia.. Näin erityisesti silloin, 
jos lähtö- ja tulomuutto on ennustemallissa huomioitu erikseen eikä 
niitä ole yhdistetty nettomuutoksi. ääliöinhän luvut ovat positiivi
sia ja suurempia kuin pelkät nettomuuttoluvut* Kuolemanvaaralukuja 
estimoitaessa tarvitaan 1-^0 vuotiaisiin sisältyvien ikäryhmien osal
ta n. 500 000 asukkaan väestömääriä. Kuolemanvaaraluvut onkin estimoi
tava riippumatta p.e.alueista käyttämällä läänien väkilukuja tai jättä
mällä kuolleisuuden alueellinen vaikutus kokonaan huomioimatta.

Ryhmitellessään kuntia p.e.alueiksi norjalaiset ovat käyttäneet 
seuraavia kriteerejä:

1) primäärisen ennustealuueen tulee muodostua yhdestä 
tai useammasta naapurikunnasta (yhtenäisiä alueita),



2) ennustealueen rajojen ei saa ylittää läänin rajoja 
(huomioitava olemassa olevat hallinnolliset jaottelut),

3) ' ennustealueen rajat on muodostettava niin, että syn
tyy mahdollisimman toimivia alueita - lähinnä työmat
kojen ja muuttoliikkeen intensiteetin mukaan arvioi
tuna (pendelöinti ja lähimuutto), 

h)alueilla, joissa ei ole kyliä tai suurempia taajamia on 
rajat muodostettava lähinnä elinkeinorakenteen saman
kaltaisuuden pohjalta,

(kts. 10 75/25).
Ensisijaisia kriteerejä ovat 1 ja 3» Niiden avulla pyritään sellaisiin 
alueisiin, joissa sisäinen muuttoliike ja pendelöinti on vilkasta* Näin 
hän on naapurikuntien välillä erityisesti silloin, kun alueella on sel
vä työpaikkakeskus. Lähimuuton taso ja suunta riippuu tällöin suuresti 
esim. asuntotuotannon sijoittumisesta alueelle.
Kriteerin 2 tavoitteena on, että p.e.alueiden tuloksia summaamalla saa
daan suoraan läänikohtaisia tuloksia (tai muiden p.e.alueita suurem
pien hallinnollisten yksikköjen tuloksia).
Kriteeriä h sovelletaan silloin kun kriteeriä 3 ei voida soveltaa.. 
Edellä esitettyjen alueen väestökokoa koskevien vaatimusten ja ryhmit
telyyn liittyvien kriteerien perusteella norjalaiset ovat muodostaneet 
hh3 kunnasta 96 primääristä ennustealuetta, joiden keskimääräinen väki
luku on n. hO 000. P.e.alueiden väkiluvut poikkeavat kuitenkin suures
ti toisistaan: suurin alue on kooltaan 812 692 asukasta (sisältää Os
lon) ja pienin h 251 asukasta..
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2.2. Työssäkäyntialueiden tarkastelua , '
Suomessa alueellisen yhteiskuntasuunnittelun koordinoinnista vas- 

taa Valtioneuvoston kanslia (VNK). Tässä työssään se käyttää apu
naan mm. Tilastokeskuksen alueellisia väestöennusteita, joiden poh
jalta se laatii kuntakohtaisia väestösuunnitteita.

Ohjeissaan läänien alueellisten kehittämissuunnitelmien laatimi
seksi VNK toteaa, että kehittämistavotteita asetettaessa perusalue
jakona käytetään työssäkäyntialueita (t.k»alueita). VNK on tehnyt 
alustavan ryhmittelyn t.k.alueiksi. Ryhmittelyn kriteereinä esite
tään mm. seuraavaa:-

- alueyksikön on muodostuttava hallinnollisista kokonai
suuksista. Ts. rajauksessa noudatetaan kuntarajoja ja 
huomioidaan läänijako, kuntainliitot yms. jo olemassa 
olevat jaottelut?

- alueyksikön on muodostettava toimiva kokonaisuus. Ku
hunkin työssäkäyntialueeseen edellytetään kuuluvaksi 
ainakin yhden ns. kuntakeskuksen ja sen ympärillä ole
via muita kuntia, joiden asukkaat käyvät työssä keskus
taajamassa. Rajausperustana on se, että yhteensuuntaan 
tapahtuva työmatka asuinkunnan keskustaajamasta työssä- 
käyntikunnan pääkeskustaajamaan ei ylitä kO km:n maantie- 
etäisyyttä (1 tunnin työmatka). Työssäkäyntialueen muo
dostavat kunnat ovat siten naapurikuntia ja alue kokonai
suudessaan yhtenäinen?

- alueyksiköiden tulee olla riittävän pieniä. VNK:n jaot
telussa on muodostettu yhteensä 1?6 aluetta, jolloin 
keskimääräinen väkiluku aluetta kohti on n. 25 000 asu
kasta. Hajonta väkiluvun suhteen on kuitenkin suurta, 
sillä esim. "pääkaupunkiseudun alue" sisältää yli 800 000 
asukasta, kun taas Lapin läänissä pinta-alaltaan suuret 
kunnat muodostavat yksinään alle 10 000 asukkaan alueita

( VNK:n luonnos 1576).

Työssäkäyntialueiden muodostamiselle esitetyt kriteerit vastaavat 
melko yksityiskohtaisesti norjalaisten esittämiä kriteerejä p.e.alu
eille. Työssäkäyntialueet ovat kuitenkin keskimäärin selvästi pienem
piä väkiluvultaan kuin p.e.alueet.
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Taulukko: Suonien kuntien muodostamat työssäkäyntialueet
suuruusluokan ja kuntien lkm:n mukaan luokiteltuna.

Suurin osa t.k.alueista on alle 20 000 asukkaan alueita ja ovat siten 
liian pieniä ennustekertoimien lähtöarvojen estimointia varten. Jos 
siis t.k.alueita ajatellaan käytettäväksi p.e.alueina on niistä pienim
piä yhdistettävä suuremmiksi ja joitakin suurimpia mahdollisesti pie
nennettävä. Kuitenkin VNK;n ryhmittely t.k.alueiksi tarjoaa hyvän läh
tökohdan muodostettaessa p.e.alueita.
VNK:n luonnoksen mukaan t.k.alueet tulisivat toimimaan alueellisten 
kehittämissuunnitelmien perusaluejakona. Tällöin ehkä syntyy tarvetta 
saada mahdollisimman hyvät t.k.alueita koskevat puhtaat demografiset 
ennusteet, joita voitaisiin luontevasti käyttää alueellisen yhteiskunta
suunnittelun pohjana.

2.3« Hedelmällisyy.salueiden käyttö p.e.alueiden yhteydessä
Norjalaisten muodostamat p.e.alueet sekä VNK:n t.k.alueet ovat 

useissa tapauksissa vielä liian pieniä, jotta niille voitaisiin 
luotettavasti estimoida esim. erikoishedelmällisyysluvut havainto- 
kauden perusteella. Erikoishedelmällisyyslukujen estimointiin tarvit
tava väestöpohjahan todettiin vähintään 35 000:ksi käytettäessä 1-vuo- 
tisikäryhmitystä ja 20 000:ksi käytettäessä 5-vuotisikäryhmitystä. 
Alueellisessa väestöennusteessa 1975-2000 norjalaiset ovat ryhmitelleet 
pieniä p.e.alueita riittävän suuriksi erikoishedelmällisyyslukujen es
timointia varten. 96 p.e.alueesta on muodostettu 60 k -'aluetta, joille



erikoishedelmällisyysluvut on laskettu havaintokaudelta ja saadut 
tulokset on sitten annettu vastaaville p.e.alueille. -

Ennusteen ositusvaiheessa tarvitaan kuntakohtaisia erikoishedel- 
mällisyyslukuja. Niiden estimointia varten kunnat on ryhmitelty 77 
hedelmällisyysalueeseen (F-alueet), jotka on saatu taustamuuttujien 
suhteen homogenisoimalla. Tällaisia syntyvyyteen keskeisesti vaikut
tavia taustatekijöitä ovat mm. elinkeinorakenne, asuintiheys, erilai
set alueelliset erikoispiirteet jne. Hoemin tekemässä ryhmittelyssä 
(10 69/ 1 1) on käytetty seuraavia kriteerejä:

(i) tarvitaan vähintään 35 000 asukkaan väestöpohja 
(suuruusluokka arvio),

( ii) "Rodevand luokittelu" - kuntien luokittelu 9 luok
kaan elinkeinorakenteen mukaan (pääelinkeino keskei
senä taustamuuttujana),

(iii) muutenkin samantyyppiset kunnat luokitellaan samaan 
luokkaan..

Tulokseksi saatiin 77 aluetta, joista suurin osa on kooltaan 25 000 - 
30 000 asukasta. Tässä ryhmittelyssä kiinnittyy huomio siihen, että 
se on tehty puhtaasti taustamuuttujien suhteen eikä ole ollenkaan huo
mioitu hedelmällisyyden tasoa havaintokautena. Näin on menetelty siksi 
että, hedelmällisyyden taso (mitattuna esim. yleisellä hedelm.luvulla) 
on vaikea määrittää pienille kunnille ja sen käyttö homogenisoinnin 
kriteerinä saattaisi antaa harhaan johtavia tuloksia. Omien havainto
jeni mukaan jonkinlaista hedelmällisyyden tason huomioimista homogeni- 
soinnissa kuitenkin tarvitaan, koska voidaan löytää suuria eroja ha- 
vaintokauden hedelmällisyydessä aivan samantyyppistenkin kuntien osalta.

Suomessa kuntakohtaisia taustamuuttujia on saatavissa väestölasken-*nan 1970 tuloksista. HORGA on tältä pohjalta tehnyt kuntaryhmittelyn 
omaan käyttöönsä. Ryhmittelyn kriteereinä ovat olleet kunnan taajama- 
aste (0-9), teollisuudesta ja maataloudesta toimeentulonsa saavien 
osuus väestöstä (molemmat 0-9). Myös alueellisuus on huomioitu läänien 
puitteissa. Kaiken kaikkiaan on em. kriteereillä saatu 92 kuntaryhmää, 
joiden keskimääräinen koko on kO 000 asukasta. Horgan ryhmittely muo
dostaa hyvän lähtökohdan muodostettaessa ennusteessa tarvittavia hedel- 
mällisyysalueita. Samoja, hedelmällisyysalueita voitaisiin myös käyttää 
tutkittaessa alueellisia hedelmällisyyseroja ja tulostettaessa kunta
kohtaisia erikoishedelmällisyyslukuja, kokonaishedelmällisyyslukuja ja 
uusiutumislukuja. *
*
HORGA, Tilastokeskuksen haastatteluorganisaatio
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3. Ennustaminen primäärisille ennustealueille

Ennustaminen p.e.alueille tapahtuu pääpiirteissään saman demogra
fisen kompponenttimenetelmän mukaisesti, jolla aikaisemmin tehtiin 
ennuste suoraan kunnille. Ennustemalli huomioi siis vain syntyvyyden, 
kuolleisuuden ja muuttoliikkeen vaikutuksen väestönkehitykseen.

Norjalaisten v. 1975 julkaisemassa alueellisessa väestöennusteessa 
1975-2000 (NOS A 762) oli havaintokautena vuodet 1971-7^» ennusteen 
lähtövuotena 197^ (31.12.197^0 ja ennustevuosina v t , .  1975-2000. Ennus
teeseen sisällytettiin seuraavat olettamukset::

e?) kuolleisuus ei vaihtele alueellisesti ja kuolemanvaara- 
luvut ovat koko ennustekauden ajan vv. 1972-73 koko 
maan luvuista estimoitujen lähtöarvojen tasolla?* 

b) hedelmällisyys vaihtelee 60 h - alueen puitteissa, jot
ka on saatu yhdistämällä pieniä p.e.alueita. Hedelmäl
lisyyden osalta ennusteessa esitetään 2 vaihtoehtoa:
- vaihtoehto H, jossa hedelmällisyys pysyy koko ennuste- 

kauden ajan v.197^ tasolla,
- vaihtoehto L, jossa hedelmällisyyden oletetaan laskevan

vuosittain seuraavasti: 1975 7%, 1976 12% ja vv.1977-
2000 15% joka vuosi?

c)muuttoliike vaihtelee 96 p.e.alueen puitteissa. Ennustees
sa lasketaan kohdassa b) mainituille vaihtoehdoille ns. 
omavaraislaskelmat, jolloin muuttoliikkeen vaikutusta ei 
huomioida

C ART 80, 10 12/76).
Ennustemallin 1.vaiheen loppuyhtälö on muotoa

Lhn) = hi .(n-1) - ¡¿(n) - Û .(n) +: lj(n),

missä x merkitsee ikäryhmää 1 ,2,; ... ,99» n ennustevuotta ja j p.e.alu
etta. 'L tarkoittaa väkilukua ja varsinaisista komponenteista D on kuol
leiden määrä, U alueelta muuttaneiden määrä ja I alueelle muuttaneiden 
määrä. Syntyneiden määrä F huomioidaan vain yhtälössä, joka laskee 0- 
vuotiaiden määrän vuosittain. Malliin liittyvät osayhtälöt on esitet
ty liitteessä 1.
Merkittävänä erona tässä mallissa verrattuna Suomen Tilastokeskuksen 
käyttämään malliin on muuttoliikekompponentin esittäminen lähtö- ja 
tulomuuton erotuksena. Meillähän muuttoliikekompponentti esitetään suo
raan nettomuuttona (alueellejäämiskertoimet). Muuttoliikkeen vaikutuksen
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luotettavan arvioinnin kannalta tuntuu tulo- ja lähtömuuton huomioi
minen erikseen paremmalta ratkaisulta, koska käytettävissä olevat 
luvut ovat tällöin positiivisia ja suurempia kuin pelkät nettomuuttoa 
kuvaavat luvut. '

Tulo- ja lähtömuutto-osuuksien estimointi navaintokaudelta p.e.alu- 
eille vaatii tiedostoja, joissa on rekisteröityjiä jokaiselta havainto- 
kauden vuodelta p.e.alueille muuttaneiden ja p.e.alueilta muuttaneiden 
määrät sukupuolittain ja 1-vuotisikäryhmittäin. Jotta tällaiset tie
dostot voitaisiin muodostaa on oltava rekisteröityä tietoa kuntien vä
lisistä muuttovirroista - ts. on tiedettävä minne ihmiset jostain kun
nasta muuttavat ja mistä ihmiset muuttavat tähän kuntaan. P.e.alueille 
ennustamiseen tarvittavat tiedostot ja ennusteohjelman kulkukaavio on 
esitetty liitteessä 2.

Toisena erona Suomen; Tilastokeskuksen alueelliseen ennustemalliin 
verrattuna on erikoishedelmällisyyslukujen estimointi», Norjalaiset käyt 
tävät tässä yhteydessä ns, Hadwiger-tasoitusmenetelmää, joka tasoittaa 
* - alueille lasketut 1-vuotisikäryhmittäiset erikoishedelmällisyyslu- 
vut säännöllisen "kellokäyrän" muotoon. Tämän lisäksi vv, 1971-7^ las
ketut ja tasoitetut luvut vielä korjataan vastaamaan v. 197^ tasoa 
eli ennusteen lähtövuoden tasoa. 1-vuotisikäryhmittäiset, tasoitetut 
ja korjatut erikoishedelmällisyysluvut anatavat norjalaisten mukaan 
mahdollisimman "oikeat" lähtöarvot syntyvyyden ennustamiselle mallis
sa. Erikoishedelmällisyyslukujen estimointi p.e.alueille on esitetty 
kulkukaaviona liitteessä 3»

Kuolemanvaaralukuja estimoitaessa norjalaiset eivät huomioineet 
alueellista vaihtelua v .1975 ennusteessa, mutta ovat suunnitelleet 
sen huomioon ottamista v. 1977 ennusteessa 1̂0 76/29). 1-vuotisikäryh
mittäiset kuolemanvaaraluvut on myös tasoitettu käyttämällä sitä var
ten kehitettyä tasoitusmenetelmää.

Tulo- ja lähtömuuttoa laskettaessa p.e.alueille on huomioitu konsis- 
tenttivaatimus: koko maan mitassa tulomuutto (I) = lähtömuutto (U).
P.e.alueen tulomuutto lasketaan kertomalla koko maan summattu lähtö
muutto U (n) p.e.alueen osuudella koko maan summatusta tulomuutosta.

Ennusteen tässä vaiheessa saadaanp.e.alueiden väkiluvut, kuolleiden 
sekä alueelle ja alueelta muuttaneiden määrät jokaiselta ennustevuo- 
delta 1-vuotisikäryhmittäin ja sukupuolittain. Syntyneiden määrät saa
daan vastaavasti sukupuolittain ja. äidin iän mukaan ryhmiteltyinä.
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4,. Kuntatason ennusteet - siirtyminen primäärisiltä ennustealueilta
kuntatasolle _

^•1. Osittamisperiaate
Ennusteen 1. vaiheessa - ennustamisessa p.e.alueille - on luotu 

puitteet kuntakohtaisille ennusteille. P.e. alueeseen kuuluvien kun
tien väkilukujen summa ei nimittäin voi minään ennustevuonna ylittää 
p.e.alueelle ennustettua väkilukua, vaan näiden lukujen on oltava 
täsmälleen yhtä suuret. P .-e. alueen sisällä kuntien väestönkehitys 
saattaa olla hyvinkin erilaista - joku kunta kasvaa ja joku vastaa
vasti pienenee, mutta kasvun ja vähenemisen on aina vastattava toisi
aan. Tässä ennusteen 2*vaiheessa — ennustamisessa kuntatasolle — tu
lee huomioitua p.e.alueen sisäinen muuttoliike 1 » lähimuuttoliike.

Siirtyminen p.e.alueiden ennusteista kuntatason ennusteisiin ta
pahtuu °sit_tamalJ;a1_£nedb^ Tällöin jokaisena ennustevuonna p.e.-
alueen ikäryhmittäiset väkiluvut jaetaan alueeseen kuuluville kunnil
le havaintokauden perusteella arvioitujen ikäryhmittäisten jakosuhtei- 
den mukaan. Suurimpana ongelmana osittamisessa on se, että jakosuhteet 
muuttuvat joka vuosi, koska p.e.alueen sisällä toiset kunnat kasvavat 
ja toiset pienenevät. Jakosuhteille on siten kyettävä muodostamaan muu- 
toskertoimet, joiden avulla alustavista jakosuhteista saadaan jokaisen 
ennustevuoden jakosuhteet. Norjalaiset ovat ratkaisseet tämän ongelman 
laskemalla kunnille havaintokaudelta vuotuiset ikäryhmittäiset väes- 
tönmuutosasteet (kasvuaste tai vähenemisaste). Muuttuvat ikäryhmittäi
set jakosuhteet voidaan laskea näiden vuosittaisten väestönmuutosas- 
teiden avulla.

Osittamisessa on huomionarvoista se, että sitä ei suoriteta kompo
nentteihin jaettuna (syntyvyys, kuolleisuus, muuttoliike) vaan ositetaan 
väkilukuja ja huomioidaan vain vuotuinen väestönmuutos eri ikäryhmissä. 
Tämä väestönmuutosaste sisältää kuolleisuuden, syntyvyyden ja muutto
liikkeen vaikutukset väkilukuihin ikäryhmistä riippuen. Näin on osit
tain voitu eliminoida vuotuinen satunnaisvaihtelu, joka on suurimmil
laan kuntakohtaisissa syntyvyys-,kuolleisuus-ja muuttoliikeluvuissa.
Nyt satunnaisvaihtelu ilmenee voimakkaimmin juuri väestönmmuutosasteis- 
sa ja erityisesti pienten kuntien osalta saattavat havaintokaudelta las
ketut luvut olla harhaanjohtavia. Pienten kuntien eri ikäryhmien (5- 
vuotisikäryhmät) väkiluvun vuotuisen muutoksen tarkastelu osoittaa, 
että vuotuinen muutos pysyy yleensä 10%:n puitteissa ja 20%sn muutok-
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set ovat jo harvinaisia. Lisäksi muutos on tavallisesti vain yhden
suuntaista - siis joko tapahtuu kasvua tai vähenemistä, mutta ei 
edestakaista "siksakia". Verrattuna pienten kuntien syntyvyys-, kuol
leisuus tai muuttoasteen vuotuisiin vaihteluihin ovat väestönmuutos- 
asteiden vaihtelut pienempiä ja siten helpommin arvioitavissa. Vaikka 
satunnaisvaihtelun vaikutusta ei voida kunnolla eliminoida tehtäessä 
väestöennusteita väkiluvultaan (ikäryhmittäiset väkiluvut) pienille 
kunnille, on väestönmuutosasteiden käyttö osittamisen yhteydessä ehkä 
luotettavin menettely. Varsinainen satunnaisvaihtelun eliminointihan 
on tehty jo käytettäessä p.e.alueita ennusteen ensi vaiheessa.

Yhtenä ongelmana osittamisessa ovat erilaiset korjauskertoimet 
(justeringsfaktorer). Näiden avulla taataan, että jokaisena ennuste- 
vuonna kaikissa ikäryhmissä p.e.alueeseen kuuluvien kuntien väkiluku

jen summa on yhtä suuri kuin p.e.alueelle ennustettu väkiluku. Tällai
set "kertoimien kertoimet" lisäävät jo ennestään suurta varsinaisten 
ennustekertoimien määrää ja tekevät ennusteesta vaikeaselkoisen ja tek
nisesti monimutkaisen. Konsistentin tuloksen saavuttamiseksi niitä on 
kuitenkin pakko käyttää.

4.2. Osittamisen 1.vaihe
Osittamisen 1.. vaiheessa lasketaan p.e.alueen luvuista kuntakohtai

set väkiluvut 5-vuotisikäryhmittäin ja sukupuolittain vuosille 1975» 
1980, 1985, 1990, 1995 ja 2000 (NOS A 762). Käyttämällä 5-vuotisikä- 
ryhmiä ja 5-vuotisjaksoja voidaan väestönmuutosasteiden satunnaisuutta 
pienentää* Osittamista varten norjalaiset muodostivat 17 eri 5-vuotis- 
ikäryhmää : 0-4 (1 ), 5-9 (2), 10-14 (3)» 15—16 (4), 17-19 (5) (huomaa 
poikkeus), ... ,-65-69 (15)» 70-74 (16), 75 - (17). Näissä ryhmissä
17 - 49 vuotiaiden määrän muutokseen vuosittain vaikuttaa eniten muutto 
liike, yli 49-vuotiaiden määrän muutokseen kuolleisuus ja alle 17-vuo- 
tiaiden määrän muutokseen syntyvyys. Niinpä norjalaiset osittavtkin nä
mä 3 pääryhmää erilaisilla menetelmillä.
4.23. 17-49 vuotiaiden määrän osittaminen kuntatasolle (ryhmät 5- 1 1)

Havaintokaudelta 1971-74 voidaan^laskea kunnille 5-vuotisikäryhmien 
x. vuotuinen muutosaste::

JS. f ̂  rsr-il, \ " ' w \ \J\J
, missä V tar-

(V'1974~V1971). 100w *(.1974) = — ------------- —
3 - V1971

koittaa ikäryhmän x: väkilukua kunnassa k • Vuotuinen kasvuaste saadaan 
muutettua 5-vuotiskasvuasteeksi seuraavalla yhtälöllä:

v^(1975) = (1 k,/ 
* wx ) 1, kaikille x, ja k.
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Nyt ikäryhmille x voidaan laskea väkiluvut vuosina n = 1980, 1985» 
1990, 1995 ja 2000 yhtälöllä

l£(.n) = l£(n-5) • (1 -if vJ (n)).X X X
Tässä vaiheessa tarvitaan siis kuntakohtaiset 5-vuotisikäryhmittäiset

kväkiluvut ennusteen lähtövuodelta 1974. Yhtälössä kasvuaste v (n)x
muuttuu ajan n suhteen seuraavastit

v^(n) = f  • vk (n-5) + d (n) » missä d (n) on
X  X X  X

korjaustekijä, jonka avulla huomioidaan yhtäpitävyys p.e.alueen kun
tien väkilukujen summan ja p.e.alueen väkiluvun kanssa eri ikäryhmis-

 ̂ 1csä x ennusteen eri vuosina n ( 2 jL  = L ).
X  > X

L„(n) — ̂L̂ .(n-5)- (1 + v*(h-5)) 
dx (n) = — -----

Lx (n-5)
Osoittajassa lasketaan p.e.alueelle ennustetun väkiluvun (Lx (.n)) ja 
p.e»alueen kuntien k summatun väkiluvun erotus vuonna n ja suhteu
tetaan se p.e.alueelle v» n~5 ennustettuun väkilukuun. Näin ollen 
d^in) on ikään kuin muutosasteen"lisä" tai ’’vähennys" kunnille las
kettuihin muutosasteisiin». On huomattava,, että dx (n) on yhteinen kai
kille saman p.e.alueen kunnille.

y  ( < 1 ) on tekijä, joka tasoittaa erot muutosasteissa kuntien vä
lillä ennustekaudella. On nimittäin järkevää ajatella, että p.e*aluei- 
den sisällä kasvavissa kunnissa "kasvu" pienenee ja vastaavasti väestö- 
kate-4cunnissa"väheneminen"pienenee tulevaisuudessa» Lähimuuttoliikkeel- 
lekin on luonnolliset rajansa kuntien "vanhenevassa" ikärakenteessa. 
Norjalaisten ennusteessa asetettiin y v.1975 0,7 :ksi, joten kymmenes
sä vuodessa ajateltiin"kasvun ja vähenemisen" heikkenevän puoleen ha- 
vaintokauden tasosta (0.7 x 0.7 = 0.49).

Edellä esitettyjen yhtälöiden avulla saadaan ositettua kuntakohtai
set 5-vuotisikäryhmittäiset väkiluvut 5-vuosittain 17-49 vuotiaille.

4.2.2. Yli 49-vuotiaiden määrän osittaminen (ryhmät 12-17)
Yli 49-vuotiaiden osalta oletetaan, että nettomuutto kuntien välillä 

p.e.alueiden sisällä lähenee nollaa. Tällöin näille ikäryhmille laske
tut kuntakohtaiset jakosuhteet pysyvät muuttumattomina koko ennustekau- 
den. Näin myös siksi, että kuolleisuudessa ei oletettu alueellisia 
vaihteluja eikä niitä yleensäkään voida olettaa naapurikuntien välille.
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Lasketaan ikäryhmille(x-y) jakosuhteet ennusteen lähtövuodelta 1974: 
1ca , missä k tarkoittaa p.e.alueen kuntaa. Tällöin x-y’

4 /1 9 7 5 )  = a ^ . , ,  .  (y. 1)Cl97'0. Ja Jos

n= 1980, 1983» 1990, 1995 ja 2000, niin
ak (n) = a^ [-> , r\(n-5 ).x-y (x-5) - (y-5)

Ikäryhmälle yli 75-vuotiaat saadaan jakosuhde kaavasta
1c k ka,-,̂ + (n) = w 1»-a7(̂ n^)+ w2»-â 5+(n-5.), missä

w ja w2 painottavat vuonna n yli 75-vuotiaiden määrän olevan summa 
vuoden n-5 70-74 vuotiaista ja yli 75-vuotiaista 

Kaikille edellä esitetyille jakosuhteille on 
jotta p.e.alueen kuntien väkilukujen summa olisi yhtäpitävä p.e.alu
een väkiluvun kanssa. Näillä jakosuhteilla saadaan ositettua kunta
kohtaiset 5-vuotisikäryhmittäiset väkiluvut 5-vuosittain yli 49- 
vuotiaille.

oltava j .a (n) =1,
c=1 X - Y

4.2.3. Alle 17-vuotiaiden määrän osittaminen (ryhmät V 4 )

Alle 17-vuotiaat on jaettu kunnille samassa suhteessa kuin ne naiset, 
joiden voidaan olettaa olevan heidän äitejänsä. Jotta näin voitaisiin 
menetellä on 15-64 vuotiaiden naisten kuntakohtaiset määrät oltava 
tiedossa eli alle 17-vuotiaiden määrän osittaminen on suoritettava vii
meiseksi. Merkitään naisten lukumäärää kunnassa k ikäryhmässä j vuon-
na n kirjaimella Q.(n). Lisäksi tarvitaan kuntakohtaiset erikoishedel- 

k ^mällisyysluvut f.. Ne estimoidaan havaintokaudelta hedelmällisyys-O
alueittain ( 77 f-aluetta). On siis huomattava, että saman p.e.alueen 
kunnilla voi olla eroja hedelmällisyyden tason suhteen.

Kuntakohtaiset määrät alle 17-vuotiaille saadaan seuraavasta yhtä
löstä

k le . kL (n). = a (n)*L (n) , missä a„(n) on kunnan k
X X X .  X

jakosuhde ikäryhmälle x: vuonna n ja se lasketaan seuraavasti
7

, ^~‘„b, (v.fk „ + v_fk) 0 Qk . „(n)
ax^n; " n  7

^  (v fk + v fk )« Qk (n) k=1 Dk j=1 vv1Ij-1 + v2 j' ^x+j-rny

Esimerkiksi, jos tarkastellaan ikäryhmää x=1 (o-4 v.), käydään läpi 
15-49 vuotiaat naiset*, jos taas x=2 (5-9v.), käydään läpi 20-54 vuo-
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tiaat naiset jne« ax on ajan suhteen muuttuva jakosuhde, jossa osoit
taja ilmaisee kunnan k x-ikäisten määrän vuonnan n ja nimittäjä vastaa
van määrän koko p»e.alueelta. Kaavassa esiintyvät kertoimet v^ ja v^ 
ovat painojat. joita tarvitaan käytettäessä 5-vuotisikäryhmittäisiä 
erikoishedelmällisyyslukuja. puolestaan on kuntakohtainen korjaus- 
kerroin, jonka avulla pyritään saamaan todelliset ja "odotetut" lapsi-
lukumäärät vastaamaan toisiaan. N

Tl kMyös näille jakosuhteille on voimassa ehto ^  a (n.) = 1* mikä seu-k k - 1 x
raa ax : n yhtälöstä. Näillä jakosuhteilla saadaan ositettua kuntakoh
taiset 5-vuotisikäryhmittäiset väkiluvut 5-vuosittain alle 17-vuotiaille.

^•3. Osittamisen 2. vaihe
5-vuosittaisista kuntakohtaisista tuloksista saadaan välivuosien 

väkiluvut interpoloimalla vastaavat jakosuhteet. Välivuoden n+t jako- 
suhde on tällöin

ak (n+t) = (1 - 0.2 *t)®k(n) + 0.2- -t ~©k (n+5) * missä
X X X

t=-l,,2,3 tai Välivuoden n+t väkiluvut kunnalle k saadaan kaavasta

Lk (n+:t) = ak (n-fct)*L (n+.t)),X X X

k - ,k . Osittamisen 3» vaihe

Kuntakohtaiset 1-vuotisikäryhmittäiset väkiluvut saadaan käyttämäl-
1clä jakosuhteina vastaavia 5-vuotisikäryhmittäisiä jakosuhteita a (n)«_x—y

Lk (n)
1-vuctisikäryhmiä.

ak (n)» L (n) x+y s missä indeksi s tarkoit-

Käytännössä osittamisen 2. ja 3» vaihe voidaan suorittaa saman ai
kaisesti, koska 2.vaiheessa interpoloituja 5-vuotisikäryhraittäisiä
jakosuhteita käytetään sellaisenaan myös vastaaville 1-vuotisikäryh-\
mille (vaihe 3)»

¿f.5. Kuntakohtaiset omavaraislaskelmat
Kuntien omavarainen väestönkehitys saadaan osittamalla vastaavien 

p.e.alueiden omavaraislaskelmien antamat väkiluvut. Qmavaraislaskel- 
massa kuntakohtaiset jakosuhteet pysyvät ennallaan (havaintokauden 
tasolla) kaikissa muissa ikäryhmissä paitsi 0-vuotiaissa, jotka jae
taan hedelmällisyysikäisten naisten määrän mukaan: jakosuhteet ovat

kktällöin v* Iv-pk ..fh\
ax (n) = aj[. 1 (n-1 ) ja ak (ll) = x=15_------------------------

kun x >  1 , 1/2{ïk +£k ).Qk (n)kun x=o ' x+1 x\ ^xk= 1 x= 15
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5. Egräitä ongelmia p.e. alueita käytettäessä

Tavoitteena p.e.alueiden käytössä alueellisissa väestöennusteis
sa on eliminoida satunnaisvaihtelun vaikutus ennustekertoimien läh
töarvoja estimoitaessa.. Erityisesti pyritään estimoimaan mahdolli
simman luotettavasti tulo- ja lähtömuuttoasteet, mikä on helpompaa 
p.e.alueille kuin yksittäisille kunnille, koska osa satunnaisesta 
lähimuuttoliikkeestä tulee eliminoitua ennusteen ensi vaiheessa*

Pienalueiden käytössä on kuitenkin myös ongelmia, jotka ovat luon
teeltaan lähinnä teknisiä. Onhan selvää, että ennusteen tekninen to
teuttaminen monimutkaistuu, kun ennuste tehdään ikään kuin "välivai
heen" kautta. Ennusteen tuottamat kaikki kuntakohtaiset (n. 470 kun
taa), 1-vuotisikäryhmittäiset (100 ikäryhmää) ja sukupuolittaiset 
(2) luvut (470 x 100 x 2 = 94 000) ovat tavallaan toisistaan riippu
vaisia. Ensinnäkin koko maan väkiluku on näiden 94 000 luvun summa 
ja toiseksi p.e.alueiden väkiluku on p.e.alueeseen kuuluvien kuntien 
väkilukujen summa. Jos meillä on 100 p.e.aluetta saadaan koko maan 
väkiluku 100 x 100 x 2 = 20 000 luvun summana. Nyt jos lasketaan koko 
maan väkiluku 94 000 kuntakohtaisen luvun summana ja myös 20 000 
p.e.a.-luvun summana, niin saataisiin erisuuruiset luvut. Tämä joh
tuu pyöristysvirheistä, joita on syntynyt jokaisen luvun kohdalla niin 
ennustettaessa p.e.alueille kuin ositettaessa kuntatasolle. Aggregoi- 
taessa kuntatasolta p.e.alueille ja p.e.alueilta lääneihin ja koko maan 
tasolle ei nimittäin voida summata desimaali-ihmisiä vaan on käytettä
vä kokonaislukuja, koska luvut esitetään julkaistavissa tauluissa ja niissä 
summien on täsmättävä. Jotta p.e.alueen 1-vuotisikäryhmittäisiä, suku- 
puolittaisia lukuja voitaisiin käyttää aggregoinnin perusyksikköinä on 
huolehdittava siitä, että myös pakollisten pyöristysten jälkeen kaikis
sa 1-vuotisikäryhmissä p.e.alueen kuntien väkilukujen summa on täsmäl
leen vastaava p.e.alueen väkiluku. Erityisen hankalaa on osittaa pie
niä väkilukioinääriä, mitä ilmentää seuraavanlainen esimerkki:
Esimerkki: Oletetaan, että p.e.alueella A on vuonna n 2 94-vuo-

tiasta miestä. A sisältää 3 kuntaa a ,a? ja a , joidenm k  1 2  3
kaikkien jakosuhde a^n) = l/3 kaikille k-1,2,5. Pyöristyk
sen jälkeen kaikki kunnat saavat 1 94-vuotiaan miehen 
vuonna n (tarkka arvo 0.6666...). Nyt jos taulukossa sum
mataan ko.kuntien 94-vuotiaat miehet saadaan 3, vaikka 
vastaavalla p.e.alueella on vain 2.

Tällaisissa tapauksissa, jotka ovat ositettaessa yleisiä on lähdettävä
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siitä, että p.e.alueiden luvut ovat oikeita. Jos kuntien väkilukujen 
summat ovat niistä poikkeavia, on jonkin kunnan väkilukuun tehtävä 
muutos (lisäys »tai vähennys). Äskeisessä esimerkissä on jostakin kun
nasta vähennettävä yksi 9^-vuotias mies. Tällainen lukujen vertailu 
ja sen aiheuttamat muutokset kuntien väkilukuihin voidaan tehdä ko
neellisesti (10 76/ 12).

Pyöristysvirhe syntyy aina, kun p.e.alueelle ennustettu tai kunta
tasolle ositettu ikäryhmittäinen väkiluku joudutaan esittämään koko
naislukuna. Pyöristysvirheiden voidaan ajatella jakautuvan tasaisesti 
välillä £-1/2, 1/23 ja varianssi on 1/12. P.e^alueen lukujen osalta 
joudutaan tekemään kaiken■kaikkiaan 20 000 pyöristystä. Jos koko maan 
väkiluku aggregoiHaan p.e.alueen luvuista on kokonaisvarianssi täl
löin 1/12 x 20 0Ö0figl600 ja standardipoikkeama 0̂ ihmistä (poikkeama 
eksaktista luvusta, joka olisi saatu käyttämällä \ ¿s;-sr desimaaleja).
Kaiken kaikkiaan tämä on pieni virhe verrattuna ennusteen muihin vir
helähteisiin CArt 5^).

E.e.alueiden osalta pyöristysvirhe vaikuttaa myös siihen suuntaan, 
että' ennustusyhtälö L(n) = L(n-1) «* B(n) —  U(n) + I(n) ei päde täsmäl
lisesti kaikkina vuosina n. Siitä seuraava esimerkki.
Esimerkkiä Oletataan p.e.alue A , jossa on n. 30 000 asukasta, joista 

11-vUotiaita tyttöjä v.1974 oli 1̂ f1 :
L.-(197^) ='141, D (1975) = 0.06 (kuolleiden määrä),1 * 1 tL
U 12(1975) = 1^.38 (lähtöm.määrä) ja 1 ^ 0  975) = 12.79 
(tulom.määrä). Om&varaislaskelman mukaan

L12(1975) = 1M .00 -  0.06 = 1^0.9^«.
Muuttolikkeen huomioivassa laskelmassa 
L12(1975)=1/+1.00-0.o 6-i4.38-h12..79 = 139.33.
Taulukossa luvut esitettäisiin seuraavasti

D 12(1975) = 0,
L12(1975) = 1^1 (omavaraisl.).,

U12(1975) = H,
I12(1975) = 13 ja
Li2(1973) = 139 (muuttol.huomioitu).

Nyt muuttoliikkee huomioivassa laskelmassa L12 on vähen
tynyt kahdella, vaikka kompponennttien mukaan vähenemistä 
on tapahtunut vain yhdellä. Useamman perättäisen vuoden 
tarkastelu osoittaa, että n. joka toinen vuosi esiintyy 
tällaista "yhden henkilön heittoa" kompponenttien ilmaise
man tuloksen ja väkiluvun ilmaiseman tuloksen välillä.
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Edellä esitetty esimerkki osoittaa myös sen miten vähäinen kuollei
suuden vaikutus on vuosittain useimpiin ikäryhmiin. Niinpä kuollei
den määrä vuosittain p.e.alueilla useissa ikäryhmissä on 0 ennusteen 
ensimmäisinä vuosina. Nyt kuitenkin kun on jouduttu aina pyöristämään 
alaspäin syntyy aggregoitaessa kuolleiden määriä koko maan tasolle 
systemaattista harhaa eli kuolleiden määrä koko maassa ennusteen alku
vuosina saadaan useissa ikäryhmissä liian pieneksi. Asian korjaamisek
si on vaikea käyttää oikealta tuntuvaa koko maalle laskettavaa kuol
leiden määrää, koska joudutaan ositettaessa uusiin pyÖristysongelmiin*

Muuttoliikkeen osalta on huomioitava, että koko maan tasolla on 
oltava:lähtömuutto = tulomuutto.

Kaiken kaikkiaan pyöristysvirheet eivät tulosten luotettavuuden 
kannalta ole kovin vaarallisia, mutta taulujen laadinnassa ne tuot
tavat tiettyjä hankaluuksia. Kauneusvirheet, joissa summat eivät täs
mää ja esiintyy useita poikkeavia arvoja samalle asialle, saattavat 
vähentää ennusteen käyttäjien luottamusta koko ennusteeseen.

F.e.alueiden käyttö alueellisissa väestöennusteissa tekee mahdol
liseksi "parantaa" ennustetta eräiden heikkojen kohtien osalta (sa
tunnaisvaihtelun eliminointi, muuttoliikkeen huomiointi uudella taval
la). Samalla kuitenkin ennustemalli monimutkaistuu ja ennusteen tek
ninen toteuttaminen vaatii ennusteen suorittajilta ja käytettäviltä 
laitteilta enemmän (tietokone). Tekniset ongelmat ovat kuitenkin rat
kaistavissa ja ovat tässä mallissa vielä suhteelliset! pieniä.
P.e.alueiden käyttö ei tietenkään ratkaise ennustamisen vaikeuksia 
satunnaisvaihtelun ja muuttoliikkeen arvioimisen osalta. Erityisesti 
muuttoliikkeen arviointi ennustemallissa vaatii runsaasti lisäselvi
tyksiä muuttovirroista alueiden välillä ja niissä tapahtuvista muu
toksista.

6. Primääristen ennustealueiden soveltaminen Tilastokeskuksen
alueellisessa väestöennusteessa
TK:ssa tällä hetkellä käytettävä alueellinen väestöennusteinani 

on suhteellisen "karkea" nimenomaan alueellisena mallina. Siinähän 
koko maa on jaettu kompponenttien suhteen muutamaan alueeseen. Näin 
tuleva kehitys kunnissa eri kompponenttien osalta riippuu siitä mi
hin luokkaan kunta on havaintokauden perusteella sijoitettu. Luokitte
lussa ei ole huomioitu syntyvyyteen, kuolleisuuteen ja muuttoliikkee
seen vaikuttavia taustatekijöitä (elinkeinorakenne, asumistiheys, kun
nan sijainti jne), joten on oletettavaa, että luokkien suurista väki- 
lukumääristä huolimatta kuntien saamat ennustekertoimet saattavat olla
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harhaisia satunnaisvaihtelun vuoksi.
Lisäksi muuttoliikkeen kehityksessä ilmenneitä uusia piirteitä 

on mallissa vaikea esittää. Tällaisia mallissa huomioitavia seikkoja 
ovat mm. lähimuuttoliikkeen lisääntyminen ja eräiden perinteisten 
kasvukuntien muuttuminen muuttotappiollisiksi. Näitä seikkoja ei meil
lä ole tosin paljoakaan tutkittu - on ,vain pääpiirteissään voitu ha
vaita.

Primääristen ennustealueiden käyttö mahdollistaisi nykyisen mal- 
Iin em. puutteiden osittaisen poistamisen. Ennen kaikkea ennuste pai
nottuisi enemmän alueellisesti, sillä n. 100 p.e.alueen ja n .150 he- 
delmällisyysalueen käyttö huomioisi alueellisuuden vaatimukset erityi
sesti muuttoliikkeen, mutta myös syntyvyyden osalta.

Periaatteessa - tarvittavien tietojen ja käytettävissä olevan ka
luston osalta - p»e.alueiden soveltaminen TK:n alueellisissa väestö
ennusteissa on täysin mahdollista. On kuitenkin tehtävä melko paljon 
valmistelevaa työtä, ennen kuin uutta mallia voitaisiin soveltaa. 
Ensinnäkin on ryhmiteltävä kunnat p.e.alueiksi. Tämä voidaan tehdä 
melko helposti VNK:n työssäkäyntialueiden pohjalta.
Toiseksi on ryhmiteltävä kunnat hedelmällisyysalueiksi. Se voidaan 
tehdä H0RGA:n tekemän kuntaryhmittelyn pohjalta käyttämällä hyväksi 
vv. 1972-1975 väestönmuutoskertoimia.
Kolmanneksi on tuotettava tiedosto, joka sisältää tulo- ja lähtömuuton 
p.e.alueiden osalta. Tarvitaan t.s. vuosittain p.e.alueilta muuttanei
den ja p.e.alueille muuttaneiden määrät ikäryhmittäin ja sukupuolit
tain. P.e.alueiden syntyneiden, kuolleiden määrät sekä asukasluvut 
saadaan aggregoitua olemassa olevista kuntakohtaisista luvuista. 
Muuttoliikkeen tutkimisen kannalta yleensäkin olisi tärkeää,että jatku- 
vastituotettaisiin tiedostoa, josta kävisi ilmi minne ihmiset muut
tavat jostain kunnasta ja mistä ihmiset muuttavat johonkin kuntaan 
(vrt. Ruotsin Prognosinstituutin muuttol^iiketutkimus 7/1976). 
Neljänneksi on suoritettava uuden mallin vaatimat ohjelmointityöt - 
osittamiseen liittyvät yhtälöt on saatavissa norjalaisten julkaisuis
ta.
Viidenneksi on mietittävä mitä tauluja ja tietoja ennusteen antamista 
tuloksista pyritään ensisijaisesti julkaisemaan. Pyöristysongelmat 
on ratkaistava sen mukaisesti.
Kuudenneksi on suoritettava mallin atk-sovellutukset testaus ja kor
jattava esiintyvät puutteet,,
Em. kohdista neljäs 1. ohjelmointi tuntuu hankalimmalta ja aikaa vie- 
vimmältä. Kohta kolme on tärkeä siinä-mielessä, että siitä riippuu 
paljon muuttoliikkeen esittäminen mallissa.
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Primääristen ennustealueiden muodostamisen kannalta olisi hyvä sel
vittää työssäkäyntialueiden asema alueellisessa suunnittelutyössä 
ja mikä on tarve julkaista ennustetietoja työssäkäyntialueittain.

Erikoishedelmällisyyslukujen estimoinnissa olisi selvitettävä, 
onko tarvetta siirtyä käyttämään 1-vuotisikäryhmittäisiä Hadwiger-rae- 
netelmällä tasoitettuja erikoishedelmällisyyslukuja. Teknisesti se 
olisi mahdollista, mutta vaatisi erityisen tietokoneohjelman käyttöä.

Kaiken kaikkiaan tulisi korostaa sitä, että kysymyksessä on nimen 
omaan alueellinen ennuste. Esim. Ruotsissa tehdään koko maan ennuste 
joka vuosi ja erillinen alueellinen ennuste joka viides vuosi. Alueel' 
linen ennuste vaatii paljon alustavaa selvitystyötä erityisesti muut
toliikkeen osalta. Sen kehittäminen ja "parantaminen" onkin pääasias
sa kiinni tästä selvitystyöstä ja sen laajuudesta eikä niinkään 
mallin matemaattisista tai muista sisäisistä ominaisuuksista.

Päälähteet: Framskriving av folkemengden 1975-2000
regionale tali NOS A 762
Sörensen: em. ennusteen esittely, Artikler 80 

Oslo 1975
Sörlie: em. ennusteen ohjelman dokumentointi, koke

muksia ja kommentteja, 10 76/12

Rideng ja Tönnesen: V.. 197^ alueellisen väestä ennus*- 
teen tarkastelua, Artikler 62 / 197^

Hoem: Levels of error in population forecast 
Artikler 61/197^

Hoem: Forslag til gruppering av kommune for 
estimering av fruktbarhet og döde- 
lighet, 10 69/11

Rideng: Primäre prognoseregiöner og samarbeid om . 
framskrivinge 10 75/25

Rideng: Befolkningsprognoser for kommune ved bruk
av primäre prognoseregioner, Nordisk semi- 
nar om prognoser 1975

Information i prognosfragor 7/1976
Den inrikes omflyttningen - regional struktur och
flyttarnas socioekonomiska bakgrund



ti) Ennustemallissa käytetyt merkinnät
LIITE 1 .

L(n): todellinen väkilukumäärä 31.12. vuonna n
D(n): ti kuolleiden määrä vuonna n
U(n): m lähtömuuton määrä "
Iin): n tulomuuton määrä "
F(n): n syntyneiden määrä ."

ru ra iv‘Vastaavat lasketut suureet ovat L,D,U,I ja F.
Sukupuoli merkitään vasemmalla yläindeksillä, M=miehet, F=naiset.
Ikä merkitään oikealla alaindeksillä (x), ikä 31*12. ko. kalenterivuonna*
P.e.alue merkitään oikealla yläindeksillä (j).

(ii) Ennustemallin kertoimet
Fqx ;. x-vuotiaan naisen laskettu todennäköisyys kuolla ko.vuoden aikana.
F iû .: laskettu todennäköisyys, että nainen joka asuu p.e.alueella j 

vuoden alussa muuttaa pois tältä alueelta sen vuoden kuluessa, 
jolloin hän täyttää x vuotta.

F ii : p.e.alueelle j muuttavien x-ikäisten naisten osuus x.-ikäisten x r  °
naispuolisten muuttajien kokonaismäärästä.

f^: x-vuotiaan naisen erikoishedelmällisyysluku p.e.alueella j 
vuonna n.

(iii) Ennustemallin yhtälöt

(2.1.1) i£(n).= t J(n) - & (̂n) - K(n)  +"H(n); alle j '■ a o o 0 ennusteen 1. vaiheen loppu-
(2.1.2) t̂ (n) = ̂  t(n-1) - frj(n) - &|(n) + ̂ (n); x=l, 2, . . . .  99 yhtälöt

x : alle j

osayhtälot
(2.1.3) FJ ( n) = C •x£15f x(n) ' ^ x - l ^ * 1^  al1e i  (C = Cm e11er CF)

syntyneiden määrä alueella i vuonna n
al l e  o

____  kuolleet O-vuotiaat ___ ________0__ ___
(2.1.5) Öfj|(n) -  Uj! ■ ^ ( n ) ;  a l l e  j  __■ ■_________ __O-vuotiaiden lähtömuutto

11.6)  Ö^(n) = qx - t x . - , ( n - l )
. x=l, 2, . . . .  99
* al le j

.. .ku^li^t x.t-jäiset alueella, j vuonna, n
;2.1.7) ÖJx(n) *-*x"Lx-1(n—1); alle j 
..................  9- ___ X - ikäisten lähtömuutto alueelta ,l,yuo.»na.„n,

.2.1.8)  CTv(n) = s CTJ (n) ;  x = O, 1 9 9i x .
2.1.9) IJx(n) ^ T r x(n); j ...........

x-ikäisten tulomuutto alueelle j vuonna n



LIITE 2

Ennustaminen primäärisille ennustealueille

Syöttö- ja tulostustiedot kulkukaaviossa

„ - * S*01Havamtopen- 
odi 1971-7 

Synty 
määrä 
eilla

D-02

H ¿elelin.Äkäis
ten nais/ten 
lkäK-Kaadue illa

0-06 D-UÖ
Tulomuutto

Ennustekertoimien läh-
p 1 tyarvojen estimointi 

p.e.alueille.Kertoimet 
tulostettu 1-vuotis.ikä-

P 2

ryhmittäin molemmille 
sukupuolille.

D-03
Erikoishe
p.e.aluei D-nLäh t ö^äkiSLuvu t 

p.e/alueilia

Ennusteohjelma laskee p.“.alueille väkiluvut,kuolleiden,syntyneiden 
sekä lähtö- ja tulomuutthneiden mäkrät vuosittain,1-vUotisikäryhmit- 
täin ja sukupuolittain^^Syntyneiafeit määrät saadaan lisäksi äidin 
iän mukaan luokitelitiina

Ennuste
p.e.alu

Liuku Ennustettu ftuollei 
den,syntyneiden ja 
lähtöm^ittaiieiden 
määrä D. l3 
alueilla

tu tulomuuttaneiden 
e.alueille

D—14D-12
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Tarvittavat lähtötiedostot:
(i) Syntyvyystiedostot D-01 ja D.-04

D-01 sisältää elävänä syntyneiden määrän äidin iän mukaan 
jokaisessa »-alueessa havaintokauden jokaisena vuonna* 
Tiedostoa käytetään estimoitaessa p.«.alueiden erikoishedel- 
mällisyyslukuja.
D-O^t sisältää samat tiedot kuin D-01, mutta koskien p.e.alu
eita. Tiedostoa käytetään estimoitaessa O-vuotiaiden lähtö
muutto-osuuksia.

(ii) Väkiluku tie eliöstöt D-02 ja D-05
D-02 käytetään erikoishedelmällisyyslukujen estimointiin ja 
se sisältää naisten lukumäärän »-alueilla luokiteltuna iän 
ja sivilisäädyn mukaan havaintokauden jokaisena vuonna.
D-05 käytetään lähtömuutto-osuuksien estmointiin ja se si
sältää väkiluvut p.e.alueilla jaoteltuna iän ja sukupuolen 
mukaan havaintokauden jokaisena vuonna.

(iii ),Kuolleisuustiedosto D-06.
D-06 sisältää koko maata koskevat kuolemanvaaraluvut 1-vuotis- 
ikäryhmittäitt ja sukupuolittain (tasoitettuja lukuja).

(iv)Muuttoliiketiedostot D-07 ja D-08
Lähtökohtana ovat muuttoilmoitukset väestörekisteriin.
D-07 tuotetaan sisältämään lähtömuuttaneiden määrä lähtö
alueen (p.e.alueet) mukaan ikäryhmittäin ja sukupuolittain 
havaintokauden jokaisena vuonna. Tiedostoa käytetään estimoi
taessa lähtömuutto-osuudet p.e.alueille.
D-08 tuotetaan sisältämään tulomuuttaneiden määrä tuloalueen 
(p.e.alueet) mukaan ikäryhmittäin ja sukupuolittain havainto- 
kauden jokaisena vuonna. Tiedostoa käytetään laskettaessa 
p.e.alueiden tulomuutto-osuudet vuosittain.

Ennusteessa käytetyt alueet:
1) . kuntia .k k 5

2) primäärisiä ennustealueita 96

3) »«-alueita 60* saatu yhdistämällä samanlaisia p.e.alueita 
(käytetään erikoishedelmällisyyslukujen laskemiseen p.e.alueille)

k ) f-alueita 77
(käytetään kuntakohtaisten erikoishedelm.lukujen laskemiseen)
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LIITE 3

Kulkukaavio - erikoishedelmällisyyslukujen 
estimointi p.e.alueille

Havainfc°Periodi 1971-7 V  0-01 D-02

Syntyneiden 
a - alueill

isten naisten 
lueilla

Erikoish
' Ä

^delmJlukujjen estimointi 
] »pj 11

X-oi
erikoish6delm*luvut 
laskettu\yain 9/. 197^ 
tiedoista

X-02erik/oished$lm* luvut
7l9^-7^

oh j ji)ka tasoit
taa alueelle lasketut
1-vuotisikäryhmi11• 
erikoighedelra.luvut

X-04
erikois-

p 1_4 _____  1 _J
tasoitetut luvat korjataan /¿-poikkeamilla, 
jotta ne g a s t . a B.sivat v. 1IQ7L lähtötasoa .
kaikissa * - alueissa

Tasoitetut 
erikoshede] 
aluei JM«

muunt

X-05
ja korjatut 
»luvut k  —

hedelmäl-
lisyysluvult koskemaan 
p.ev alueilta

D-03
erikoishedeljha ».luvut 
p.e.alUeil]
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Kulkukaavio - osittaminen p.e.alueilta 
kuntatasolle

D-15 N 6
^avaintoperiodi 1971-7^

elävänä synt , määrä He/aelm. ikäisten naisten lkm.
f-alueittain m.alu- iän ja sivilisäädyn mukaan
eet) f-alt ;am

P 4ioishedelu 
alueille-

D- l  7

ennustetut 
p.e. alue

.lukujen estimointi 
kunnille

iset ku, 
Lelm. j

D-19
täiset lähtöväkiluvut 
vut 1.1^1971
(.kuntakohtaisten väestön- 
muutosasteiden laskemis
ta

P 5
takohtaistjen väkilukujen 

laskemine|n kolmessa eri vai
heessa

kunt
väki!'

D-20
set ennustetut

ikäryhmittäisiä lukuja halutuiksi 
ikäryhmiksi

D-21

tul/okset haluttuima 
ikäryhminä
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Di ogran

Osittamisen eri vaiheet — kulkukaavio

0-19

1.v«ihe
lasketat kuno^ah-^äkil\r$iP8 jaettuna kunnille- 
täiset Ijakosvyiteeti 5-vuotisikäryhmittäin 5 vuoden 

V  y  Välejkn

X-IO 
vuosit 
takoilta! 
s uh. te e t

P 5-2
kohtaisteä jakosuhteiden 

älivuosille
g^vaihe

kunt
i n t e r phTcrjprtrr

v  \ x - n  uosittaxset kuntakohtaiset
väkiluvut 5-vuotisikäryhmit-
ä-in

5-vuot: täisten väkilukujen
muut ianfiTreTrphsvrrotisikäryhnii-t täisiksi

(3.3.3.)

D-20

3 «-Vaihe
lopulliset kuntakohtaiset väkiluvut

-vuosittain
- 'I-vuo tisikäryhmi ttäin
- sukupuolittain

\



LIITE 6 Ennusteen tulostamat taulut (Sörensen, Art 80)

"Framskriving av Folkemengden 1975 - 2000 regionale tali", Norjan Tilastol
lisen keskustoimiston v. 1975 alueellisessa ennusteessa tuottamat taulut

A Julkaisussa esiintyvät taulut
I Tekstitaulut

a) Väkiluku vuoden lopussa havaintokaudella 1971-7^ ja ennustekaudella 
eri ennustevaihtoehtojen mukaan.

b) Kokonaishedelmällisyysluku ja nettouusiutumisluku havaintokaudella 
ja ennustekaudella eri ennustevaihtoehtojen mukaan.

c) Syntyneiden ja kuolleiden määrä sekä väestön kasvu havaintokaudella 
ja ennustekaudella eri ennustevaihtoehtojen mukaan.

II Varsinaiset tulostaulut
1. Väkiluku vuoden lopussa sukupuolen ja iän mukaan koko maassa 197^ - 

2000. Ikäryhmittely 0-6,7-12,13-15,16-19,5-vuosittain sen jälkeen.
2. Väkiluku vuoden lopussa 1-vuotisikäryhmittäin koko maassa 197^-2000.
3. Väkiluku vuoden lopussa sukupuolen ja iän mukaan lääneittäin 197^ - 

2000. Ikäryhmittely kuten taulussa 1.
k , Väkiluku vuoden lopussa iän mukaan kunnittain 197^-1990. Ikäryhmitte 

ly 0-6,7-12,13-15,16-19,20-29,30-^9,50-66,67-69 ja 70- . Tulotus en- 
nustevuosilta 197^,1976,1978,1980,1985,1990.

5. Miehet ja naiset iän mukaan 197^-2000 koko maassa prosentteina.
6. Keskimääräinen vuotuinen väestönkasvu 1971-2000 lääneittäin..
7. Syntyneet, kuolleet sekä tulo- ja lähtömuutto lääneittäin 197^-2000.

Kaikki taulut on julkaistu kahden eri syntyvyysolettamuksen mukaan sekä
trendinomaisen että omavaraislaskelman osalta.

B Julkaisemattomat taulut

8 o-13. Väkilukutauluja iän ja sukupuolen mukaan talousalueille (handels 
distrikter) ja primäärisille ennustealueille.

14. Väkiluku vuoden lopussa 1-vuotisikäryhmittäin kunnille 197^-2000. Jo 
ka vuosi v. 1990 saakka ja sitten vuodelle 2000.

15. -16. Vastaavat taulut miehille ja naisille.
17« Väestön vuotuinen kasvuaste kunnissa ja p.e.alueilla 1-vuotisikäryh 

mittäin sekä 5- että 1-vuotisajanjaksoittain.
Lisäksi voi saada tietoja p.e.alueiden osalta tulo- ja lähtömuutto-osuuk
sista ja erikoishedelmällisyysluvuista.


