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VÄESTÖ 

• Suomen väestö jatkaa kasvuaan – vastoin vanhoja 
ennusteita 

• Elinajan odote jatkaa kasvuaan ja koettu hyvinvointi 
kohenee, toimintakykyiset vuodet lisääntyvät 

• Eläkeläisten määrä kasvaa – nopeasti 2010-luvulla, 
hitaammin 2020-luvulla 

• Maahanmuutto kasvattaa myös työikäistä väestöä 

• Suomalaisten keski-ikä kohoaa ja erilaisuus lisääntyy 

• Väestön huoltosuhde heikkenee; 2020-luvulla Suomi on 
tässä suhteessa Euroopan heikoimpia maita 



VÄESTÖ KASVAA NOPEAMMIN 
KUIN TYÖVOIMA 
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YHTEISKUNTARAKENNE 

• Väestö jatkaa keskittymistään kasvukeskuksiin – taustalla 
ikärakenne ja kuntauudistus 

• Nopea väestönkasvu suurissa kaupungeissa ja Etelä-
Suomessa 

• Valtava lisärakentamisen tarve (asunnot, palvelut, infra) 

• Maaseutu jatkaa autioitumista ja ikääntymistä 

• Elinkeinorakenne muuttuu palveluvaltaisemmaksi 

• Yksityisen sektorin rooli vahvistuu hyvinvointipalveluissa 

• Väestön koulutustaso kohoaa edelleen 

 



TALOUS: KASVU JATKUU 
MUTTA SE HIDASTUU 
• Suomen talous jatkaa kasvuaan 

• Vuonna 2025 BKT noin 30 % nykyistä korkeampi 

• Kasvun moottoreina:  

– tuottavuuden kasvu (koulutustaso, toimialarakenne) 

– lisäksi työpanoksen kasvu (työurat & maahanmuutto);  

– ja rakennemuutoksesta aiheutuvat suuret investointitarpeet 

• Julkinen talous pysyy vakaana ja vähävelkaisena, mutta 
verotus kiristyy jonkin verran 

• Talouden vetureina: 

– Korkean teknologian alat 

– Energiavaltainen perusteollisuus (ml. ydinenergia) 

– Kaivostoiminta  



TUOTANNON JA TUOTTAVUUDEN 
KASVU HIDASTUU 
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ONGELMAT PYSYVÄT 

• Suomalaisten elintaso ja hyvinvointi kohoavat selvästi 
vuoteen 2025 mennessä 

• Siitä huolimatta tutut ongelmat pysyvät: 

– Julkisten hyvinvointipalvelujen resurssit ovat riittämättömiä 

– Eläkkeet eivät ole kyllin hyviä 

– Suhteellisesti köyhien osuus pysyy liian korkeana 

– Tulo- ja varallisuuserot voivat jopa kasvaa nykyisestä 

– Yhteiskunnallinen segregaatio lisääntyy 

– EU-maiden taloudellinen kehitys on epätyydyttävää ja useiden EU-
maiden julkinen talous on kriisissä 

– Jne. 


