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Pohjois-Pohjanmaa
Vertailussa: Pohjois-Savo, Keski-Suomi ja koko Suomi

Väestö-
rakenne

Väestö-
kehitys

Työllisyys

Yritys-
toiminta

Aluetalous
ja TKI-toiminta

Väestö
ennakkotieto

Luonnollinen
väestönlisäys
ennakkotieto

Väestöllinen
huoltosuhde

416 803 ( ⬅ ) 52 ( ⬆ ) 63,7 ( ⬇ )
3/2023 3/2023 2022

Työllisten
määrä

Kokonais -
nettomuutto
ennakkotieto

Netto -
maahanmuutto
ennakkotieto

169 998 ( ⬆ ) 90 ( ⬆ ) 149 ( ⬆ )
2021 3/2023 3/2023

Työttömien osuus
työvoimasta

Työllisyysaste
Taloudellinen
huoltosuhde

10,9 % ( ⬅ ) 70,9 ( ⬆ ) 144,5 ( ⬇ )
3/2023 2021 2021

Aloittaneita
yrityksiä

Yritysten
liikevaihto

milj. €

Avoimen sektorin
osuus

työpaikoista

537 ( ⬇ ) 26 613 ( ⬆ ) 69,8 % ( ⬆ )
Q4/2022 2021 2021

Seutukunnan
BKT

€/asukas

Tavaravienti
mrd. €

T&K-menot
milj. €

36 648 ( ⬆ ) 2,2 ( ⬆ ) 862,6 ( ⬆ )
2020 2021 2021



2 / 23 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakortti          ti 23. toukokuuta 2023

 

Osaaminen
ja koulutus

Osallisuus
ja hyvinvointi

Yhdyskunta-
kehitys

Ilmaston-
muutos

Korkea-asteen
koulutettuja
25—34 vuotiaita

Vasta -
valmistuneiden
työllisyys

Koulutuksen
ulkopuolelle
jääneitä

17—24-vuotiaita

34,4 % ( ⬆ ) 54,3 % ( ⬆ ) 6,4 % ( ⬆ )
2021 2021 2021

Elämänlaatunsa
hyväksi
tuntevia

20—64-vuotiaita

Perus toimeentulon
saajia

Pienituloisten
osuus

väestöstä

54,4 % ( ⬇ ) 2,5 % ( ⬅ ) 14,2 % ( ⬆ )
2020 4/2023 2021

Liikennesuorite
tuhatta km/asukas

Asuntojen
rakennusluvat
liukuva vuosisumma

Asuntokauppojen
lukumäärä

vanhat osakeasunnot

7,9 ( ⬆ ) 2 938 ( ⬇ ) 5 165 ( ⬇ )
2021 2/2023 2022

Kasvihuone kaasu -
päästöt

Päästöinventaario,

tonnia CO₂e / henkilö

Kasvihuone kaasu -
päästöt

ALas 1.2-malli, tonnia

CO₂e / henkilö

Maatalouden
kasvihuone kaasu -

päästöt
tonnia CO₂e

16,7 ( ⬇ ) 6,8 ( ⬇ ) 1 048,4 ( ⬇ )
2020 2021 2021
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Väestö rakenne

Ikärakenne
2000 – 2040

Toimirakenne
2021

Väestörakenne- ja ennuste
2000 – 2040

Väestöllinen huoltosuhde
1990 – 2040

VERTAILUSSA: Pohjois-Savo, Keski-Suomi ja koko Suomi

Väestö
ennakkotieto

Luonnollinen
väestönlisäys
ennakkotieto

Väestöllinen
huoltosuhde

416 803 52 63,7
0 % / +0,2 % +78 / +106 -0,5 %

3/2023 ( kk / vuosimuutos ) 3/2023 ( kk / vuosimuutos ) 2022 ( vuosimuutos )

Vuo teen 2040 men nes sä Ti las to kes -
kuk sen en nus tees sa Poh jois-Poh jan -
maan väes tö las kee 0,14 %. Sa ma na
vuon na en nus tees sa väes töl li nen huol -
to suh de py syy muut tu mat to ma na.
Luon nol li nen väes tön li säys oli maa lis -
kuus sa 2023 52 (syn ty nei tä 339 ja
kuol lei ta 287). Tuol loin väes tös tä nai sia
oli 49,5 %. Vuon na 2022 vie ras kie li siä
oli 3,7 % väes tös tä, ja ko ko Suo mes sa
lu ku oli 8,9 %.
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Väestö kehitys

Väestönmuutokset
1990 – 3/2023

Toimirakenteen muutokset
1990 – 2021

Maakuntien välinen nettomuutto
2010 – 2023

Nettomaahanmuutto
2010 – 2023

VERTAILUSSA: Pohjois-Savo, Keski-Suomi ja koko Suomi

Työllisten
määrä

Kokonais nettomuutto
ennakkotieto

Netto maahanmuutto
ennakkotieto

169 998 90 149
+3,7 % +4 / -69 +16 / +42

2021 ( vuosimuutos ) 3/2023 ( kk / vuosimuutos ) 3/2023 ( kk / vuosimuutos )

Vuon na 2021 net to muu tos sa suu rin
voit to oli La pis ta ja suu rin tap pio oli
Uu del le maal le. Sa ma na vuon na suu rin
muut to voit to oli 30–34-vuo tiaat (308
hen keä) ja suu rin muut to tap pio oli 15–
19-vuo tiaat (7 hen keä). Sa ma na vuon -
na työl lis ten mää rä kas voi 3,7 % ja työ -
voi man ul ko puo lis ten mää rä kas voi
0,4 % edel lis vuo teen näh den. Ko ko
Suo mes sa työl lis ten mää rä oli vas taa -
vas ti kas voi 4 %, ja työ voi man ul ko puo -
lis ten mää rä kas voi 0,1 %.
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Työllisyys

Työllisyysrakenne
1990 – 2021

Työttömien osuus työvoimasta
2020 – 2023

Nuoriso- ja pitkä aikaistyöttömyys
2006 – 2022

Avoimien työpaikkojen
määrän kehitys
2015 – 2023

VERTAILUSSA: Pohjois-Savo, Keski-Suomi ja koko Suomi

Työttömien osuus
työvoimasta

Työllisyysaste
Taloudellinen
huoltosuhde

10,9 % 70,9 144,5
0 %-yks. / +11,2 % +2,4 %-yks. -5,2 %
3/2023 ( kk / vuosimuutos ) 2021 ( vuosimuutos ) 2021 ( vuosimuutos )

Poh jois-Poh jan maan työ paik ka oma va -
rai suus, eli alueen väes tön ja työ paik -
ko jen vä li nen suh de oli vuon na 2021
98,9 %. Maa lis kuus sa 2023 avoin ten
työ paik ko jen mää rä kuu kau den ai ka na
kas voi 4,1 % edel lis kuu hun ver ra ten.
Ko ko Suo mes sa lu ku vas taa vas ti kas voi
2,5 %. Yh tä jak soi ses ti 12 kk tai pi dem -
pään työt tö mä nä ol lei ta oli tuol loin 3,2
%. Laa ja työt tö myys as te, jo ka kat taa
työt tö mät ja pal ve lui den pii ris sä ole vat
yh teen las ket tu na on tuol loin 14,9 %.
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Yritys toiminta

Yritystoiminnan muutokset
2015 – 2022

Elinkeinorakenteen muutokset
2019 – 2021

Yritysten liikevaihdon kehitys
2014 – 2021

Avoimen sektorin työ paikkojen kehitys
2010 – 2021

VERTAILUSSA: Pohjois-Savo, Keski-Suomi ja koko Suomi

Aloittaneita
yrityksiä

Yritysten
liikevaihto

milj. €

Avoimen sektorin osuus
työpaikoista

537 26 613 69,8 %
-47 +9 % +1,5 %-yks.

Q4/2022 ( kvartaalimuutos ) 2021 ( vuosimuutos ) 2021 ( vuosimuutos )

Vuo den 2022 nel jän nel lä nel jän nek sel -
lä yri tyk siä oli 64 tu hat ta asu kas ta koh -
den, ja ko ko Suo mes sa lu ku oli 80,3.
Suu rin ala oli vä hit täis kaup pa. Toi mi -
pai kois ta 84 % oli al le 5 hen ki lön, 7 %
oli 5-9 hen ki lön, ja 9 % oli 10 tai
useam man hen ki lön toi mi paik ko ja.
Teol li suu den osuus toi mi pai kois ta oli
tuol lon 7,5 %, ja ko ko Suo mes sa vas -
taa va osuus oli 7 %.
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Aluetalous ja TKI-toiminta

Seutukunnan BKT asukasta kohden
2005 – 2020

Lainakanta €/asukas
2000 – 2021

Tavaravienti
2015 – 2022

T&K menot
2011 – 2021

VERTAILUSSA: Pohjois-Savo, Keski-Suomi ja koko Suomi

Seutukunnan
BKT

€/asukas

Tavaravienti
mrd. €

T&K-menot
milj. €

36 648 2,2 862,6
+2 % +35,4 % +11,3 %

2020 ( vuosimuutos ) 2021 ( vuosimuutos ) 2021 ( vuosimuutos )

Vuon na 2021 Poh jois-Poh jan maal la
T&K-hen ki lös tön mää rä oli 9 803. Mää -
rä kas voi 13 % edel tä vään vuo teen
näh den, ja ko ko Suo mes sa mää rä kas -
voi 8,4 %. TK-in ten si teet ti oli sa ma na
vuon na 2,45, ja ko ko Suo mes sa lu ku
oli 1,09. Sa ma na vuon na elin kei no elä -
män osuus T&K-me nois ta oli 75,7 %, ja
ko ko Suo mes sa osuus oli 68,8 %.



8 / 23 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakortti          ti 23. toukokuuta 2023

 

Osaaminen ja koulutus

Väestö koulutusasteen mukaan
2021

Opiskelijat koulu tussektorin mukaan
2010 – 2021

Korkea-asteen suorit taneet 25—34
vuotiaat
2007 – 2021

Koulutuksen ulkopuo lelle jääneet 17—24-
vuotiaat
2005 – 2021

VERTAILUSSA: Pohjois-Savo, Keski-Suomi ja koko Suomi

Korkea-asteen
koulutettuja
25—34 vuotiaita

Vasta valmistuneiden
työllisyys

Koulutuksen
ulkopuolelle jääneitä

17—24-vuotiaita

34,4 % 54,3 % 6,4 %
+1,2 % +6 % +1,6 %

2021 ( vuosimuutos ) 2021 ( vuosimuutos ) 2021 ( vuosimuutos )

Vuon na 2021 vuo den ku lut tua val mis -
tu mi ses taan 54,3 % val mis tu neis ta oli
pää asial li ses ti työl li siä. Ko ko Suo mes sa
vas taa va lu ku oli 55,8 %. Kou lu tuk sen
ul ko puo lel le jää nei den 17−24-vuo tiai -
den osuus oli sa ma na vuon na 6,4 %, ja
ko ko Suo mes sa osuus oli 7,9 %. Sa ma -
na vuon na vain pe rus as teen kou lu tet -
tu ja oli 11,3 % 25-34-vuo tiaas ta väes -
tös tä, ja ko ko Suo mes sa vas taa va lu ku
oli 14,8 %
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Osallisuus ja hyvinvointi

Sairastavuusindeksi
2010 – 2019

Perustoimeentulon saajat
ja saajien osuus väestöstä

2017 – 2023

Pienituloisten osuus väestöstä
2000 – 2021

Elämänlaatunsa hyväk si tuntevia 20—64-
vuotiaita
2013 – 2020

VERTAILUSSA: Pohjois-Savo, Keski-Suomi ja koko Suomi

Elämänlaatunsa hyväksi
tuntevia

20—64-vuotiaita

Perus toimeentulon
saajia

Pienituloisten osuus
väestöstä

54,4 % 2,5 % 14,2 %
-13,8 % 0 %-yks. +2,9 %

2020 ( vuosimuutos ) 4/2023 ( kuukausimuutos ) 2021 ( vuosimuutos )

Huh ti kuus sa 2023 pe rus toi meen tu loa
sai 2,5 % väes tös tä, kun ko ko Suo mes -
sa lu ku oli 3,5 %. Vuon na 2020 ak tii vi -
ses ti jär jes tö toi min taan tai vas taa vaan
osal lis tu vien osuus 20−64-vuo tiais ta oli
23,6 %. Ko ko Suo mes sa lu ku oli 23,5
%. Vuon na 2022 sai raus päi vä ra haa sai
24,1 % 25—64-vuo tiai den ikä ryh mäs tä.
Ko ko Suo mes sa lu ku oli 20,9.
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Yhdyskunta kehitys

Liikennesuorite
2017 – 2021

Myönnetyt asuntojen rakennuslu vat
tuhatta asukasta kohden

2020 – 2023

Lentoliikenteen matkustajamäärät
2019 – 2023

Asuinkuntansa ulkopuo lella työssäkäyviä
2010 – 2021

VERTAILUSSA: Pohjois-Savo, Keski-Suomi ja koko Suomi

Liikennesuorite
tuhatta km/asukas

Asuntojen rakennusluvat
liukuva vuosisumma

Asuntokauppojen
lukumäärä

vanhat osakeasunnot

7,9 2 938 5 165
+2,5 % -7,9 % -1,3 %

2021 ( vuosimuutos ) 2/2023 ( kuukausimuutos ) 2022 ( vuosimuutos )

Vuon na 2021 pen de löin nis tä 20,8 %
suun tau tui Poh jois-Poh jan maan ul ko -
puo lel le, ja osuus kas voi 0,8 %-yks.
edel lis vuo teen näh den. Eni ten täs tä
suun tau tui Uu del le maal le. Vuon na
2022 yk sin asu vien osuus asun to kun -
nis ta oli 44,5 %, ja ko ko Suo mes sa
osuus oli 46,4 %. Sa ma na vuon na Poh -
jois-Poh jan maal la teh tiin asun to kaup -
po ja 12,4 tu hat ta asu kas ta koh den.
Mää rä las ki 1,5 % vuo den ta kai seen
näh den. No pean laa ja kais tan saa ta vuu -
den kat ta vuus oli ko ti ta louk sil le vuon -
na 2022 83 %, ja lu ku kas voi
2 pro sent ti yk sik köä edel lis vuo teen
näh den.
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Ilmaston muutos

Kasvihuonekaasupääs töt henkilöä
kohden

2010 – 2021

Kasvihuonekaasupäästö jen kehitys
sektoreittain
2010 – 2021

Maatalouden kasvihuone kaasupäästöt

tonnia CO₂e
2010 – 2021

Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä
2010 – 2021

VERTAILUSSA: Pohjois-Savo, Keski-Suomi ja koko Suomi

Kasvihuone kaasu päästöt
Päästöinventaario, tonnia CO₂e /

henkilö

Kasvihuone kaasu päästöt
ALas 1.2-malli, tonnia CO₂e /

henkilö

Maatalouden
kasvihuone kaasu päästöt

tonnia CO₂e

16,7 6,8 1 048,4
-4,5 % -5,5 % -1,2 %

2020 ( vuosimuutos ) 2021 ( vuosimuutos ) 2021 ( vuosimuutos )

Vuon na 2021 kas vi huo ne kaa su pääs töt

oli vat 2 806,8 ton nia CO₂e. Lu ku las ki
33 % vuo teen 2010 näh den. Ko ko
Suo mes sa vas taa va lu ku las ki 36,7 %.
Vuon na 2020 kan sal li sen kas vi huo ne -
pääs tö in ven taa rion mu kaan kas vi huo -
ne kaa su pääs töt oli vat 6 910 ton nia

CO₂e, ja lu ku las ki 4,3 % edel lis vuo -
teen näh den. Pääs tö in ven taa rion mu -
kai nen pääs tö jen mää rä hen ki löä koh -
den oli maa kun nis ta Suo men suu rin.
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Maakuntataulut

Väestö rakenne

Väestö

Kuukau -
si muutos,
% 3/2023

Luonnol -

linen väes -

tönli säys

väestöön

nähden

Kuukau -
si muutos,
% 3/2023

Väestöl -
linen

huolto -
suhde

Vuosi -
muutos,
% 2022

Naisten
osuus

väes töstä

Kuukau -
si muutos,
% 3/2023

Vieras kie -
lis ten
osuus

Vuosi -
muutos,
% 2022

Alavieska 2 453 0,1 -1 0,0 82,6 0,6 47,0 -0,2 0,9 12,5

Haapajärvi 6 655 0,0 1 0,0 79,0 0,5 49,3 0,1 1,8 5,9

Haapavesi 6 572 -0,2 -2 0,0 79,8 -0,3 48,6 0,0 2,8 16,7

Hailuoto 954 0,2 0 0,0 108,7 1,2 49,0 0,2 1,9 5,6

Ii 9 862 0,1 3 0,0 77,1 0,4 48,2 -0,1 0,8 0,0

Kalajoki 12 335 0,0 -1 0,0 80,0 -0,5 49,6 0,0 3,1 6,9

Kempele 19 391 0,2 8 0,0 65,6 0,5 50,3 0,1 1,4 7,7

Kuusamo 15 112 -0,1 -7 0,0 79,8 2,4 49,5 -0,1 3,3 17,9

Kärsämäki 2 464 -0,1 -3 -0,1 90,2 2,3 46,5 -0,1 1,2 9,1

Liminka 10 242 0,0 2 0,0 70,1 -1,8 49,2 -0,1 0,8 14,3

Lumijoki 1 975 0,1 -2 -0,1 79,6 -0,5 47,1 -0,1 1,7 21,4

Merijärvi 1 071 0,1 1 0,1 99,1 2,5 45,3 -0,1 0,3 0,0

Muhos 8 857 -0,1 2 0,0 71,8 -0,1 49,1 -0,2 1,5 7,1

Nivala 10 442 0,2 2 0,0 83,6 -1,2 49,1 -0,1 1,1 10,0

Oulainen 7 011 0,0 0 0,0 83,3 0,7 50,0 -0,1 1,8 20,0

Oulu 212 196 0,0 64 0,0 50,9 -1,0 50,0 0,0 5,2 8,3

Pudasjärvi 7 562 0,2 -8 -0,1 97,0 2,6 47,1 0,2 2,5 13,6

Pyhäjoki 2 989 0,0 -2 -0,1 87,8 0,6 47,3 0,1 4,2 -14,3

Pyhäjärvi 4 812 0,0 -1 0,0 104,5 3,3 49,9 -0,1 1,4 7,7

Pyhäntä 1 637 0,4 1 0,1 85,2 4,2 46,5 0,4 6,2 10,7

Raahe 24 042 0,0 2 0,0 79,6 0,6 49,0 0,1 3,6 5,9

Reisjärvi 2 636 0,2 4 0,2 88,2 0,7 48,8 -0,2 0,3 0,0

Sievi 4 758 0,3 3 0,1 78,7 -1,7 47,7 -0,1 2,5 25,0

Siikajoki 4 902 -0,2 1 0,0 88,1 2,4 47,1 -0,1 1,7 0,0

Siikalatva 5 000 -0,2 -7 -0,1 87,2 0,6 47,4 0,2 1,5 15,4

Taivalkoski 3 798 -0,3 -5 -0,1 89,0 3,6 46,8 0,1 2,2 4,8

Tyrnävä 6 585 0,1 3 0,0 78,5 -1,3 48,8 0,1 0,8 14,3

Utajärvi 2 523 -0,4 -4 -0,2 87,9 2,8 48,0 0,2 2,6 18,2

Vaala 2 616 0,1 -2 -0,1 99,8 3,2 48,1 -0,2 1,4 27,3

Ylivieska 15 351 0,1 0 0,0 73,2 1,8 50,0 0,0 1,7 13,3
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Väestö kehitys

Työllis ten
määrä

Vuosi -
muutos,
% 2021

Koko -

naisnet -

tomuut to

väestöön

nähden

Kuukau -
si muutos,
% 3/2023

Netto maa -

hanmuut to

(ennak ko -

tieto)

Kuukau -
si muutos,
% 3/2023

Työvoi man

ul kopuo lella

olevien

määrä

Vuosi -
muutos,
% 2021

Asunto jen

ra kennus -

luvat (liu -

kuva vuosi -

summa)

Kuukau -
si muutos,
% 2/2023

Alavieska 981 0,5 3 0,1 0 0,0 1 427 0,7 1 0,0

Haapajärvi 2 638 2,5 -1 0,0 2 NA 3 940 -1,2 5 -16,7

Haapavesi 2 518 5,7 -10 -0,2 0 -100,0 3 872 -1,2 2 0,0

Hailuoto 338 1,8 2 0,2 0 0,0 579 -0,3 4 0,0

Ii 3 700 3,6 11 0,1 4 NA 5 705 0,8 44 -10,2

Kalajoki 4 977 2,8 7 0,1 12 9,1 7 035 0,6 25 -3,8

Kempele 8 407 3,4 25 0,1 4 300,0 9 997 2,2 103 -3,7

Kuusamo 5 912 4,5 -8 -0,1 0 -100,0 8 642 -0,8 34 -8,1

Kärsämäki 912 2,7 1 0,0 3 50,0 1 530 0,5 0 0,0

Liminka 4 195 3,8 2 0,0 3 NA 5 752 -0,1 24 4,3

Lumijoki 759 2,4 4 0,2 0 0,0 1 193 -1,6 0 0,0

Merijärvi 381 9,2 0 0,0 0 0,0 657 -1,2 0 0,0

Muhos 3 363 0,4 -9 -0,1 0 0,0 5 087 0,4 28 -3,4

Nivala 3 980 1,9 22 0,2 0 -100,0 6 074 -0,7 19 0,0

Oulainen 2 642 3,1 -3 0,0 1 -66,7 4 191 -0,2 2 -83,3

Oulu 90 795 3,9 27 0,0 83 27,7 106 710 1,0 2 450 -3,2

Pudasjärvi 2 499 2,9 21 0,3 14 NA 4 809 -0,7 9 0,0

Pyhäjoki 1 159 10,0 3 0,1 -1 -200,0 1 773 -2,8 1 0,0

Pyhäjärvi 1 609 0,9 0 0,0 0 0,0 3 121 -0,9 1 0,0

Pyhäntä 652 13,8 5 0,3 0 -100,0 939 -1,4 10 -52,4

Raahe 9 003 6,7 -11 0,0 6 -57,1 14 148 -1,3 30 0,0

Reisjärvi 980 -0,9 2 0,1 1 NA 1 633 1,1 10 11,1

Sievi 1 800 4,0 12 0,3 5 -61,5 2 849 -0,9 1 0,0

Siikajoki 1 803 4,0 -11 -0,2 -1 -116,7 3 025 -0,1 3 0,0

Siikalatva 1 913 1,4 -5 -0,1 3 50,0 3 026 -0,5 5 0,0

Taivalkoski 1 391 4,2 -5 -0,1 1 NA 2 327 -0,1 0 0,0

Tyrnävä 2 585 1,9 1 0,0 0 0,0 3 773 0,0 6 0,0

Utajärvi 872 -0,9 -7 -0,3 0 -100,0 1 582 -1,1 3 50,0

Vaala 857 0,7 4 0,2 4 NA 1 674 -1,6 21 NA

Ylivieska 6 377 3,1 8 0,1 5 25,0 8 381 0,7 97 0,0
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Yritys toiminta

Aloitta -
neita yri -

tyksiä

Kvartaa li -
muutos,

%
Q4/2022

Yritys ten

lii ke vaihto,

mrd. €

Vuosi -
muutos,
% 2021

Avoimen

sek torin

osuus

työpai kois -

ta, %

Vuosi -
muutos,
% 2021

Yrityk siä

tu hatta

asu kasta

kohden

Kvartaa li -
muutos,

%
Q4/2022

Teolli -

suuden

osuus

yrityk sistä

Kuukau si -
muutos,
% 3/2023

Alavieska 2 -60,0 0,1 -2,2 75,0 11,4 70,9 0,3 8,6 -2,0

Haapajärvi 8 100,0 0,4 18,1 63,5 4,1 72,0 1,8 10,5 -2,8

Haapavesi 8 -20,0 0,5 -0,9 67,3 2,7 65,1 0,9 8,8 -2,7

Hailuoto 2 -50,0 0,0 6,7 60,5 8,5 114,3 0,8 11,0 0,0

Ii 6 -33,3 0,4 51,2 61,0 1,6 60,6 0,8 10,2 -0,2

Kalajoki 20 25,0 0,7 17,4 75,6 2,1 91,4 0,7 11,7 -0,7

Kempele 32 -5,9 1,2 1,9 79,3 2,8 57,8 1,8 7,6 2,3

Kuusamo 26 4,0 1,0 10,5 72,7 1,3 88,5 1,0 5,2 -1,2

Kärsämäki 3 50,0 0,1 17,6 84,7 2,2 88,0 1,5 9,3 6,1

Liminka 17 30,8 0,4 19,8 66,0 5,0 63,7 1,6 8,1 1,5

Lumijoki 4 100,0 0,0 -0,9 75,2 2,5 60,2 4,2 6,2 -1,0

Merijärvi 0 -100,0 0,0 53,3 58,5 0,7 52,2 -0,4 4,9 -3,3

Muhos 7 -22,2 0,2 10,5 68,1 2,2 57,2 1,1 5,0 4,3

Nivala 12 33,3 0,4 10,3 71,2 4,3 65,0 1,3 13,6 -0,2

Oulainen 10 0,0 0,3 9,7 59,3 1,7 64,9 1,9 8,2 -6,6

Oulu 299 -9,7 15,5 4,3 68,7 1,9 59,7 0,8 6,0 1,3

Pudasjärvi 4 -20,0 0,3 2,7 64,7 3,2 71,9 0,6 5,8 -0,3

Pyhäjoki 1 -85,7 0,1 15,7 75,1 3,2 75,4 -0,6 9,6 -5,3

Pyhäjärvi 6 50,0 0,1 6,4 66,2 -1,2 75,1 1,3 8,6 -0,9

Pyhäntä 0 -100,0 0,2 26,1 90,0 2,7 63,2 -1,6 18,8 0,0

Raahe 15 -50,0 2,1 42,7 74,6 3,0 52,9 0,6 11,6 0,5

Reisjärvi 3 0,0 0,1 2,8 71,6 0,1 73,8 2,3 8,8 -1,6

Sievi 6 0,0 0,3 6,2 81,8 1,9 79,8 1,5 12,1 -3,8

Siikajoki 4 -33,3 0,1 7,7 71,4 0,3 83,7 1,2 10,7 1,2

Siikalatva 4 -20,0 0,3 19,5 79,4 2,0 81,1 0,8 7,0 0,3

Taivalkoski 5 150,0 0,1 5,0 62,1 6,3 59,8 1,9 5,3 -11,4

Tyrnävä 7 40,0 0,1 11,9 65,5 0,3 54,0 2,3 8,0 3,8

Utajärvi 3 NA 0,1 20,8 63,5 -1,9 85,5 1,6 13,1 5,2

Vaala 1 -66,7 0,1 7,4 52,3 4,7 74,9 0,4 5,3 11,8

Ylivieska 22 0,0 1,3 24,4 68,7 -0,2 68,5 1,2 8,9 1,2
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Osaaminen ja koulutus

Korkea-as -

teen kou lu -

tettu ja, %

Vuosi -
muutos,
% 2021

Korkea-as -

teen kou lu -

tettu ja (25—

34 vuo tiai -

ta), %

Vuosi -
muutos,
% 2021

Koulu -

tuksen ulko -

puo lelle

jäänei tä (17

—24-vuotiai -

ta), %

Vuosi -
muutos,
% 2021

Perus -

asteen

koulu tet -

tujen

osuus, %

Vuosi -
muutos,
% 2021

Peruskou -

lun 1. vuosi -

luokan oppi -

laita

Vuosi -
muutos,
% 2022

Alavieska NA NA 19,1 -0,9 7,0 32,1 NA NA 37 -7,5

Haapajärvi 13,4 4,4 21,0 4,3 8,3 31,7 31,7 -1,2 74 -16,9

Haapavesi 11,2 1,3 16,1 -4,1 5,7 -19,7 29,3 -2,1 85 -20,6

Hailuoto 20,2 6,1 27,3 -1,8 NA NA 21,3 -4,6 11 37,5

Ii 15,8 3,3 21,7 3,6 7,3 9,0 26,9 -2,8 135 -22,9

Kalajoki 14,1 3,2 24,3 -2,6 7,3 28,1 28,4 -2,2 145 -9,9

Kempele 28,3 3,3 37,5 2,0 5,7 -9,5 20,4 -1,3 313 -0,9

Kuusamo 13,6 5,8 23,9 7,8 7,5 17,2 26,0 -2,7 147 4,3

Kärsämäki 9,0 3,5 17,3 15,0 7,2 18,0 33,5 -4,0 24 -14,3

Liminka 26,6 2,8 32,6 2,3 5,0 -9,1 23,4 -2,1 224 5,2

Lumijoki 15,2 5,7 21,4 6,4 7,8 -16,1 30,5 -3,5 37 48,0

Merijärvi 8,6 2,5 18,8 2,6 9,9 33,8 35,3 -5,0 27 28,6

Muhos 18,4 2,6 24,4 6,4 7,9 8,2 25,3 -0,5 159 16,1

Nivala 12,5 2,5 19,3 0,5 7,1 12,7 28,1 -1,5 153 -1,9

Oulainen 13,5 2,6 19,5 -1,1 8,6 2,4 28,3 -1,6 73 -15,1

Oulu 30,1 1,6 41,2 0,7 5,8 1,8 20,0 -0,8 2 322 -2,8

Pudasjärvi 9,8 4,7 14,7 0,1 10,5 16,7 33,4 -2,7 81 -19,0

Pyhäjoki 13,2 3,4 17,3 -6,3 2,8 -33,3 29,2 1,9 33 -10,8

Pyhäjärvi 11,0 5,2 17,4 -6,1 8,1 26,6 33,0 -1,1 47 4,4

Pyhäntä 11,7 0,3 16,4 -7,6 10,8 -8,5 34,1 3,6 34 70,0

Raahe 13,7 2,3 17,6 1,2 8,3 -2,4 27,4 -1,2 260 -14,2

Reisjärvi 12,0 4,8 26,4 3,3 5,1 21,4 35,3 -1,2 30 -3,2

Sievi 11,5 1,8 18,1 8,8 6,8 15,3 31,6 -0,4 76 -6,2

Siikajoki 11,9 1,7 15,0 0,2 6,7 3,1 29,3 -1,4 58 -37,0

Siikalatva 9,3 1,6 12,7 -16,1 7,1 20,3 31,7 -1,4 55 -8,3

Taivalkoski 10,3 1,9 19,9 4,8 6,2 21,6 29,8 -4,0 45 45,2

Tyrnävä 17,2 2,6 22,1 -3,0 5,5 -16,7 25,9 -2,7 129 -11,6

Utajärvi 9,7 3,9 11,1 3,2 8,1 -27,0 31,7 -1,6 21 -30,0

Vaala 10,6 5,8 12,6 -0,6 10,6 -2,8 30,0 -4,7 13 -43,5

Ylivieska 19,5 2,1 28,6 0,0 9,6 -5,0 24,9 -3,0 224 -13,5



16 / 23 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakortti          ti 23. toukokuuta 2023

 

Osallisuus ja hyvinvointi

Perus toi -

meentu lon

saajia

Kuukau -
si muutos,
% 4/2023

Pieni tulois -

ten osuus

väes tös tä,

%

Vuosi -
muutos,
% 2021

Sairaus -

päivä ra han

saa jia (25—

64 vuo tiai -

ta), %

Vuosi -
muutos,
% 2022

Lasten -

suoje luil -

moituk sia

alle 18-

vuotiais ta,

%

Vuosi -
muutos,
% 2022

Sairas -
tavuus in -

deksi

Vuosi -
muutos,
% 2019

Alavieska 1,4 -30,0 16,7 5,0 23,4 50,8 7,1 22,4 129,5 -0,1

Haapajärvi 1,8 12,5 15,6 -4,9 20,9 50,1 7,5 11,9 137,2 -6,8

Haapavesi 1,7 6,2 15,1 2,0 23,6 80,0 6,6 -9,6 130,7 -3,9

Hailuoto 1,3 62,5 10,4 -9,6 22,0 40,9 3,4 -2,9 111,9 0,1

Ii 1,7 -10,5 13,3 3,1 27,5 81,1 8,4 -10,6 129,7 -1,9

Kalajoki 1,7 -5,6 12,5 0,8 19,9 33,8 7,3 19,7 103,5 -1,2

Kempele 1,3 8,3 6,8 4,6 26,1 63,7 7,1 -2,7 101,9 -1,9

Kuusamo 1,9 11,8 13,3 7,3 25,2 79,3 5,0 19,0 124,7 -1,7

Kärsämäki 1,4 -6,7 15,5 -2,5 20,6 57,7 7,2 -16,3 145,6 6,7

Liminka 1,1 0,0 8,7 6,1 28,0 76,3 13,3 -4,3 98,8 -5,7

Lumijoki 0,6 20,0 15,8 3,3 23,9 57,4 1,7 -52,8 132,3 5,0

Merijärvi 1,9 -17,4 20,5 -1,4 19,7 34,0 9,2 50,8 122,1 1,2

Muhos 2,1 10,5 13,2 7,3 29,0 80,9 7,9 16,2 135,5 -0,4

Nivala 1,5 0,0 14,7 5,8 27,5 73,8 8,4 27,3 122,1 -5,9

Oulainen 2,1 10,5 15,8 1,3 28,6 113,8 9,8 -2,0 128,3 -1,3

Oulu 3,2 0,0 15,1 2,0 23,2 67,5 9,9 5,3 113,4 -3,2

Pudasjärvi 3,2 -3,0 18,8 9,9 23,5 56,8 10,3 60,9 150,8 -5,2

Pyhäjoki 1,1 -21,4 11,8 -4,8 21,2 31,0 7,4 -2,6 123,1 3,3

Pyhäjärvi 2,0 5,3 17,7 4,1 20,4 59,4 12,2 25,8 165,9 -2,1

Pyhäntä 0,5 -16,7 11,7 -6,4 25,7 111,6 5,6 36,6 116,0 3,9

Raahe 2,5 0,0 12,1 6,1 22,6 47,7 10,4 33,3 133,2 -2,3

Reisjärvi 1,8 20,0 16,3 3,8 20,0 91,6 4,4 -27,9 130,0 -9,8

Sievi 2,6 4,0 16,1 3,2 26,6 54,7 7,3 14,1 135,0 -5,1

Siikajoki 1,3 0,0 15,1 8,6 21,7 30,5 10,0 1,0 139,3 -5,2

Siikalatva 1,0 0,0 16,5 -1,8 24,2 68,3 4,3 4,9 124,7 1,4

Taivalkoski 1,6 14,3 15,4 0,0 31,6 122,8 4,1 -22,6 147,6 4,6

Tyrnävä 1,5 -11,8 12,9 -8,5 27,7 75,5 7,5 29,3 113,2 4,8

Utajärvi 2,1 10,5 16,0 4,6 25,5 66,9 5,6 -26,3 140,5 -7,5

Vaala 1,7 -10,5 15,9 -6,5 28,0 87,7 11,1 -11,2 150,2 -4,5

Ylivieska 2,2 0,0 12,9 3,2 27,2 68,8 9,0 11,1 122,4 -5,8
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Yhdyskunta kehitys

Liiken -

nesuo rite

(tu hatta km /

asukas)

Vuosi -
muutos,
% 2021

Asunto jen

ra kennus -

luvat (liu -

kuva vuosi -

summa)

Kuukau -
si muutos,
% 2/2023

Asunto -

kauppo jen

lu kumää rä

(vanhat

osake -

asunnot)

Vuosi -
muutos,
% 2022

Yksin asu -

vien osuus

asun tokun -

nis ta, %

Vuosi -
muutos,
% 2022

Asuinkun -

tansa ulko -

puolel la

työs säkäy -

viä, %

Vuosi -
muutos,
% 2021

Alavieska 11,6 1,0 1 0,0 7 -22,2 39,7 1,0 56,1 2,7

Haapajärvi 8,4 3,2 5 -16,7 24 26,3 43,2 0,8 25,2 7,6

Haapavesi 8,6 0,8 2 0,0 19 -32,1 41,3 0,5 25,3 6,5

Hailuoto 8,4 -0,1 4 0,0 0 0,0 43,6 -2,5 44,7 -2,4

Ii 16,7 7,8 44 -10,2 26 -42,2 35,8 1,1 54,8 -1,2

Kalajoki 9,3 3,5 25 -3,8 43 -2,3 36,6 0,6 29,0 1,5

Kempele 6,2 0,9 103 -3,7 218 -11,7 31,7 1,8 70,1 -0,1

Kuusamo 12,4 4,2 34 -8,1 144 -13,3 41,1 -0,5 9,0 9,9

Kärsämäki 26,1 5,0 0 0,0 6 -14,3 42,9 2,3 30,0 5,9

Liminka 16,5 4,5 24 4,3 41 28,1 25,0 0,3 69,3 0,7

Lumijoki 9,4 6,5 0 0,0 3 0,0 34,7 0,8 65,3 2,4

Merijärvi 8,4 0,2 0 0,0 3 NA 37,5 -0,6 55,4 3,4

Muhos 8,9 1,2 28 -3,4 53 26,2 36,8 1,1 55,0 3,9

Nivala 7,2 2,4 19 0,0 46 17,9 40,6 1,7 33,1 1,3

Oulainen 8,9 2,4 2 -83,3 45 18,4 45,0 0,3 29,6 4,6

Oulu 4,3 2,3 2 450 -3,2 4 038 1,0 48,6 1,2 13,6 4,0

Pudasjärvi 21,7 1,0 9 0,0 29 -32,6 46,5 0,5 21,1 2,8

Pyhäjoki 13,5 2,6 1 0,0 6 100,0 38,4 2,3 52,9 -0,6

Pyhäjärvi 19,5 5,8 1 0,0 24 84,6 46,8 2,6 24,2 0,9

Pyhäntä 19,0 -2,3 10 -52,4 2 100,0 35,8 -2,6 24,7 -3,1

Raahe 6,3 2,4 30 0,0 155 -13,9 43,5 0,5 15,5 3,3

Reisjärvi 7,8 0,7 10 11,1 10 -28,6 39,8 1,9 31,4 1,9

Sievi 12,8 1,1 1 0,0 13 30,0 35,4 -2,9 38,4 1,1

Siikajoki 19,1 2,2 3 0,0 8 14,3 40,1 0,5 44,8 1,7

Siikalatva 27,9 5,1 5 0,0 22 57,1 45,0 -0,4 30,3 3,8

Taivalkoski 16,9 4,8 0 0,0 1 -93,3 42,2 1,4 20,1 4,6

Tyrnävä 9,3 3,5 6 0,0 17 -5,6 29,7 1,5 67,8 0,3

Utajärvi 21,4 3,9 3 50,0 10 -23,1 44,9 2,4 39,4 2,1

Vaala 18,7 4,5 21 NA 10 -47,4 50,2 4,0 27,5 -0,3

Ylivieska 7,5 0,5 97 0,0 142 -14,5 42,3 0,5 30,5 0,8
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Ilmaston muutos

Kasvi huone -

kaasu -

päästöt /

asu kas, tn

Vuosi -
muutos,
% 2021

Maata -

louden

kasvi huo -

nekaa -

supääs töt,

tn

Vuosi -
muutos,
% 2021

Kasvi huone -

kaasu -

päästöt

yhteen sä, tn

Vuosi -
muutos,
% 2021

Energian -

kulu tus

yhteen sä,

GWh

Vuosi -
muutos,
% 2020

Lento liiken -

teen mat -

kusta ja -

määrät,

tuhat ta hen -

kilöä

Kuukau si -
muutos,
% 3/2023

Alavieska 11,6 4,1 24,9 -3,6 29,0 3,0 241,2 7,4 NA NA

Haapajärvi 7,4 -29,4 41,5 -1,7 50,3 -30,3 392,6 -0,5 NA NA

Haapavesi 21,1 2,9 88,7 3,5 139,7 2,0 256,4 -5,6 NA NA

Hailuoto 16,0 2,7 4,9 5,5 15,2 2,9 63,0 -1,8 NA NA

Ii 3,4 17,1 13,2 -1,2 33,2 17,8 702,8 6,3 NA NA

Kalajoki 8,5 4,4 75,9 -3,5 105,1 4,5 1 128,0 6,5 NA NA

Kempele 3,9 -7,6 3,7 -3,0 75,2 -6,0 401,3 -4,4 NA NA

Kuusamo 8,4 -5,7 37,7 -2,9 127,2 -6,0 764,1 -4,5 15,5 -25,6

Kärsämäki 23,0 -0,9 40,6 0,0 58,4 -1,1 122,6 -8,5 NA NA

Liminka 5,8 1,9 16,7 -2,5 59,2 1,7 301,3 18,0 NA NA

Lumijoki 10,7 -3,5 11,7 -7,1 21,7 -4,4 78,8 -12,5 NA NA

Merijärvi 12,7 9,4 13,5 0,9 13,7 9,2 121,3 7,8 NA NA

Muhos 8,0 0,0 26,7 0,3 71,3 0,0 248,4 -3,7 NA NA

Nivala 15,2 -2,2 105,1 -1,3 157,8 -3,2 355,6 -4,1 NA NA

Oulainen 7,9 -1,7 20,5 -3,2 56,3 -2,4 242,0 -6,5 NA NA

Oulu 4,0 -11,5 45,6 -2,9 829,8 -10,6 4 942,4 -5,9 57,9 21,6

Pudasjärvi 11,4 -3,0 29,3 -3,5 87,5 -4,0 368,7 -5,3 NA NA

Pyhäjoki -1,7 57,8 12,8 -0,6 -5,1 57,8 648,1 129,8 NA NA

Pyhäjärvi 11,9 -0,2 26,2 -1,8 58,8 -1,5 220,6 -1,3 NA NA

Pyhäntä -9,3 -178,9 7,6 -7,4 -15,1 -180,8 61,0 -3,9 NA NA

Raahe 6,0 6,8 25,1 -2,2 145,3 6,4 1 361,2 3,2 NA NA

Reisjärvi 20,2 -1,9 38,7 -3,0 54,3 -2,6 96,0 -1,9 NA NA

Sievi 16,4 -6,3 50,9 0,5 78,3 -7,3 172,4 3,0 NA NA

Siikajoki 24,1 -1,1 85,6 -1,6 121,0 -1,3 322,6 2,0 NA NA

Siikalatva 23,8 1,1 77,2 -1,3 122,0 -0,3 263,8 -4,4 NA NA

Taivalkoski 10,5 0,3 11,3 2,2 41,0 0,2 179,8 -4,2 NA NA

Tyrnävä 8,1 -1,9 22,3 -2,2 53,4 -2,0 171,6 -3,3 NA NA

Utajärvi 15,2 2,2 20,4 -1,0 39,0 0,2 127,1 -1,7 NA NA

Vaala 22,9 1,4 38,2 0,4 61,2 -1,0 150,8 -3,2 NA NA

Ylivieska 8,0 7,0 31,8 1,2 122,1 7,4 587,5 -0,5 NA NA
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Tietosisällöt
VÄESTÖ RAKENNE

Ikä ra ken ne. In di kaat to ri ku vaa vii si vuo tis ikä -
ryh mis sä kun nan väes tön ikä ra ken net ta vuo -
si na 2000, 2022, ja Ti las to kes kuk sen väes tö -
en nus teen mu kaan vuon na 2040. Seuraava
ilmoitettu päivitysajankohta on 29.3.2024.

Toi mi ra ken ne. Toi mi ra ken ne ver tai lee aluei -
den väes töä toi min nan mu kaan. Väes tö on
jaet tu työ voi maan ja työ voi man ul ko puo li -
siin: nä mä kak si ryh mää on jaet tu taas tar -
kem piin toi min taa ku vaa viin ryh miin.

Väes tö ra ken ne- ja en nus te. Väes tö ra ken ne
ja en nus te ku vaa kar keis sa ikä ryh mis sä las -
ten, työ ikäis ten ja kah den elä ke ikäis ten ryh -
mien to teu tu nut ta mää rää vuo sien 2000 –
2022 ai ka na ja en nus tet tua mää rää vuo sien
2023 – 2040 ai ka na Ti las to kes kuk sen väes tö -
en nus teen mu kaan. Yh des sä ikä ryh mät ku -
vaa vat myös ko ko kun nan vä ki lu kua ja vä ki -
lu vun ke hi tys tä. Seuraava ilmoitettu
päivitysajankohta on 29.3.2024.

Väes töl li nen huol to suh de. Väes töl li nen huol -
to suh de ku vaa las ten ja van hus elä ke ikäis ten
mää rän suh det ta työ ikäi sen väes tön mää -
rään 1990-2022 ai ka na, ja en nus tet ta vuo -
teen 2040 as ti Ti las to kes kuk sen en nus teen
mu kaan. Seuraava ilmoitettu
päivitysajankohta on 26.5.2023.

VÄESTÖ KEHITYS

Väes tön muu tok set. In di kaat to ri ku vaa mis tä
kun nan väes tön ke hi tys muo dos tuu vuo si ta -
sol la vuo sien 1990 – 2021 ai ka na, ja en nak -
ko tie to ja vuo del ta 2023 Ti las to kes kuk sen
en nak ko tie don mu kaan. Väes tön muu tok set
koos tuu luon nol li ses ta väes tön li säyk ses tä
(syn ty neet - kuol leet), kun tien vä li ses tä net -
to muu tos ta (kun taan muut ta neet - kun nas ta
muut ta neet) se kä net to maa han muu tos ta
(maa han muut ta jat - maas ta muut ta jat).

Toi mi ra ken teen muu tok set. In di kaat to ri ku -
vaa alueen väes tön toi mi ra ken teen muu tok -
sia vuo des ta 1990 vuo teen 2021.

Maa kun tien vä li nen net to muut to. In di kaat to -
ri ku vaa ikä ryh mit täin alueen maan si säi sen
tu lo- ja läh tö muu ton ero tus ta vuo si ta sol la.
Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on
25.5.2023.

Net to maa han muut to. In di kaat to ri ku vaa ikä -
ryh mit täin alueel le koh dis tu van maa han -
muu ton ja alueel ta ul ko mail le muut ta nei den
(maas ta muut to) ero tus ta vuo si ta sol la.
Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on
25.5.2023.

TYÖLLISYYS

Työl li syys ra ken ne. Työl li syys ra ken ne ku vaa
kun nan väes tön ra ken net ta työt tö mät, työl li -
set työ voi man ul ko puo li set jaol la.Työt tö mät
ovat vi ral li ses ti työt tö mä nä ole vat hen ki löt
kun nas sa, työl li sik si lue taan hen ki löt, jot ka
ovat tar kas te lu viik ko na teh neet vä hin tään
tun nin työ tä, jos ta hän on saa nut palk kaa tai
tu lo ja.Työ voi man ul ko puo li set ovat kaik ki
muut hen ki löt.

Työt tö mien osuus työ voi mas ta. Työn ha ki ja,
jo ka ei ole työ suh tees sa ei kä työt tö myys tur -
va lain 2 lu vus sa tar koi te tul la ta val la työl lis ty
pää toi mi ses ti yri tys toi min nas sa tai omas sa
työs sään ja jo ka ei ole työt tö myys tur va lain 2
lu vus sa tar koi tet tu pää toi mi nen opis ke li ja.
Työt tö mä nä pi de tään myös työ suh tees sa
ole vaa, jo ka on ko ko naan lo mau tet tu tai
jon ka sään nöl li nen vii koit tai nen työs ken te ly -
ai ka on al le 4 tun tia. Pää toi mi sia kou lu lai sia
ja opis ke li joi ta ei lue ta työt tö mik si myös -
kään lo mien ai ka na. Työ voi maan lue taan
kaik ki hen ki löt, jot ka vuo den vii mei sel lä vii -
kol la oli vat työl li siä tai työt tö miä. Seuraava
ilmoitettu päivitysajankohta on 24.5.2023.

Nuo ri so- ja pit kä ai kais työt tö myys. Nuo ri so -
työ tön on 15—24-vuo tias työ tön, ja lu ku il -
mai see ikä ryh män työt tö mien osuu den pro -
sent tei na 18—24-vuo tiaas ta työ voi mas ta.Pit -
kä ai kais työt tö mät ovat yh tä jak soi ses ti 12 kk
tai pi dem pään työt tö mä nä ol lei ta.

Avoi mien työ paik ko jen mää rän ke hi tys. In di -
kaat to ri ker too avoin na ole vien työ paik ko j‑
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en kau si ta soi te tun mää rän muu tok ses ta
vuo teen 2015 ver ra ten.Avoin työ paik ka on
jo ko ko ko naan uu si työ paik ka tai jo ole mas -
sa ole va työ paik ka, jol la ei ole hoi ta jaa, ja
jo ka on haet ta vis sa toi mi pai kan ul ko puo li sil -
le hen ki löil le.Avoi mek si työ pai kak si ei las ke -
ta työ paik kaa, jo hon hae taan pal ka ton ta
har joit te li jaa, ul ko puo lis ta ali hank ki jaa tai
ura koit si jaa, tai jo ka täy te tään pal kal li sel ta
tai pal kat to mal ta va paal ta pa laa val la työn -
te ki jäl lä, ei kä al le kuu kau den kes tä viä si jai -
suuk sia. Seuraava ilmoitettu
päivitysajankohta on 24.5.2023.

YRITYS TOIMINTA

Yri tys toi min nan muu tok set. In di kaat to ri ku -
vaa toi mi aloit tain uu sien ja lo pet ta nei den
yri tys ten mää riä suu rim pia muu tok sia ko ke -
nei den pää toi mi alo jen ja mui den pää toi mi -
alo jen yh teen las ke tun sum man mu kaan.
Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on
13.7.2023.

Elin kei no ra ken teen muu tok set. In di kaat to ri
ku vaa yri tys ten hen ki lös tön muu tok sia hen -
ki lö työ vuo sis sa mi tat tu na alueen vii den hen -
ki lö työ vuo sis sa suu rim man pää toi mi alan ja
mui den pää toi mi alo jen sum man mu kaan.
Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on
19.12.2023.

Yri tys ten lii ke vaih don ke hi tys. In di kaat to ri
ku vaa vuo si ta sol la yri tys ten lii ke vaih don
suh teel lis ta ke hi tys tä. Seuraava ilmoitettu
päivitysajankohta on 19.12.2023.

Avoi men sek to rin työ paik ko jen ke hi tys. In di -
kaat to ri ku vaa yk si tyi sen sek to rin työ paik ko -
jen ja yrit tä jien yh teen las ke tun mää rän ke hi -
tys tä vuo si ta sol la.

ALUETALOUS JA TKI-TOIMINTA

Seu tu kun nan BKT asu kas ta koh den. In di -
kaat to ri ku vaa alueen ko ti mais ten tuo tan to -
yk si köi den tuo tan to toi min nan mark ki na hin -
tais ta lop pu tu los ta asu kas ta koh den las ket -
tu na. Kun nil le käy te tään ar vo na seu tu kun ta -
ta son tie toa. Seuraava ilmoitettu
päivitysajankohta on 29.11.2023.

Lai na kan ta €/asu kas. In di kaat to ri il mai see
kun nan lai na kan nan asu kas ta koh ti eu roi na.
Lai na kan ta mää ri tel lään: Vie ras pää oma -
(Saa dut en na kot + Os to ve lat + Siir to ve lat +
Muut ve lat) kun nan/kun ta yh ty män ta sees ta.
Kun nan tai kun ta yh ty män lai na kan nal la tar -
koi te taan ko rol lis ta vie ras ta pää omaa.

Ta va ra vien ti. In di kaat to ri pe rus tuu ul ko -
maan kaup paa har joit ta vien yri tys ten an ta -
miin vien nin ja tuon nin ar voa kos ke viin tie -
toi hin. Sa mal la yri tyk sel lä saat taa ol la mon -
ta toi mi paik kaa Suo mes sa, jot ka ra por toi -
daan Tul lil le yri tyk sen y-tun nuk sen li säk si yri -
tyk sen toi mi paik ka tun nuk sel la. Joi den kin
suur yri tys ten osal ta toi mi paik ka koh tai nen
ja kau ma on Tul lis sa ar vioi tu edel lis ten vuo -
sien toi mi paik ka koh tais ten il moi tus ten mu -
kai ses ti. Ai neis tos ta on myös py rit ty kor jaa -
maan yri tyk sen si jain ti, mi kä li sil lä on Tul lin
sel vi tyk sen mu kaan to del lis ta tuo tan toa jos -
sain toi ses sa maa kun nas sa kuin sii nä, mis sä
yri tyk sen pää kont to ri si jait see.

T&K me not. In di kaat to ri ku vaa tut ki mus- ja
ke hit tä mis toi min nan me no ja. Tut ki mus- ja
ke hit tä mis toi min nal la tar koi te taan sys te -
maat tis ta toi min taa tie don li sää mi sek si ja
tie don käyt tä mis tä uu sien so vel lus ten löy tä -
mi sek si. Kri tee ri nä on, et tä toi min nan ta voit -
tee na on jo tain oleel li ses ti uut ta. Tut ki mus-
ja ke hit tä mis toi min taan si säl ly te tään pe rus -
tut ki mus, so vel ta va tut ki mus se kä ke hit tä -
mis työ.

OSAAMINEN JA KOULUTUS

Väes tö kou lu tus as teen mu kaan. In di kaat to ri
il mai see alueen väes tön kou lu tus ra ken teen
hen ki lön kor keim man suo ri te tun tut kin non
mu kaan. In di kaat to ris sa tut kin not ja kau tu vat
vii teen eri luok kaan; vain pe rus as teen, toi -
sen as teen, alim man-, alem man ja ylem män
kor kea-as teen suo rit ta nei siin. Seuraava
ilmoitettu päivitysajankohta on 24.11.2023.

Opis ke li jat kou lu tus sek to rin mu kaan. In di -
kaat to ri ku vaa opis ke li joi den mää rää kou lu -
tus sek to reit tain pois lu kien pe rus kou lu kou lu -
tuk sen. Seuraava ilmoitettu
päivitysajankohta on 25.10.2023.
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Kor kea-as teen suo rit ta neet 25—34 vuo tiaat.
In di kaat to ri ku vaa alem man tai ylem män
kor kea kou lu as teen tai tut ki ja kou lu tus as teen
tut kin non suo rit ta nei den osuut ta 25—24-
vuo tiaas ta väes tös tä. Seuraava ilmoitettu
päivitysajankohta on 24.11.2023.

Kou lu tuk sen ul ko puo lel le jää neet 17—24-
vuo tiaat. In di kaat to ri il mai see kou lu tuk sen
ul ko puo lel le jää nei den 17—24-vuo tiai den
osuu den pro sent tei na vas taa van ikäi ses tä
väes tös tä. Kou lu tuk sen ul ko puo lel le jää neil -
lä tar koi te taan hen ki löi tä, jot ka ko. vuon na
ei vät ole opis ke li joi ta tai joil la ei ole tut kin -
to koo dia eli ei pe rus as teen jäl keis tä kou lu -
tus ta. Hy vin voin ti on gel mat ka sau tu vat usein,
ja pe rus kou lun jäl keis tä jat ko tut kin toa vail le
jää vil lä nuo ril la on enem män toi meen tu lon
ja mie len ter vey den on gel mia.

OSALLISUUS JA HYVINVOINTI

Sai ras ta vuus in dek si. THL:n sai ras ta vuus in -
dek si ku vaa alueen väes tön ikä va kioi tua sai -
ras ta vuut ta in dek si nä, jos sa ko ko maan kes -
ki ta so on ai na 100. Mi tä pie nem pi lu ku on,
si tä ter veem pi väes tö. In dek sis sä on otet tu
huo mioon seit se män eri sai raus ryh mää ja
nel jä eri pai no tus nä kö kul maa, jois ta sai -
rauk sien mer ki tys tä ar vioi daan. Ai ka sar jaa
päi vi te tään vuo sit tain, mut ta tie dot las ke -
taan ta kau tu vas ti kol men pe räk käi sen vuo -
den tie to jen pe rus teel la niin, et tä esim. vuo -
den 2022 tie dois sa on käy tet ty tie to ja vuo -
sil ta 2020–2022.

Pe rus toi meen tu lon saa jat ja saa jien osuus
väes tös tä. In di kaat to ri ku vaa kuin ka mo ni
alueen asu kas ja kuin ka suu ri osa asuk kais ta
saa pe rus toi meen tu lo tu kea kuu kau si ta sol -
la.Saa jak si ti las toi daan hen ki lö, jon ka ko ti ta -
lou del le on ti las toin ti jak sol la mak set tu nol -
laa suu rem pi mak su.Saa jien osuus väes tös tä
on las ket tu Ke lan väes tö tie to jen pe rus teel la.
Kun saa jien lu ku mää rä jää al le nel jän, tie to -
ja ei näy te tä. Seuraava ilmoitettu
päivitysajankohta on 8.6.2023.

Pie ni tu lois ten osuus väes tös tä. Pie ni tu loi sia
ovat hen ki löt, joi den ko ti ta lou den käy tet tä -
vis sä ole vat ra ha tu lot ku lu tus yk sik köä koh ti
ovat pie nem mät kuin 60 pro sent tia kaik kien

ko ti ta louk sien vas taa vien käy tet tä vis sä ole -
vien ra ha tu lo jen me diaa ni tu los ta. Tä män tu -
lo ra jan ala puo lel le jää vien osuut ta väes tös -
tä kut su taan pie ni tu loi suus as teek si.
Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on
19.12.2023.

Elä män laa tun sa hy väk si tun te via 20—64-vuo -
tiai ta. In di kaat to ri il mai see elä män laa tun sa
hy väk si tun te vien osuu den (%) 20—64-vuo -
tiais ta. In di kaat to ri muo dos tuu WHO8-EU -
RO HIS- mit ta rin si säl tä mien kah dek san elä -
män laa tua psyyk ki sel lä, fyy si sel lä, so siaa li -
sel la ja ym pä ris tö ulot tu vuu del la mit taa van
ky sy myk sen poh jal ta. Elä män laa dus sa on
ky se yk si lön ar vios ta elä mäs tään sii nä kult -
tuu ri- ja ar vo ym pä ris tös sä, jos sa hän elää, ja
suh tees sa hä nen omiin pää mää riin sä, odo -
tuk siin sa, ar voi hin sa ja mui hin hä nel le mer -
ki tyk sel li siin asioi hin.

YHDYSKUNTA KEHITYS

Lii ken ne suo ri te. In di kaat to ri ku vaa maan teil -
lä ajet tua ki lo met ri mää rää asu kas ta koh den
vuo si ta sol la.

Myön ne tyt asun to jen ra ken nus lu vat tu hat ta
asu kas ta koh den. In di kaat to ri ku vaa kun nas -
sa asun noil le myön net ty jen ra ken nus lu pien
mää rää kuu kau si ta sol la suh teu tet tu na
alueen vä ki lu kuun tu hat ta asu kas ta koh den.
Suh teu tus mah dol lis taa eri aluei den ver tai -
lun. Ti las to tie dot pe rus tu vat kun tien ra ken -
nus val von ta vi ran omais ten Di gi- ja väes tö tie -
to vi ras tol le toi mit ta miin il moi tuk siin ra ken -
nus lu van va rai sis ta ra ken nus hank keis ta ja ra -
ken nus vai heis ta. Seuraava ilmoitettu
päivitysajankohta on 25.5.2023.

Len to lii ken teen mat kus ta ja mää rät. In di kaat -
to ri esit tää se kä si vii li et tä sii vi li- ja so ti las -
len to ase mien läh te vien ja saa pu vien mat -
kus ta jien yh teen las ket tua mää rää.

Asuin kun tan sa ul ko puo lel la työs sä käy viä. In -
di kaat to ri ku vaa asuin kun tan sa ul ko puo lel la
työs sä käy vien osuut ta kai kis ta alueen työs -
sä käy vis tä.

ILMASTON MUUTOS
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Kas vi huo ne kaa su pääs töt hen ki löä koh den.
In di kaat to ri ku vaa kas vi huo ne kaa su pääs tö -
jen mää rää hen ki löä koh den käyt täen
Alueel li nen las ken ta (ALas 1.2) -mal lia ja
Hin ku-las ken ta sään tö jä si säl täen tuu li voi ma -
kom pen saa tiot.

Kas vi huo ne kaa su pääs tö jen ke hi tys sek to -
reit tain. In di kaat to ri ku vaa kas vi huo ne kaa -
su pääs tö jen ke hi tys tä sek to reit tain käyt täen
ALas 1.2-mal lia ja Hin ku-las ken ta sään tö jä il -
man tuu li voi ma kom pen saa tio ta.

Maa ta lou den kas vi huo ne kaa su pääs töt ton -

nia CO₂e. In di kaat to ri ku vaa kas vi huo ne -
kaa su pääs tö jen mää rää Poh jois-Poh jan -
maan suu rim mal la pääs tö sek to ril la (Maa ta -
lous) käyt täen ALas 1.2-mal lia ja Hin ku-las -
ken ta sään tö jä il man tuu li voi ma kom pen saa -
tio ta.

Kas vi huo ne kaa su pääs töt yh teen sä. In di kaat -
to ri ku vaa kas vi huo ne kaa su pääs tö jen mää -
rää käyt täen ALas 1.2-mal lia ja Hin ku-las -
ken ta sään tö jä si säl täen tuu li voi ma kom pen -
saa tiot.
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Meistä

MDI on aluekehittämisen konsulttitoimisto, joka on
erikoistunut julkisen sektorin vuorovaikutteiseen

kehittämiseen. Tuotamme julkishallinnolle monialaista
tietoa päätöksenteon ja tiedolla johtamisen tueksi.
Erityisalaamme ovat alueiden kehitykseen liittyvät
analyysit ja tarkastelut, jotka perustuvat mm. tilasto-,

paikkatieto-, rekisteri- ja kyselyaineistoihin.
Palveluihimme kuuluvat myös strategiaprosessit,
tutkimukset, selvitykset ja arvioinnit sekä työpajat ja
intensiiviset kehittämisleirit. Tiimimme koostuu

taustoiltaan monipuolisista työlleen omistautuneista
asiantuntijoista. MDI on FCG Finland Consulting Group

Oy:n tytäryhtiö.

Robonomist rakentaa skaalautuvaa
ohjelmistorobotiikkaa tietotyön

automatisointiin. Robonomistin alustan robotit
keräävät ja analysoivat datan ja tuottavat sen
perusteella julkaisuvalmiita dokumentteja eri
muodoissa. Robonomistin ohjelmistorobotteja
voi soveltaa helposti eri käyttötarkoituksiin ja eri

toimialoille.

Yhteystiedot:

MDI Seinäjoki
Keskuskatu 10 C 18, 2 krs.

Tarjouspyynnöt:
tommi.ranta@mdi.fi

Robonomist
Lapinlahdenkatu 16
00180 Helsinki
Tarjouspyynnöt:

juha@robonomist.com
otto@robonomist.com


