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1. Tausta ja tavoitteet
Väestökehitys on sekä laajemman toiminnallisen seudun aluetalouden että yksittäisen kunnan toimintojen
ja talouden kannalta keskeinen ilmiö. Väestön määrä ja rakenne sekä väestönkasvu kytkeytyvät tiiviisti
palveluihin, asumiseen, maankäyttöön, liikenteeseen ja elinkeinoihin. Alueellisesti väestökehitys on tärkeä
ilmiö koko maan, maakunnan, toiminnallisen seudun, kunnan ja osa-alueen tasolla, mutta eri aluetasoilla
näkökulma väestöilmiöihin on osin erilainen.
Alueelliset ja paikalliset julkiset palveluverkostot rakennetaan ja niitä ylläpidetään asukkaita varten.
Asukkaat tuottavat kunnallisten verojen, palvelumaksujen ja valtionosuuksien kautta valtaosan kaupungin
tuloista. Maankäytön ja asumisen näkökulmasta väestön määrä, demografinen ja sosioekonominen
rakenne sekä sijoittuminen eri alueille luovat kysynnän asuntotonttimaalle ja asunnoille sekä niihin
liittyvälle kunnallisteknisille ja muille perusrakenteen palveluille. Liikennejärjestelmä liittyy tiiviisti
maankäyttöön, ja liikennepalveluiden kysynnästä merkittävä osa syntyy asukkaiden liikkumistarpeista.
Asukkaat kytkeytyvät myös elinkeinoihin ja työmarkkinoihin, sillä työikäinen väestö muodostaa pohjan
työvoiman tarjonnalle yrityksille, julkiselle sektorille ja muille työpanosta käyttäville organisaatioille.
Asukkaat muodostavat kaupallisten palveluiden asiakaskunnan, joten väestö ja sen ostovoima luovat
pääasiallisen kysynnän paikallisen ja seudullisen kysynnän varassa toimille palveluyrityksille.
Kaupunkien palvelutuotannon, maankäytön, asuntotuotannon ja liikenneverkon sekä talouden suunnittelu
perustuvat keskeisesti väestöennusteisiin. Kaupungin toimintojen suunnittelu edellyttää nykytilannetta
koskevien tietojen lisäksi systemaattisesti, säännöllisesti ja korkeatasoisilla menetelmillä laadittuja
ennusteita asukkaiden määrän ja rakenteen muutoksesta tulevaisuudessa. Tarpeet ulottuvat
kuntasektorilla seudun, kunnan ja osa-alueen tasoille. Myös tietotarpeiden aikajänteet vaihtelevat: Kuntien
budjetointi tarvitsee luotettavia ja tuoreita arvioita lähivuosien kehityksestä. Palvelutoiminnan suunnittelun
tietotarpeet painottuvat i lyhyeen ja keskipitkään aikaväliin. Maankäytön, liikennejärjestelmän ja
palveluverkoston suunnittelussa näkökulma ulottuu useiden vuosikymmenien päähän.
Pääkaupunkiseudun suurissa kaupungeissa Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla on ollut vuosien ajan käytössä
yhteiseen menetelmäkehykseen perustuva, mutta kussakin kaupungissa erillinen ikäryhmittäinen
väestöennustemalli. Ennustemallit perustuvat samanlaiseen demografiseen projektiomalliin, jonka
laskentaohjelmien yksityiskohdissa on pieniä eroja kaupunkien välillä. Mallit kytkeytyvät koko seudun
tasolla aluetalouden ennakoituun kehitykseen. Kaupunkien ja osa-alueiden tasolla mallit kytkeytyvät myös
asuntuotantoon.
Kaupungit tuottavat säännöllisesti koko kaupungin tasoisen sekä osa-aluetasoisen väestöennusteen.
Ennusteet tehdään osana kunkin kaupungin omaa tilasto- ja tietopalvelutoimintaa. Tiedot julkaistaan
raportteina sekä avoimena datana Helsingin seudun aluesarjat- tilastotietokannassa.
Väestöennustejärjestelmän kehittämisprojektin tavoitteena on ennusteiden tuotannon tehostamisen lisäksi
parantaa kuntien palveluiden suunnittelua ja tuotantoa nykyistä paremmalla ennakointitiedon
hyväksikäytöllä. Luotettavampien ja ajantasaisempien väestöprojektioiden avulla voidaan parantaa
alueellisten julkisten palveluiden sijoittelua, mitoitusta ja kohdentamista siten, että säästetään
merkittävästi palveluverkoston investointi- ja ylläpitokustannuksia. Tarjoamalla tieto avoimesti asukkaiden,
yritysten, yhteisöjen, median, koulutuksen ja tutkimuksen sekä itsenäisten sovelluskehittäjien käyttöön
lisätään palveluiden suunnittelun asiakaslähtöisyyttä ja mahdollistetaan uusien ratkaisuvaihtoehtojen esiin
nostaminen myös vakiintuneen suunnittelujärjestelmän ulkopuolelta.
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Projektin konkreettisina tavoitteina ovat:
•
•
•
•
•

Tuotannon ajantasaistaminen ja tehostaminen
Tiedon kytkeminen kuntien suunnitteluun ja ohjaukseen
Tuottavuuden parantaminen
Yhteistyö kaupungin sektoreiden välillä sekä PKS-kaupunkien välillä
Avoimen tiedon välittäminen ja palveluiden asiakaslähtöisyyden kehittäminen.

Ennustemalli koostuu kahdesta osamallista:
•
•

Helsingin seudun tason (14 kuntaa) ja pääkaupunkiseudun kaupunkien (4 kaupunkia) tason
ennustemalli (seudun ja kaupungin ennustemalli)
Kaupungin alueellinen (tilastoaluetaso) ennustemalli (alue-ennustemalli)

Kummankin osamallin kehittämiseen liittyy useita tavoitteita:
•
•
•
•
•

lähtötietojen ja parametrien tuottamisen prosessin automatisointi
ohjelmistokoodin kehittäminen ja uudistaminen
automaation lisääminen ennusteiden päivittämisprosessissa
mahdollisuus päivitysfrekvenssin yhdenmukaistamiseen ja tihentämiseen
kaupunkien välisen yhteistyön kehittäminen ennusteiden lähtötietojen ja parametrien
tuottamisessa sekä ennusteiden laadinnassa.

2. Seudun ja kaupungin ennustemallin rakenne ja toimintaperiaate
Väestöprojektiomallin perusideana on, että tietyn alueen väestö muuttuu syntymien, kuolemien ja
muuttojen seurauksena. Näiden lisäksi väestön ikärakenne muuttuu kunkin ikäluokan vanhenemisen
vuoksi.
Projektiomallissa lähtökohtana on ennustealueen väestö iän (1-v: 0,…,99+) ja sukupuolen (n/m) mukaan
käytettävissä olevan tuoreimman tilastovuoden lopun (31.12.) tilanteessa.
Malli tuottaa tuloksena ennusteen, joka sisältää väestön määrän iän ja sukupuolen mukaan ennustejakson
kaikkina vuosina. Lisäksi saadaan tunnuslukuja väestöstä ja väestönmuutoksista vuosittain, mm.
•
•
•

väestönmuutos vuoden aikana
syntyneet, kuolleet, luonnollinen muutos
tulomuutto, lähtömuutto ja nettomuutto yhteensä sekä erikseen kussakin muuttotyypissä.

Malli projisoi väestöä vuosi kerrallaan eteenpäin seuraavilla periaatteilla:
•
•
•
•

Kutakin ikäluokkaa vanhennetaan vuosittain.
Syntyneet ennustetaan naisten ikäkohtaisten hedelmällisyyslukujen sekä eri ikäisten naisten
määrän avulla. Hedelmällisyydet voivat muuttua vuosittain.
Kuolleet ennustetaan ikä- ja sukupuolikohtaisten kuolemanvaaralukujen sekä eri ikäisten
asukkaiden määrän perusteella. Kuolemanvaaraluvut voivat muuttua vuosittain.
Muuttoliike jaetaan kolmeen ryhmään
o Helsingin seudun sisäiseen kuntien väliseen muuttoon
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o
o

Helsingin seudun ulkoiseen työmarkkinamuuttoon, joka koostuu maassamuutosta sekä
kantaväestöön1 kuuluvien maahan- ja maastamuutosta.
Ulkomaiseen muuttoon, joka koostuu muiden kuin kantaväestöön kuuluvien maahan- tai
maastamuutosta.

Tulomuuttajien ja lähtömuuttajien kokonaismäärät perustuvat aluetaloudellisiin oletuksiin kokonaismuuton
kehityksestä eri muuttoryhmissä. Lähtökohtana ovat edellisten vuosien tulo-, lähtö- ja nettomuuton määrät
muuttoryhmittäin. Muuttajien määrät voivat muuttua vuosittain. Muuttoa koskevien määrien ja jakaumien
ennakointi perustuu aluetalouden ja muiden tekijöiden kehitystä koskeviin arvioihin ja muihin oletuksiin.
Muuttaneet iän ja sukupuolen mukaan perustuvat oletuksiin tulo- ja lähtömuuton ikä- ja
sukupuolijakaumasta eri muuttoryhmissä. Jakaumat voivat muuttua vuosittain.
Kuvio 1: Seudun ja kaupungin ennustemallin rakenne ja toimintaperiaate

Ennustemalli on toteutettu SAS-ohjelmistolla seuraavilla periaatteilla:
•
•
•
•
•

1

tilastoihin perustuvat lähtötiedot luetaan malliin SAS-tiedostosta tai Excel-tauluista
parametrit muokataan oletusten mukaisiksi Excel-tauluissa sekä luetaan niistä SAS-laskentamalliin
SAS-ohjelma laskee ennusteen mallin mukaisesti lähtötietojen ja parametrien perusteella sekä
tulostaa ennusteen SAS-tiedostoksi ja Excel-tauluksi
SAS-ennusteohjelmassa sovelletaan SAS/Base-ohjelmatuotteita.
Ennusteen tuloksia voidaan havainnollistaa ja hyväksikäyttää Excelillä ja muilla välineillä.

Kantaväestön määrittely väestöprojektioissa: äidinkieli suomi, ruotsi tai saame.
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3. Väestöprojektiomallin täsmällinen esitys
Alueen H väestö vuonna t+1 ikäryhmässä i+1 (i=0,…,97) [1-98-vuotiaat] ja sukupuoliryhmässä s [s = 1(mies),
2(nainen)] lasketaan seuraavalla kaavalla:
(1)
jossa

Hi+1,s,t+1 = Hi,s ,t – ki,s,t+1 Hi,s,t – gi,sGt+1 – mi,s Mt+1 – ei,sEt+1 + ri,sRt+1 + oi,sOt+1 + li,sLt+1
k i,s,t+1 = ikä- ja sukupuolikohtainen kuolemanvaaraluku,
gi,s = ikä- ja sukupuoliryhmän osuus lähtömuutosta Helsingin seudun sisäisessä muutossa,
Gt+1 = lähtömuuton kokonaismäärä Helsingin seudun sisäisessä muutossa,
mi,s = ikä- ja sukupuoliryhmän osuus lähtömuutosta työmarkkinamuutossa,
Mt+1 = lähtömuuton kokonaismäärä työmarkkinamuutossa,
ei,s = ikä- ja sukupuoliryhmän osuus lähtömuutosta ulkomaisessa muutossa,
Et+1 = lähtömuuton kokonaismäärä ulkomaisessa muutossa,
ri,s = ikä- ja sukupuoliryhmän osuus tulomuutosta Helsingin seudun sisäisessä muutossa,
Rt+1 = tulomuuton kokonaismäärä Helsingin seudun sisäisessä muutossa,
oi,s = ikä- ja sukupuoliryhmän osuus tulomuutosta työmarkkinamuutossa,
Ot+1 = tulomuuton kokonaismäärä työmarkkinamuutossa,
li,s = ikä- ja sukupuoliryhmän osuus tulomuutosta ulkomaisessa muutossa,
Lt+1 = tulomuuton kokonaismäärä ulkomaisessa muutossa.

Alueen H väestö vuonna t+1 ikäryhmässä i+1 (i=98) [99-vuotiaat ja vanhemmat] ja sukupuoliryhmässä s
lasketaan seuraavalla kaavalla:
(2) H99,s,t+1 = H98,s ,t – k98,s H98,s,t – g98,sGt+1 – m98,s Mt+1 – e98,sEt+1 + r98,sRt+1 + o98,sOt+1 + l98,sLt+1
+H99,s ,t – k99,s H99,s,t – g99,sGt+1 – m99,s Mt+1 – e99,sEt+1 + r99,sRt+1 + o99,sOt+1 + l99,sLt+1
jossa merkinnät kuten kaavassa (1).
Syntymät vuoden t+1 aikana lasketaan seuraavasti:
(3) Ss,t+1 = i Hi,2,t fi,t+1 cs
jossa

(i=15,…,49)

fi,t+1 = ikäkohtainen hedelmällisyysluku 15–49-vuotiaille naisille vuonna t+1
cs = sukupuolten osuus (pojat/tytöt) syntyneistä lapsista.

Vuoden t+1 lopun 0-vuotiaat määräytyvät syntyneiden perusteella, ottaen huomioon syntyvien kuolleisuus
vuoden aikana:
(4) H0,s,t+1 = (1-k-1,s,t+1) Ss,t+1
jossa k-1,s,t+1 = kuolemanvaara syntymävuoden aikana.
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4. Lähtötiedot, parametrit ja tulos
Lähtötiedot
Lähtövuoden väestö Hi,s ,t perustuu väestötilastoon, tilanne 31.12.
Lähtötiedoston tietuekuvaus (SAS-tiedosto):

Lähtötiedoston tietueen alkupään kuva kahden alueen ennusteessa (SAS/FSP):

Parametrit
Parametrit tuotetaan Excel-tauluun, jossa lukuja voidaan täsmentää ja päivittää oletusten mukaisesti.
Parametrien Excel-taulut luetaan SAS-ohjelmaan. Kukin parametri annetaan jokaiselle alueelle ja kaikille
ennusteperiodin vuosille. Parametrit voivat olla vuosittain kiinteitä tai muuttuvia.
Hedelmällisyys
Naisten ikäkohtaisten hedelmällisyyslukujen yksikkönä on syntymät/1000 naista vuoden aikana.
Esimerkissä parametrit ovat vuosittain kiinteitä, mutta eroavat ikäryhmien välillä.
Hedelmällisyysparametrien kuva (SAS/FSP):
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Kuolemanvaara
Kuolemanvaaraparametrit määritellään erikseen miehille ja naisille kussakin ikäryhmässä.
Kuolemanvaaraparametrien yksikkönä on kuolleiden osuus 1000 naista tai miestä kohti. Esimerkissä
parametrin arvo muuttuu vuosittain, mikä heijastaa odotettavissa olevan eliniän oletettua muutosta.
Kuolemanvaaraparametrien kuva (SAS/FSP):

Muuttajien määrä ja ikäjakauma
Kullekin muuttotyypille (6 tyyppiä: tulo- ja lähtömuutto, 3 muuttoryhmää) annetaan parametrit eri
taulussa. Yhden muuttotyypin taulussa annetaan sekä muuttajien määrä kunakin ennustevuonna että
muuttajien ikä- ja sukupuoliosuudet. Parametrit voivat olla vuosittain muuttuvia (tyypillisesti muuttajien
määrä) tai kiinteitä (tyypillisesti ikä- ja sukupuoliosuudet). Kaikissa muuttotyypeissä parametritaulukon
rakenne on samanlainen.
Muuttoparametrien kuva, esimerkkinä työmarkkinamuuton tulomuutto (SAS/FSP):

7

Ennusteen tulos
Ennusteohjelman tuottama ennuste tulostetaan SAS-tiedostoksi ja edelleen Excel-tauluksi, josta aineistoa
voidaan muokata ja havainnollistaa halutusti sekä välittää tiedot muille välineille.
Kuvassa alueittain ja vuosittain ennustettu väestön määrä, tunnuslukuja väestönmuutoksesta sekä miehet
ja naiset ikäryhmittäin (1-v.).
Tulostiedoston* (SAS) kuva:

* iyht = väestö yhteensä; muutos = väestönmuutos vuoden aikana; lmuutos = luonnollinen muutos; nmuutto = nettomuutto, myht = miehet,
nyht = naiset; synt = syntyneet; kuol = kuolleet; m0,m1,… = miehet iän mukaan; n0,n1,… = naiset iän mukaan.

5. Mallin soveltamismahdollisuuksista
Aluejako
Seutu- ja kaupunkitason käsittely samassa mallissa mahdollistaa aluetaloudellisen näkökulman
sisällyttämisen projektioiden laadintaan. Aluetalous, työmarkkinat ja asuntomarkkinat ovat seudullisia
ilmiöitä, jotka vaikuttavat kaikkiin seudun kuntiin. Palveluverkoston ja kunnallistalouden suunnittelu
tapahtuvat pääasiassa kuntatasolla perustuvat sekä kuntatason että kunnan sisäisiin alueellisiin tietoihin
Malli soveltuu kaupunki / muu seutu -jakoon, jota pääkaupunkiseudun kaupungit ovat aikaisemmin yleisesti
soveltaneet:
•
•
•

Espoo / muu HS
Helsinki / muu HS
Vantaa / muu HS.

Malli soveltuu myös koko Helsingin seudun jakoon 5 alueeksi:
•
•
•
•
•

Espoo,
Helsinki,
Kauniainen,
Vantaa,
Kuuma-seutu.

Sitä voidaan käyttää myös Helsingin seudun kattavana 14 kunnan tasoisena ennustemallina.
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Kieliryhmät / taustaryhmät
Malli mahdollistaa ennusteen laatimisen alueiden sijasta millä tahansa väestöryhmityksellä, esimerkiksi
Helsingin seudun tai yksittäisen kaupungin äidinkieliryhmityksellä tai periaatteessa millä tahansa muulla
taustaryhmityksellä. Edellytyksenä on, että ryhmille saadaan lähtötiedot ja niille pystytään määrittelemään
parametrit.
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