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Järeitä toimenpiteitä tarvitaan väestökehityksen muuttamiseksi 
Maakunnat varautuvat ennustettua heikompaan väestökehitykseen  
 
 
Etelä-Karjalassa on laadittu uusia arvioita tulevasta väestökehityksestä Tilastokeskuksen väestöennusteita ja 
väestötilastoja hyödyntäen. Laskelmille on tarve, koska Tilastokeskuksen maakuntatason ennustetta ei ole 
päivitetty vuoden 2015 jälkeen ja parhaillaan käynnissä olevan uudistuksen valmistelussa väestömäärän 
kehityksellä on suuri merkitys talouden ja toiminnan, kuten palveluverkkojen suunnittelussa, kertoo Etelä-
Karjalan maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja Aija Tuimala. Seuraava Tilastokeskuksen virallinen 
väestöennuste julkaistaan vasta 30.9.2019. 

 
Itä-Suomi ja Kaakkois-Suomi saavuttavat vuoden 2040 ennustetun väestömäärän jo neljän 
vuoden päästä? 
Koko Itä-Suomessa väestö on vähentynyt viime vuosina nopeammin kuin Tilastokeskuksen vuonna 2015 
laaditussa väestöennusteessa on ennakoitu, erityisesti nuoremmissa ikäryhmissä. Koko maassa syntyvyys on 
ollut historiallisen alhainen kahden viime vuoden ajan. Kehityksestä on laadittu kolme eri skenaariota. 
 
Mikäli vuosien 2016−2018 kehitys jatkuisi maakunnissa samanlaisena verrattuna Tilastokeskuksen 
ennusteeseen, saavutettaisiin vuoden 2030 ennustettu väestömäärä jo reilun vuoden kuluttua. Vuoden 2040 
ennusteluvuissa oltaisiin jo reilun neljän vuoden kuluttua 2020-luvun alkupuolella, arvioi Etelä-Karjalan 
maakunta- ja sote-uudistuksen talousasiantuntija Olli Seppänen.  
 
Toisaalta viime vuodet voivat olla myös satunnainen negatiivinen poikkeus aiemmasta trendistä. Tämäkin 
vaihtoehto huomioitiin laskelmissa. 

 
Maakuntien väestö vähenee jopa yli sadallatuhannella vuoteen 2040? 
Laskelmien valmistuttua heräsi kysymys, poikkeaako maakunnan tilanne merkittävästi muista alueen 
maakunnista. Laajemmasta tarkastelusta selvisi, että syntyvyyden väheneminen ja työikäisten poismuutto 
koskettavat koko Itä-Suomen aluetta. Vielä laajemmassa kuvassa on nähtävillä koko Suomea koskeva trendi: 
syntyvyyden väheneminen on kansallinen suuntaus. 
−Mikäli viime vuosien kehitys jää meillä pysyväksi trendiksi, voi Itä-Suomesta hävitä jopa nykyisen Etelä-
Karjalan maakunnan verran väkeä, Olli Seppänen pohtii. 
 
Nyt laadituissa skenaarioissa toteutunut väestön määrän muutos kolmelta vuodelta vaikuttaa tuloksiin. 
Tarkemmissa arvioissa on huomioitava mahdolliset hetkelliset poikkeamat. Esimerkiksi Etelä-Savossa 
huomattavaa trendipoikkeamaa poismuutossa selittää Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen 
lopettaminen.  
 
Laskelmat herättävät pohtimaan miten väestökehitykseen voidaan vaikuttaa. Kehityksen muuttamiseen 
tarvitaan järeitä toimia. Maakunta- ja sote-uudistuksen vuoksi on lisäksi todella tärkeää arvioida tulevia 
rahoitusmahdollisuuksia ja palvelutarpeita. Suurin tekijä tulevien rahoituksen laskennassa on väestön määrä 
ja siksi olimme kovin pettyneitä siihen, että Tilastokeskuksen maakuntatason ennuste valmistuu vasta 
syksyllä 2019, kertoo Etelä-Karjalan muutosjohtaja Aija Tuimala. Tuimala ehdottaa virallisten 
väestöennusteiden laatimista nykyistä tiheämmin, esimerkiksi joka toinen vuosi. 
 
Lisätietoja: 
Talousasiantuntija Olli Seppänen, Etelä-Karjalan maakunta- ja sote- uudistuksen valmistelu, p. 040 1390175, 
olli.seppanen(at)ekarjala.fi 
Muutosjohtaja Aija Tuimala, Etelä-Karjalan maakunta- ja sote- uudistuksen valmistelu, p. 040 869 6494, 
aija.tuimala(at)ekarjala.fi 
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