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Suomen väestön nykytilasta on 
taas helpompi saada käsitys yh‑
destä lähteestä, kun uudistet‑
tu laitos Suomen väestöstä on il‑
mestynyt. Kirjan ensimmäinen 
laitos ilmestyi vuonna 1994 ja 
syntyi tarpeeseen saada toisaal‑
ta väestötieteen opetuksen käyt‑
töön suomenkielinen perusop‑
pikirja ja toisaalta myös ajanta‑
sainen yleisesitys Suomen väes‑
töstä. Kirjan tiedot Suomen vä‑
estön tilasta ja kehityssuunnis‑
ta ovat ehtineet osittain vanhen‑
tua, joten uudistettu laitos on 
tullut tarpeeseen.

Kirjalla on useita tavoitteita. 
Se on ensisijaisesti tarkoitettu 
yliopistolliseksi oppikirjaksi eri‑
tyisesti väestötieteen opintoihin. 
Lisäksi tavoitteena on, että kirja 
toimisi myös yleisteoksena Suo‑
men väestöstä tutkijoille ja muil‑
le väestöilmiöistä kiinnostuneil‑
le, ja edelliseen laitokseen verrat‑
tuna käsikirjamaista käyttöarvoa 
on pyritty lisäämään uuden de‑
mografisia mittalukuja käsittele‑
vän luvun avulla. Lukijalle luva‑
taan kattava yleisesitys Suomen 
väestöstä ja tämän ohella toivo‑
taan lukijalle muodostuvan kä‑
sitys siitä, kuinka eri väestölliset 
tekijät muovaavat väestönkehi‑
tystä, sekä siitä, millaisessa vuo‑
rovaikutuksessa väestölliset teki‑
jät ovat muun muassa taloudel‑
listen, sosiaalisten ja biologisten 
tekijöiden kanssa.

Kirja jakautuu kahdeksaan lu‑
kuun. Näistä kullakin on eri kir‑
joittajat, jotka tulevat Helsingin 
yliopiston sosiologian laitok‑
selta, Kansanterveyslaitokselta, 

Stakesista, Kuntoutussäätiöstä, 
Kelasta, Väestöliiton Väestön‑
tutkimuslaitokselta ja Siirtolai‑
suusinstituutista. Johdantoluku 
käsittelee väestöä tutkimuksen 
kohteena ja muiden lukujen ai‑
heina ovat demografiset mitta‑
luvut, Suomen väestön histori‑
alliset kehityslinjat, hedelmälli‑
syys, perheet ja perheenmuodos‑
tus, kuolleisuus, muuttoliike se‑
kä väestönkehitys ja sen ennus‑
taminen. Lisäksi kirjaan kuuluu 
väestötieteen sanasto sekä liite‑
taulukoina erilaisia Suomen vä‑
estöä kuvaavia lukusarjoja. Suu‑
rin osa kirjassa esiteltävistä tut‑
kimustuloksista on peräisin jul‑
kaistuista tutkimuksista, mut‑
ta mukana on myös uusia, ai‑
emmin julkaisemattomia ana‑
lyysejä. Kirja käsittelee nimen‑
sä mukaisesti ennen kaikkea 
Suomen väestöä, mutta muka‑
na on myös kansainvälisiä ver‑
tailutietoja, jotka koskevat lä‑
hinnä muita Euroopan maita. 
Globaalia kokonaiskuvaa väes‑
töllisistä kysymyksistä kirjassa 
ei pyritä antamaan. Myöskään 
politiikan merkitystä väestöllis‑
ten ilmiöiden kannalta ei käsi‑
tellä laajasti, joskin muun mu‑
assa terveys‑, maahanmuutto‑ ja 
väestöpolitiikkaan viitataan pai‑
koitellen.

Kirjassa ei rajauduta vain niin 
sanottuun ”puhtaaseen” väes‑
tötieteeseen, jossa tarkastellaan 
ainoastaan väestöllisiä ilmiöitä 
ja niiden välisiä suhteita, vaan 
myös muiden tieteenalojen ton‑
teilla vieraillaan. Kyse on siis 
osin puhdasta väestötiedettä laa‑

jemmasta ”väestöntutkimukses‑
ta”. Esimerkiksi avioerojen yleis‑
tymisen syitä pohdittaessa viita‑
taan sosiologiseen tutkimuk‑
seen, kuolleisuutta koskevassa 
luvussa vieraillaan myös epide‑
miologian puolella ja muutto‑
liikkeen selitysmalleja lainataan 
muun muassa taloustieteestä.

* * *
Suomen väestö tarjoaa ennen 
kaikkea paljon tietoa. Lukijalle 
selviää muun muassa, kuinka eri‑
laiset kriisit ja sodat ovat vaikut‑
taneet Suomen väestöön, kuinka 
vähän Suomessa tehdään abort‑
teja Ruotsiin verrattuna, kuinka 
yleisiä avioerot ovat Suomessa ja 
muissa Pohjoismaissa muuhun 
Eurooppaan verrattuna, kuinka 
maassamuutto vilkastui 1990‑
luvulla ja kuinka Titanicin up‑
poaminen liittyy sosioekonomi‑
siin kuolleisuuseroihin. Toisek‑
si kirjan avulla voi saada jonkin‑
laista käsitystä väestöllisten ilmi‑
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öiden tutkimiseen soveltuvista 
menetelmistä ja tutkimuskirjalli‑
suudessa esitetyistä väestöilmiöi‑
den selitysmalleista, ja ymmärrys 
erilaisista mittareista kasvaa. Esi‑
merkiksi elinajanodote on hyvin 
yksinkertaisen oloinen mittari, 
joka voidaan kuitenkin helpos‑
ti tulkita väärin, mikäli sen las‑
kemisen perusideaa ei ymmär‑
retä, ja väestöennusteista on tär‑
keää ymmärtää, että ne perustu‑
vat monenlaisiin oletuksiin.

Eräiden kirjassa käsiteltävien 
menetelmällisten teemojen ja 
käsitteiden toivoisi olevan selviä 
paitsi väestötieteilijöille myös 
ylipäänsä jokaiselle, joka te‑
kee yhteiskuntatieteellistä tut‑
kimusta kvantitatiivisin mene‑
telmin. Näitä ovat muun muas‑
sa riskiväestön käsite eli tapah‑
tumien suhteuttaminen siihen 
väestöön, jossa niitä voi tapah‑
tua, iän tai muiden taustateki‑
jöiden vakioinnin tarkoitus ver‑
tailuissa, aikatekijän hajottami‑
nen ikään, periodiin ja kohort‑
tiin, suhteelliset versus absoluut‑
tiset erot sekä kausaalisuus ver‑
sus valikoituminen. Kirjaa voi 
siis käyttää myös menetelmällis‑
ten valmiuksien kohentamiseen, 
jos tällaiset kysymykset eivät en‑
tuudestaan ole selviä.

Kirjan rakenne on demografi‑
sia mittalukuja kuvaavan luvun 
lisäystä lukuun ottamatta sama 
kuin ensimmäisessä laitokses‑
sa. Myös kirjoittajat ovat suu‑
rimmaksi osaksi samat. Perhet‑
tä koskeva luku on täysin uusi 
kirjoittajien vaihtumisen myö‑
tä, mutta muissa luvuissa ei pää‑
sääntöisesti ole suuria muutok‑

sia (muutokset ovat etupäässä 
tietojen päivitystä, uusien tut‑
kimustulosten esittelyä ja kirjoi‑
tusasun hiomista). Merkittävin 
sisällöllinen ero ensimmäiseen 
laitokseen verrattuna on ulko‑
maalaistaustaisen väestön aikai‑
sempaa huomattavasti laajempi 
käsittely eri luvuissa. Myös per‑
herakenteiden monipuolistumi‑
nen ja väestön ikääntyminen nä‑
kyvät uudessa laitoksessa. Eräitä 
käsitteitä on vaihdettu, esimer‑
kiksi ”vanhusten” sijaan nyt pu‑
hutaan ”eläkeikäisistä” ja ”avio‑
ton” on nyt ”avioliiton ulko‑
puolinen”. Suurin paino uudis‑
tetussa laitoksessa on sivumää‑
rissä mitattuna kuolleisuutta ja 
perhettä koskevilla luvuilla, mi‑
kä kuvastaa myös näiden aihe‑
piirien painoarvoa suomalaises‑
sa väestötieteellisessä tutkimuk‑
sessa.

Suomen väestö on ennen kaik‑
kea yliopistollinen oppikirja, 
mutta se sisältää oppikirjak‑
si myös paljon faktatietoa. Kir‑
jan haasteena onkin tasapainoilu 
väestötieteen oppikirjan ja Suo‑
men väestön yleisesityksen välil‑
lä. Nähdäkseni sen tärkein an‑
ti on viimeksi mainitussa: perus‑
teellisen kokonaiskuvan antami‑
nen Suomen väestön tilasta ja 
siihen vaikuttavista prosesseista 
yksissä kansissa. Kokonaiskuvan 
saaminen on mahdollista myös 
maallikolle, sillä teksti on kir‑
jassa kauttaaltaan ymmärrettä‑
vää ja paikoitellen kirjoitustyy‑
li on hyvin opettavainen. Varsi‑
naisena väestötieteen perusoppi‑
kirjana en kirjaa niinkään näe, 
vaikka lukija saa myös jonkin‑

laisen käsityksen väestötieteestä 
tieteenalana. Tässä on vaihtelua 
myös lukujen välillä: esimerkik‑
si muuttoliikettä käsittelevä lu‑
ku on varsin oppikirjamainen. 

Tenttikirjana Suomen väes-
tö on melko raskas, mikä joh‑
tuu toisaalta siitä, että kysees‑
sä on artikkelikokoelma (jos‑
kin selvästi yhtenäisempi kuin 
artikkelikokoelmat keskimää‑
rin), toisaalta faktatiedon suu‑
resta määrästä. Paikoitellen on 
hankala löytää laajan faktatie‑
don seasta tenttikysymyksiksi 
sopivia käsitteellisempiä jakso‑
ja. Käyttö tenttikirjana voisi eh‑
kä olla toimivampaa, jos otettai‑
siin mallia amerikkalaisista op‑
pikirjoista, jolloin keskeisiä asi‑
oita väännettäisiin rautalangas‑
ta, tuotaisiin selvemmin esille ja 
toistettaisiin ja erotettaisiin joi‑
tain vähemmän keskeisiä asioita 
syventävää tietoa antaviksi erilli‑
siksi osioiksi. 

Oppikirjakäytön ohella Suo-
men väestö on pakkohankinta 
jokaisen väestöllistä tutkimus‑
ta tekevän hyllyyn, jossa sillä 
on käyttöä käsikirjana. Kirjalla 
on annettavaa myös muun mu‑
assa perhe‑ ja terveystutkijoil‑
le, kvantitatiivista yhteiskunta‑
tieteellistä tutkimusta tekeville, 
Suomen historiasta kiinnostu‑
neille ja kaikille, jotka haluavat 
ymmärtää väestöllisiä kysymyk‑
siä tämän päivän Suomessa. Mu‑
kavinta lukemista kirja lienee sil‑
loin, kun lukija hakee tiettyä ra‑
jattua aihepiiriä koskevaa tietoa, 
jolloin suuri tietomäärä ei aiheu‑
ta ylikuormitusta.


