
Kuuden suurimman kaupungin 
hallitusohjelmatavoitteet  
2023



Suomen, Euroopan ja maailman suuret kysymykset ratkaistaan kaupungeissa – on 
kyse sitten ilmastonmuutoksen torjunnasta, kestävän kasvun vauhdittamisesta tai 
osaajapulan ratkaisemisesta.  
 
Kuusi suurinta kaupunkia  
• ovat maamme keskeisimpiä kasvu edellytysten rakentajia ja talouskasvun kahden 

tärkeän lähteen eli innovaatioiden ja investointien syntypaikkoja
• investoivat ja kehittävät kansainvälisiä kasvuympäristöjä, kouluttavat uusia osaa-

jia, ja ovat siten elintärkeitä koko Suomen hyvinvoinnin kannalta
• kantavat sekä kansallisesti että kansainvälisesti merkittävän roolinsa tulevaisuu-

den kestävien, digitaalisten, kilpailukykyisten ja sosiaalisesti oikeudenmukaisten 
yhteiskuntien rakentamisessa

• ovat EU-verkostojen ja -hankkeiden kautta ratkaisemassa myös eurooppalaisia 
haasteita ja vahvistamassa EU:n kilpailukykyä

• ovat monissa kysymyksissä yhteiskunnallisten päätösten varsinainen toimeenpanija.  

Kaupungit haluavat ratkaista ensi vaalikauden haasteet yhdessä hallituksen kanssa ja 
panostaa pitkäjänteisen kumppanuuden avulla päätösten hyvään toimeenpanoon.

Kuusi suurinta kaupunkia – 
Suomen kestävän kasvun kumppanit



1. Kaupunkien ja valtion kumppanuuden 
vahvistamiseksi muodostetaan kuu-
den suurimman kaupungin ja valtion 
välinen strateginen allianssi ja pysyvä 
yhteistyöelin. Allianssin kautta luo-
daan kasvua koko Suomeen ja 
toteutetaan toimenpiteitä, joilla 
edistetään osaavan työvoiman 
saatavuutta, digitalisaatiota, TKI-
toimintaa ja vientiä sekä houkutellaan 
investointeja ja lisätään kaupunkien 
toimintavapautta.

2. Kaupunkien kasvua tuetaan ja in-
vestointikykyä vahvistetaan selkeyt-
tämällä valtionosuusjärjestelmää ja 
parantamalla kuntien veropohjaa. Hy-
vinvointialueiden tehtäväkenttää tai 
velvoitteita ei laajenneta. Sote-rahoi-
tusmalli päivitetään ja huomioidaan 
siinä mahdollisimman kattavasti eri 
alueiden palveluiden järjestämisen 
todellinen rahoitustarve ja alueiden 
erityispiirteet. Kaikki kaupungeille esi-
merkiksi kriisiolosuhteiden johdosta 
aiheutuvat ylimääräiset kustannukset 
kompensoidaan täysimääräisesti ja 
sovitaan kustannusjaon periaatteet 
pitkäjänteisesti.

3. Kestävää kasvua sekä vihreää ja digi-
taalista siirtymää nopeutetaan nos-
tamalla tieteen rahoituksen tasoa 
ja vähentämällä korkeakoulukentän 
pirstaleisuutta. Suurimpien kaupun-
kien alueellisten kiertotalousekosys-

teemien toimintaa vauhditetaan ja 
resursseja kohdennetaan kaupunkien 
työhön, joka tähtää valtakunnallisten 
hiilineutraaliustavoitteiden saavutta-
miseen sekä digivihreää kaksoissiirty-
mää tukeviin innovaatioihin. Datan, au-
tomaation ja tekoälyn hyödyntämistä 
julkisella sektorilla syvennetään.

4. Osaajapulan ratkaisemiseksi ja osaa-
misen panostamiseksi nostetaan py-
syvästi korkeakoulujen ja ammatillisen
koulutuksen aloituspaikkojen määrää
kasvukeskuksissa. Koulutusjärjestel-
mää ja tutkintorakenteita kehitetään
vastaamaan muuttuvan työelämän
tarpeita. Nopeutetaan kansainvälis-
ten työntekijöiden oleskelulupa- ja
rekisteröintiprosesseja. TE-palvelu-
jen rahoitus turvataan, jotta kunnilla
on mahdollisuudet onnistua kohtaan-
to-ongelman ratkaisemisessa.

5. Parannetaan saavutettavuutta sekä
kansainvälisiä ja kansallisia yhteyksiä
ja investoidaan kestävään kasvuun.
Jatketaan MAL-sopimuksia nykyisillä
MAL-seuduilla ja varmistetaan sopi-
musten toteuttamiselle riittävä ra-
hoitustaso. Vakiinnutetaan suurten
kaupunkien joukkoliikennetuki poh-
joismaisten verrokkikaupunkien ta-
solle. Toteutetaan suurten kaupunkien
väliset nopeat raideyhteydet ja var-
mistetaan niille täysi EU-rahoitus.

Kuuden suurimman kaupungin keskeiset 
tavoitteet



4 

Kaupunkien ja valtion kumppanuutta, vaikutta-
vaa yhteistyötä ja yhteistä toimeenpanokykyä on 
vahvistettava nykyisestä. Tätä tarkoitusta varten 
hallitus: 
• Muodostaa kuuden suurimman kaupungin ja 

valtion välisen uuden strategisen allianssin ja 
perustaa siihen liittyen kaupunkien ja valtion 
pysyvän yhteiselimen. Allianssin kautta luo-
daan kasvua koko Suomeen ja synnytetään

sekä toteutetaan toimenpiteitä, joilla 
edistetään osaavan työvoiman saatavuutta, 
digitalisaatiota, TKI-toimintaa ja vientiä sekä 
houkutellaan investointeja ja lisätään 
kaupunkien toimintavapautta. Sen avulla 
vahvistetaan kaupunkien ja valtion 
vuoropuhelua myös kriisiolosuhteissa 
sekä yhteistä vaikuttamista EU:n suuntaan.

I Kaupunkien ja valtion on toimittava yhdessä 
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Suomen kasvuvauhdin ja julkisen talouden kes-
tävyyden kannalta on kriittistä, kykenevätkö suu-
rimmat kaupungit investoimaan ja ylläpitämään 
kasvua tuottavia hyvinvointipalveluita. Sote-uu-
distuksen myötä kaupunkien investointikyky 
ja rahoitusasema on heikentynyt. Vero- ja val-
tionosuusjärjestelmässä tulee aiempaa parem-
min huomioida kasvavien kaupunkien erityiset 
tarpeet, kuten niiden suuret investointitarpeet ja 
vieraskielisen väestön keskittyminen kaupunkei-
hin. Tulevilla uudistuksilla ei tule heikentää kau-
punkien taloudellisia toimintaedellytyksiä. 

Kaupunkien kasvu- ja investointikyvyn vahvista-
miseksi hallitus: 

• Uudistaa valtionosuusjärjestelmää, jotta jär-
jestelmä vastaisi paremmin perustehtävään-
sä eikä toimisi vain järjestelmämuutosten ta-
sausmekanismina. 
• Valtionosuusjärjestelmässä huomioidaan 

paremmin sekä vieraskielisyydestä ai-
heutuvat todelliset kustannukset ja väes-
tönkasvu että kuntien panostukset elin-
voiman edistämiseen. Vieraskielisyyden, 
asukasmäärän kasvun ja työpaikkaoma-
varaisuuden perushintaa korotetaan. 
Vieraskielisyyden sekä työpaikkaoma-
varaisuuden perushinta tulee vähintään 
säilyttää sote-uudistuksen yhteydessä 
määritellyllä, niin sanotulla puhtaan siir-
ron tasolla. 

• Arvioidaan esimerkiksi erillistutkimusten 
kautta tarkemmin vieraskielisistä aiheu-
tuvat todelliset kustannukset ja huomioi-
daan arvioinnin johtopäätökset rahoitus-
järjestelmän kehittämisessä. 

• Parantaa kuntien veropohjaa seuraavilla  
tavoilla: 
• Kunnallisveron efektiivisyyttä parannetaan 

esimerkiksi siirtämällä ansiotuloverotuk-
sen vähennysjärjestelmää valtion ansiotu-
loverotuksen puolelle. Kuntien nimellisten 
ja efektiivisten veroprosenttien eroa ka-
vennetaan. Muutokset eivät saa johtaa pie-
nituloisten aseman heikkenemiseen. 

II Kaupunkien investoinnit vahvistavat 
Suomen kasvua

• Kunnille taataan riittävän suuri osuus yh-
teisöverokertymästä siten, että yhteisö-
veron kuntaryhmän jako-osuus palaute-
taan takaisin sote-uudistusta edeltävälle 
tasolle eli kolmasosaan. Yhteisöveron 
tulee säilyä kaupungeille kannustimena 
houkutella uusia, kansainvälisiä kasvuin-
vestointeja Suomeen. 

• Ei laajenna hyvinvointialueiden tehtäväkent-
tää eikä velvoitteita. Päivittää sote-rahoitus-
mallin, jossa huomioidaan eri alueiden sosi-
aali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen 
palveluiden järjestämisen todellinen rahoi-
tustarve mahdollisimman kattavasti, tuotan-
tokustannusten erot eri alueiden välillä sekä 
alueiden erityispiirteet. Tukee terveystekno-
logioiden, sairaaloiden ja terveydenhuollon 
ratkaisujen kehittämistä varmistamalla tut-
kimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ra-
hoituksen ja panostamalla alan opetukseen. 
Irrottaa yliopistollisen sairaalan edellyttämän 
TKIO-rahoituksen hyvinvointialueiden valtion-
rahoituksesta ja siirtää omaksi rahoituksek-
seen valtion budjetissa. Arvioi tarvetta hyvin-
vointialueiden välisen työnjaon muutoksiin ja 
tehtävien kokoamista suurempiin yksiköihin 
sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten 
hillitsemiseksi. 

• Arvioi kuntien tehtävien ja velvoitteiden lisää-
mistä erittäin huolellisesti suhteessa kuntien 
talouden kestävyyteen.

• Uudistaa työllisyyden suotuisan kehityksen 
tukemiseksi muun muassa verotusta sekä 
työ- ja sosiaaliturvalainsäädäntöä siten, että 
työn tekemisen kannusteet paranevat ja työn 
vastaanottaminen on yksinkertaisempaa. 

• Sitoutuu kompensoimaan täysimääräisesti 
ja oikeudenmukaisesti sellaiset ylimääräiset 
kustannukset, joita kaupungeille aiheutuu 
esimerkiksi kriisiolosuhteissa. Kuntien ja val-
tion kustannusjaon periaatteet on sovittava 
yhdessä ja niitä on pitkäjänteisesti noudatet-
tava sekä normaalioloissa että kriisien kes-
kellä.
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Innovaatiot ovat talouskasvun tärkein lähde. Noin 
90 prosenttia maailman innovaatioista syntyy 
kaupungeissa ihmisten, yritysten ja korkeakoulu-
jen keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Kaupun-
kien rooli kasvun vauhdittajana on laajasti tun-
nustettu.  Valtio ja kuutoskaupungit ovat toisilleen 
kasvukumppaneita. 

Vihreän siirtymän kestävät investoinnit, uudet 
työpaikat ja tuottavuutta vauhdittava digitalisaa-
tio edistyvät parhaiten kaupunkien ja valtion pit-
käjänteisellä yhteistyöllä.

Kestävän kasvun sekä vihreän ja digitaalisen 
siirtymän vauhdittamiseksi hallitus: 

• Vahvistaa osaamisen kasvattamisen ja tie-
teen tekemisen edellytyksiä nykyistä stra-
tegisemmin. Tieteen rahoituksen tasoa nos-
tetaan ja korkeakoulukentän pirstaleisuutta 
vähennetään. Laatukriteerit ohjaavat tieteen 
ja tutkimuksen rahoitusta aiempaa vahvem-
min. Rahoitusta suunnataan kaupunkien ke-
hitys- ja kokeilualustatoimintaan, jossa esi-
merkiksi yritykset voivat testata tuotteitaan ja 
palveluitaan aidoissa kaupunkiympäristöissä. 
TKI-toiminnalla tuetaan Suomen kasvua ja kil-
pailukykyä, eikä sitä käytetä aluepolitiikan vä-
lineenä.  

• Rakentaa uuden valtiollisen rahoitusmeka-
nismin, jolla voidaan turvata tarvittava kan-
sallisen vastinrahoituksen osuus merkittä-
vissä ulkopuolisen rahoituksen, kuten EU:n 
ohjelmissa.  

• Jatkaa Business Finlandin veturiohjelmaa ja 
vahvistaa startupien ja pk-yritysten osalli-
suutta ohjelmassa.

• Varmistaa, että valtion ja kaupunkien yhteis-
työnä Suomi ottaa johtavan roolin EU:n digi-
taalisen kompassin toimeenpanossa. Hyviä 
investointikohteita tiellä kohti digisuvereni-
teettia ovat esimerkiksi mikrosirut ja tulevai-
suuden tietoliikenne.

III Kaupungit rakentavat kestävämpää ja 
tuottavampaa Suomea

• Kohdentaa resursseja työhön, jolla kaupun-
geissa voidaan saavuttaa pienempi hiilijalan-
jälki valtakunnallisten hiilineutraaliustavoit-
teiden mukaisesti, suurempi hiilikädenjälki ja 
tarvittava sopeutumiskyvykkyys.  Digivihreän 
kaksoissiirtymän toteuttamista tuetaan pa-
nostamalla innovaatioihin, mikä kannustaa 
myös yrityksiä vähentämään päästöjä ja kas-
vattamaan hiilikädenjälkeä. Varoja suunna-
taan maalämpöön, tuulivoimaan, vetyyn ja au-
rinkoenergiasiirtymään sekä teollisuudessa 
että kotitalouksissa. 

• Vauhdittaa suurimpien kaupunkien alueel-
listen kiertotalousekosysteemien toimintaa. 
Kansallista ja EU-rahoitusta suunnataan 
kiertotalouden tutkimus-, kehittämis- ja inno-
vaatiotoimintaan, alustayhtiöiden pääomituk-
seen ja kansainvälistymiseen. Tavoitteena on 
edistää vähähiilistä kiertotaloutta tukevia in-
vestointeja erityisesti merkittävimmissä ma-
teriaalivirroissa (kuten rakennusmateriaalit, 
maamassat ja uusiomaat, ravinteet, tekstiili, 
muovi, akkumetalli) ja kestävässä liikkumi-
sessa.

• Syventää ja laajentaa datan ja tekoälyn hyö-
dyntämistä osana julkisen sektorin palve-
lurakennetta niin, että tiedonkulku valtio- ja 
kuntatoimijoiden sekä palveluiden tuottajien 
välillä on sujuvaa ja tietoturvallista. Yhteistyö-
tä kaupunkien kanssa tiivistetään myös enna-
koivien palveluiden kehittämisessä, erityises-
ti segregaation ehkäisyssä, työllisyydessä ja 
tehokkaissa yrityspalveluissa. 

• Ottaa käyttöön digital first -toteutusmallin 
julkisissa palveluissa. Tieto täytyy antaa jul-
kiselle toimijalle lähtökohtaisesti vain kerran, 
minkä jälkeen tieto liikkuu julkisten palvelui-
den sisällä luvitettuna sujuvasti.
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Suomen kansainvälisesti tunnettu menestystari-
na perustuu korkeaan osaamiseen ja tasa-arvoi-
seen koulutukseen. Viime vuosina suomalaisten 
koulutustaso on kääntynyt laskuun. Kehityksen 
kääntäminen takaisin kasvu-uralle on yhteinen 
kansallinen tehtävä.

Osaavasta työvoimasta kilpaillaan kansainväli-
sesti. Ikääntyvänä kansankuntana Suomen täytyy 
menestyä tässä kilpailussa. Ulkomaisten osaaji-
en houkuttelussa ja työperäisen maahanmuuton 
lisäämisessä kaupunkien ja valtion yhteiset toi-
met sujuvasta maahantulosta aina lasten koulu-
tuksen järjestämiseen ovat kriittisiä.  Kansainvä-
liset osaajat ja yritykset sijoittuvat ja kiinnittyvät 
kasvaviin ja viihtyisiin kaupunkeihin.

Osaamiseen panostamiseksi hallitus: 

• Nostaa pysyvästi korkeakoulujen ja amma-
tillisen koulutuksen aloituspaikkojen määrää 
kasvukeskuksissa. Kasvattaa ja keskittää 
korkeakoulutuksen resursseja. Lisää aloi-
tuspaikkoja työvoimapula-aloille, ja osoittaa 
korkeakouluille riittävän rahoituksen koulu-
tuksen laadun takaamiseksi. Kehittää lisäksi 
koulutusjärjestelmää ja tutkintorakenteita 
vastaamaan paremmin nopeasti muuttuvan 
työelämän tarpeita. Lisää jatkuvaa oppimista 
esimerkiksi luomalla erilaisia pätevöitymis-
polkuja ja työn ohessa suoritettavia moni-
muotokoulutuksia.

• Nopeuttaa kansainvälisten osaajien, yrittä-
jien ja heidän perheenjäsentensä oleske-
lulupa- ja rekisteröintiprosesseja ja kehit-
tää ulkomaalaisen tunnistamiseen liittyviä 
käytänteitä nykyistä laaja-alaisemman etä-
asioinnin mahdollistamiseksi. Sujuvoittaa ja 
nopeuttaa ulkomailla hankitun koulutuksen 
tunnustamista ja ammattihenkilöiden, kuten 
sote-henkilöstön, rekisteröitymistä ammatin-
harjoittamisoikeuden saamiseksi.  Osoittaa 
vieraskielisten täydennyskoulutuksiin pysy-
vän rahoituksen hankerahoituksen sijaan. Ot-
taa räätälöitävät täydennyskoulutukset osaksi 
työvoimapula-alojen osaajahoukuttelua.  

• Huolehtii, että kunnille siirtymässä olevien 
TE-palvelujen rahoitus, ohjausjärjestelmä ja 

IV Osaajapula ratkaistaan kuudessa 
suurimmassa kaupungissa 

asiakaspalvelun lainsäädäntö turvaavat kun-
tien todelliset mahdollisuudet onnistua koh-
taanto-ongelmien ratkaisemisessa kannus-
tinjärjestelmän edellyttämällä tavalla. Tämä 
tarkoittaa joustavuuden ja harkinnan lisää-
mistä asiakkaiden palveluprosesseihin. 

• Osoittaa pysyvät resurssit valtionhallinnon 
ja suurimpien kaupunkien kansainvälisten 
osaajien houkuttelua ja asettautumista tu-
kevaan työhön, minkä turvin muun muassa 
vakinaistetaan International House -toiminta. 
Resurssit suhteutetaan alueen maahanmuut-
tajaväestön määrälliseen osuuteen.  Asettaa 
entistä vahvemmin tavoitteeksi yhden luukun 
periaatteen maahantulon alkuvaiheen asioin-
nissa ja selvittää kaupunkien mahdollisuuden 
työlupien myöntämiseen.

• Ohjaa Suomen olemassa olevia kansainvä-
lisiä organisaatioita ja verkostoja, kuten Bu-
siness Finlandia ja lähetystöverkostoa toimi-
maan aikaisempaa selkeästi vaikuttavammin 
kuntien ja yritysten kansainvälisen työvoiman 
houkuttelussa ja rekrytoinnissa.

• Mahdollistaa englanninkielisen, kansallisen 
lukiokoulutuksen ja ylioppilastutkinnon suo-
rittamisen sekä kasvattaa englanninkielisten 
tutkintojen määrää ammatillisessa koulutuk-
sessa. Sisällyttää opintoihin riittävän koti-
maisten kielten opetuksen. Kasvattaa lisäksi 
kansainvälisten koulujen kapasiteettia vas-
taamaan Suomeen tulevien kansainvälisten 
osaajien perheiden tarpeita.

• Vahvistaa maahanmuuttajien työllisyysas-
teen nostamista ja parantaa monipuolisin 
keinoin erityisesti maahanmuuttajanaisten 
asemaa ja mahdollisuuksia työllistyä. Edistää 
maahanmuuttajaperheiden lasten ja nuorten 
sosiaalista liikkuvuutta koulutuksessa esi-
merkiksi vahvistamalla toisen polven maa-
hanmuuttajien suomen kielen taitoja ja osoit-
tamalla toimiin valtion rahoituksen.  Purkaa 
asteittain ammatillisen koulutuksen järjestä-
mislupaprosessia.

• Jatkaa koulutusviennin esteiden purkua eri-
tyisesti toisella asteella, esimerkiksi luopu-
malla tutkintojen myyntiin vaadittavista poik-
keamislupahakemuksista.
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Suomi on osa Euroopan laajuista TEN-T –liikenne-
verkkoa. Suomen kansainvälinen saavutettavuus 
on heikentynyt Venäjän hyökkäyssodan myötä ja 
sen parantaminen vaatii näkemyksellistä liiken-
nepolitiikkaa ja merkittäviä lisäinvestointeja.

Sekä kansainvälisen että suurten kaupunkien 
välisen saavutettavuuden parantaminen on te-
hokasta ja tasapuolista kasvupolitiikkaa. Saavu-
tettavuuden parantamisella vaikutetaan kaikkiin 
elinkeinoihin ja edesautetaan laajasti kasvua ja 
tuottavuutta.

Saavutettavuuden ja kansainvälisten ja kansal-
listen yhteyksien varmistamiseksi hallitus:

• Investoi kestävään kasvuun ja tuottavuuteen 
toteuttamalla TEN-T ydinverkkokäytävien lii-
kenneinvestoinnit suurilla kaupunkiseuduilla. 
Suurten kaupunkien väliset nopeat raideyh-
teydet toteutetaan ja varmistetaan niille täysi 
EU-rahoitus. 

• Tekee selkeän linjauksen siitä, että valtio kan-
taa vastuun väyläverkon kehittämisrahoituk-
sesta myös kasvuseuduilla ja mahdollistaa 
tätä kautta kaupunkiseutujen kasvun kestä-
vällä tavalla. 

• Ohjaa merkittävästi nykyistä suuremman ra-
hoitusosuuden MAL-kaupunkiseutujen suun-
nitelmissa ja sopimuksissa tunnistettuihin 
yhteisrahoitteisiin hankkeisiin, kun valtakun-
nallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa päi-
vitetään. Nykyisen suunnitelman riittämätön 
rahoitustaso heikentää suurten kaupunkien 
kasvumahdollisuuksia ja hidastaa koko Suo-
men talouskasvua.

V Saavutettavuuden ja huoltovarmuuden 
varmistaminen hyödyttää koko Suomea

• Lisää koko maan ja kaupunkien kasvun edel-
lytyksiä jatkamalla nykyisten MAL-seutujen 
kanssa maankäytön, asumisen ja liikenteen 
sopimuksia. MAL-sopimuksiin varmistetaan 
valtion riittävä rahoitusosuus liikenneinves-
toinneille ja tuetaan näin seutujen asunto-
tuotantotavoitteiden saavuttamista. Hallitus 
huomioi valtiolle tulevat vero- ja työllisyys-
hyödyt. Valtio osallistuu suurten kaupunkien 
pikaraitiotieinvestointien rahoitukseen. 
Hankkeet vauhdittavat yksityisen sektorin in-
vestointien kautta kansallista kasvua ja kan-
sallisten ja kansainvälisten ilmastotavoittei-
den saavuttamista. 

• Vakiinnuttaa suurten kaupunkien joukkolii-
kennetuen pohjoismaisten verrokkikaupun-
kien tasolle (150 miljoonaa euroa vuodessa). 
Suurimpien kaupunkien joukkoliikenteen toi-
pumiseen koronan aiheuttamista taloudel-
lisista vaikeuksista varataan vuosille 2023–
2025 myös siltarahoitus, jonka lähtötaso on 
150 miljoonaa euroa vuodessa. 

• Tekee selkeän linjauksen Suomen ulkoisen 
saavutettavuuden ja kansainvälisen viennin 
edistämiseksi. Varaa riittävän kehittämisra-
hoituksen kansainvälisten maayhteyksien, 
satamien ja lentoasemien kilpailukyvyn var-
mistamiseksi. Näin varaudutaan myös tur-
vallisuusympäristön muutoksesta aiheutuviin 
mahdollisiin häiriöihin. 

• Ohjaa omistajapolitiikallaan Finavia Oyj:n toi-
mintaa siten, että se edistää kansainvälisen 
kasvun ja huoltovarmuuden kannalta tärkei-
den, suurimpien kaupunkien läheisten lento-
asemien (Helsinki-Vantaa, Oulu, Turku, Tampe-
re-Pirkkala) toimintaedellytyksiä ja liikennettä. 
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Kuutoskaupungit*

Väkiluku
31.12.2021

Väkiluku 2040,
ennuste*

1 843 706 2 191 175

33 %

Osuus
koko maan
väestöstä

39 %

Osuus
koko maan
väestöstä

Koko maan nuorista
(0–29-vuotiaat), %

Koko maan vähintään
65 vuo�a täy�äneistä, %

Koko maan 
vieraskielisistä, %

Suomen ulkomaalais-
taustaisen väestön kasvusta
vuosina 2012–2021, %

37 %

25 %

62 %

65 %

Väestön osuus (2021)
Osuus koko maan
työ�ömistä, %

Osuus koko maan
työpaikoista, %

38 %41 %

Työmarkkinat (2020)

Osuus koko maan
korkea-asteen 
tutkinnoista, %

Osuus koko maan nuorista
(20–29-v.), joilla ei perus-
asteen jälkeistä tutkintoa, %

47 % 46 %

Koulutus (2020)

Osuus koko maan
asunno�omista, %

67 %

Osuus koko maassa
valmistuneista
asunnoista, %

55 %

Asuminen (2020)Väestönkasvun ennuste 2021–40

*Tilastokeskus ja kaupungit

Kuutos-
kaupungit

Koko Suomi

19 % 1 %

*Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa.




