
Tiera Tietopalvelu

Tiera Tietopalvelulla ennakoit helposti kunnan 
väestökehityksen, sen muutokset ja tulevan 

palvelutarpeen. Tietopalvelu on tehokas 
työkalu kunnan strategiseen johtamiseen ja 
auttaa arvioimaan luotettavasti päätösten 

vaikuttavuutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.
Oheinen käyttötapausesimerkki kertoo, miten 

kuntasi voi hyötyä Tietopalvelusta.



1. Kunnan väestöennusteen käsittely valtuustoseminaarissa 

Analyytikko esittelee Tilastokeskuksen väestöennustetta. Valtuuston jäsen havaitsee, että 
kansallinen väestöennuste on jättänyt huomiotta, miten paikallinen muuttoliike elää. Toinen 
jäsen havaitsee, että ikäluokat näyttävät pienenevän rajusti ja tietyt palvelut saattavat olla 
ylimitoitettuja jo 10 vuoden päästä. Seminaarissa sovitaan, että Tiera Tietopalvelun avulla 

lasketaan uusi väestöskenaario, jossa otetaan huomioon kunnan tavoitteet ja paikalliset muutokset.

2. Suunnitelmat kunnan vetovoiman ja pitovoiman parantamiseksi  

Toimialajohtajat järjestävät asiantuntijoiden kanssa työpajoja, joissa hahmotellaan, 
millaiset toimenpiteet houkuttelisivat kuntaan työikäistä, veronmaksukykyistä väestöä. Kussakin 
työpajassa hahmotellaan hypoteesi toimenpiteistä ja niiden vaikutuksesta väestörakenteeseen 

seuraavan 20 vuoden aikana. 

3. Strategianmukaiset tavoitteet maankäytölle ja asumiselle 

Kaupunkisuunnittelu hahmottelee yritystoiminnan ja asumisen sijoittumista tulevaisuudessa. 
Väestöennustepalvelu tuottaa suunnitelmien tueksi ennusteet väestön ikäryhmä- ja vuosikoh-

taista muutoksista. Päätöksiä ja niiden vaikutuksia voidaan vertailla sen mukaan, miten hyvin ne 
edistävät kunnan strategisia tavoitteita. 

4. Osallistavaa päätöksentekoa selkeiden väestörakenneskenaarioiden avulla 

Tieran väestöennustepalvelu päivittää skenaariota tarkennettujen suunnitelmien pohjalta. 
. Myös kuntalaisille voidaan näyttää erilaisten päätösten konkreettiset vaikutukset kartalla. Tämä 

helpottaa niin päätöksentekoa kuin sen perusteluviestintää.

5. Palvelutarpeiden arviointi ja talouden suunnittelu valtuuston
hyväksymän väestöennusteen pohjalta

Tulevaisuuden palvelutarpeita ennakoidaan odotetun väestörakenteen ja väestön sijoittumisen 
avulla. Palvelutarpeista johdetaan palvelujen järjestämiseksi tarvittavat resurssit:

henkilöstötarpeet, toimitilat, talousluvut. Palvelutarpeista johdettu talouden näkymä otetaan
talousarvion ja taloussuunnitelman toimenpiteiden kehykseksi. Kunnalla on nyt parempi

ymmärrys siitä, paljonko palveluita ja toimitiloja tarvitaan esimerkiksi 10 vuoden päästä ja kunta 
osaa ennakoida sen pohjalta rakentamista ja investointejaan.

Väestöennustepalvelu kunnan tulevien 
tarpeiden ennustamisessa



Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä:

Varsinais-Suomi, Kanta-Häme, Satakun-
ta, Pohjanmaa ja Ahvenanmaa

Ville Peltonen (@tiera.fi)
044 773 3234

Uusimaa, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, 
Päijät-Häme ja Pirkanmaa

Kaapo Korhonen (@tiera.fi)
040 667 0661

Pohjois-Savo, Etepä-Savo, Keski-Suomi, 
Pohjois-Karjala, Lappi, Pohjois-Pohjan-

maa, Kainuu, 
Keski-Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa

Timo Similä (@tiera.fi)
040 168 6442

Ota yhteyttä oman alueesi myyjiin, 
niin etsimme yhdesä sinulle parhaan ratkaisun. 
Muissa tapauksissa tai mikäli sinulla on yleisesti 
kysyttävää Tiera Tietopalvelusta, voit olla yhtey-

dessä Jaana Siitariin: jaana.siitari@tiera.fi


