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S

uomessa asui vuosi sitten 323 000 ulkomaalaistaustaista, eli henkilöä joiden molemmat vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla, ja heistä yli puolet
asuu Helsingin seudulla. Kattavia tilastoja ja aikasarjoja
ulkomaalaistaustaisista ei ole toistaiseksi ollut käytettävissä riittävästi monipuolisten analyysien ja ennusteiden
käyttöön, ja siksi ulkomaalaistaustan kuvaamisessa on
käytetty yleisimmin äidinkieltä. Vieraskielisen väestön
määrä ei toistaiseksi poikkea juurikaan ulkomaalaistaustaisen väestön määrästä, kun sen sijaan ulkomaan
kansalaisten määrä on kolmasosan pienempi.
Suomen 310 000 vieraskielisestä asukkaasta 164 000 eli
53 prosenttia asuu Helsingin seudulla, ja tästä joukosta
yli 90 prosenttia asuu pääkaupunkiseudulla. Vieraskie-

lisen väestön määrä ja osuus väestöstä ovat kasvaneet
Helsingin seudulla nopeasti. Määrä on yli kolminkertaistunut viimeisten 15 vuoden aikana ja osuus väestöstä
on kasvanut neljästä prosentista 11,5 prosenttiin. Suhteellinen kasvuvauhti on pysynyt seudulla 8–9 prosentin
vaiheilla jo vuosikymmenen ajan.
Koska kaupungit tarvitsevat suunnittelun tueksi tietoa
vieraskielisen väestön määrän ja rakenteen kehityksestä, Helsingin, Espoon ja Vantaan tilasto- ja tutkimusyksikköjen yhteistyönä on laadittu vieraskielisen väestön
ennusteita vuodesta 2009 alkaen. Nyt laadittu ennuste
vuosiksi 2015–2030 on kolmas.
Ennuste on laadittu kahdeksalle äidinkieliryhmälle ikäryhmittäin koko Helsingin seudulle, pääkaupunkiseudun neljään kuntaan ja yhteisenä seudun kymmenen
kehyskunnan muodostamalle kehysalueelle. Ennusteen
kieliryhmäjako oli seuraava:

Kuva 1. Helsingin seudun työikäinen väestö (20–64-vuotiaat) äidinkielen mukaan
1.1.2000–2015 ja ennuste vuoteen 2030
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- Baltian kielet (pääosin vironkielisiä)
- Venäjä ja muut entisen NL:n alueen kielet (pl. Baltia)
- Länsi-Euroopassa (sisältää Pohjois- ja EteläAmerikassa) puhutut kielet
- Itä-Euroopassa puhutut kielet
- Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maissa puhutut kielet
- Muussa Afrikassa puhutut kielet (ml. somali)
- Muussa Aasiassa puhutut kielet
Helsingin seudun vieraskielisen väestön määrän ennustetaan kasvavan nykyisestä 164 000:sta lähes 350 000:een
vuoteen 2030 mennessä. Väestöosuus kasvaa tänä aikana
vajaasta kahdestatoista 21 prosenttiin. Uudet ennustevaihtoehdot ovat 55 000–68 000 henkeä kolme vuotta
sitten laadittua ennustetta korkeammat. Vuonna 2015
alkaneen turvapaikanhakijoiden määrän kasvun arvioidaan lisäävän seudun vieraskielistä väestöä 15 000–28 000
henkeä vuoteen 2030 mennessä.
Ennusteen perusvaihtoehdon mukaan vieraskielisen
väestön määrä kasvaa Helsingissä vuoteen 2030 mennessä nykyisestä 83 000:sta 164 000:een, ja sen osuus
väestöstä 13,5 prosentista 23 prosenttiin. Espoossa määrä
kasvaa 35 000:sta 84 000:aan ja osuus 13,3 prosentista 26
prosenttiin. Vantaalla asuu nyt 30 000 vieraskielistä ja
vuoden 2030 ennuste on lähes 70 000, eli vieraskielisten
osuus koko väestöstä kasvaa nykyisestä 14,4 prosentista
28 prosenttiin. Kehysalueella vieraskielisten määrän
ennustetaan kasvavan 14 000:sta 30 000:een eli vajaaseen
kahdeksaan prosenttiin koko väestöstä.
Eri kieliryhmien jakautumisen kuntiin oletettiin jatkuvan nykyisen kaltaisena. Siten Helsingissä vuonna 2030
suurimman ryhmän ennustetaan olevan Lähi-idän ja
Pohjois-Afrikan kieliryhmä, kun taas Espoossa ns. Muun
Aasian kieliryhmä on suurin. Vantaalla suurimmat kieliryhmät olisivat Baltian alueen kielten ja venäjän kielen
samansuuruiset ryhmät. Kehysalueella näyttää Baltian
kieliryhmä kasvavan selvästi suurimmaksi.
Julkaisussa on myös arvio erityisiä kotouttamisresursseja vaativan väestönosan kehityksestä. Alle kymmenen
vuotta maassa asuneen ulkomailla syntyneen väestön
osuus on nyt noin puolet vieraskielisistä, mutta osuus
pienenee reiluun kolmasosaan vuoteen 2030 mennessä.
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Seudun työikäisen väestön määrä kasvaa vieraskielisen väestön kasvun ansiosta, sillä kotimaankielisten
20–64-vuotiaiden määrä on jo vähentynyt tällä vuosikymmenellä 10 000 hengellä, kun taas vieraskielisten
määrä on kasvanut 40 000:lla hengellä. Vuonna 2030
vieraskielisen työikäisen väestön osuuden ennakoidaan olevan jo neljännes ikäluokasta. Vieraskielisten
lasten määrän seudulla ennustetaan kaksinkertaistuvan
seuraavan 15 vuoden aikana ja muiden kuin Euroopan
kieliryhmien osuus kasvaa.
Tällä kertaa lisähaastetta ennusteen tekemiseen toi turvapaikanhakijoiden määrän nopea kasvu loppukesästä
2015 lähtien. Ennuste laadittiin kahtena vaihtoehtona,
jotka perustuvat erilaisiin, marraskuussa tehtyihin oletuksiin turvapaikanhakijoiden määrän kehityksestä.
Vaikka ennusteeseen liittyy nyt erityistä epävarmuutta,
on huomattava, että turvapaikan hakijoiden osuus seudun ulkomaalaistaustaisen väestön kasvusta on ennusteen mukaan vain 10–15 prosenttia.
Kuva 2. Helsingin seudun vieraskieliset
alle 18-vuotiaat lapset äidinkielen mukaan
1.1.2000–2015 ja ennuste vuoteen 2030
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