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Vantaan väestö 2020/2021

Johdanto

Vantaan väestö 2020/2021 -julkaisuun on koottu Van-
taan väestöä, väestönmuutoksia, asuntokuntia ja per-
heitä koskevat tiedot, jotka on tilattu Tilastokeskukselta� 
Vantaan lisäksi keskeisimpiä tilastoja on esitetty myös 
pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan kunnista� 

Vuonna 2020 ilmestyneeseen väestöjulkaisuun muutet-
tiin väestörakennetilastojen sekä perhe- ja asuntokun-
tatilastojen päiväystä� Aiemmin nämä vuodenvaihteen 
väestötilastot päivättiin vuoden ensimmäiselle päivälle 
(1�1�), mutta nykyisin käytetään vuoden viimeistä päivää 
(31�12�) eli samaa tapaa kuin Tilastokeskus� Tämän 
julkaisun uusimmat tilastotiedot ovat siis 31�12�2020 ja 
myös kaikki aikasarjat on muutettu vastaamaan 31�12� 
päiväystä�

Julkaisun rakenne noudattelee aiempia vuosia� Luvussa 
yksi käsitellään Vantaan väestökehitystä ja väestöraken-
netta ja luvussa kaksi väestönmuutoksia eli syntyneitä, 
kuolleita ja muuttoliikettä� Luvussa kolme tarkastellaan 
perheitä ja asuntokuntia ja viimeisessä luvussa on ver-
tailutietoa Uudenmaan kunnista� 

Julkaisun lopussa on lista kaikista väestöön liittyvistä 
tilastotaulukoista� Taulukot on koottu yhteen Excel-muo-
toiseen tilasto-osioon: 
Vantaan väestö 2020/2021 (Excel-taulukot)� 
Osa Vantaata koskevista tilastoista on esitetty tarkim-
malla osa-aluetasolla eli kaupunginosittain ja osa kar-
keammalla tasolla eli suuralueittain� Lisäksi on tilastoja, 
jotka koskevat vain koko Vantaata� Tilasto-osio nou-
dattelee samaa järjestystä kuin alussa oleva tekstiosio� 
Ensin ovat väestörakennetilastot, toiseksi väestönmuu-
tostilastot ja kolmanneksi perhe- ja asuntokuntatilastot� 
Viimeisenä tulevat aluevertailutilastot�

Aluejaot

Vantaalla on 7 suuraluetta ja 61 kaupunginosaa� Alla 
olevassa kartassa on esitetty Vantaan voimassa oleva 
tilastoaluejako, jota käytetään myös tämän julkaisun 
tilastoissa�

Kuva 1� Vantaan voimassa oleva aluejako
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Käsitteet ja määritelmät

Asuntokunta
Asuntokunnan muodostavat samassa asuinhuoneistos-
sa vakinaisesti asuvat henkilöt� Asuntokunnan keskikool-
la tarkoitetaan keskimääräistä asukaslukua / asuntokun-
ta�

Asuntoväestö
Asuntoväestöön kuuluvat varsinaisissa asunnoissa vaki-
naisesti asuvat henkilöt� Laitoksissa vakinaisesti kirjoilla 
olevat, asuntoloissa ja ulkomailla asuvat sekä asunnot-
tomat henkilöt eivät kuulu asuntoväestöön�

Avioliitot ja avioerot
Solmitut avioliitot tai avioerot, joiden jompikumpi osapuo-
li asuu Vantaalla� Maaliskuun alusta 2017 lähtien samaa 
sukupuolta olevat henkilöt ovat voineet solmia aviolii-
ton� Nämä liitot ovat mukana avioliitto ja -ero tilastoissa 
vuodesta 2018 eteenpäin (sitä aiemmat rekisteröidyt 
parisuhteet eivät ole mukana aineistossa)� 
Aviolapseksi luokitellaan lapsi, joka on syntynyt avioliiton 
aikana� Muutoin lapsi on avioliiton ulkopuolella syntynyt�

Elinajanodote
Elinajanodote on vuosien määrä, jonka verran tietyn 
ikäinen henkilö eläisi kuolleisuuden pysyessä ennallaan� 
Elinajanodote lasketaan väestön ja kuolleiden ikä- ja 
sukupuolijakaumatietojen avulla�

Kansalaisuus
Kansalaisuudella tarkoitetaan jonkin maan kansalaisena 
olemista� Yleensä kansalaisuus saadaan syntyessä, 
mutta se voidaan vaihtaa muutettaessa toiseen maahan 
asumaan� Jos henkilöllä on Suomen kansalaisuuden 
lisäksi toisen maan kansalaisuus, luokitellaan hänet 
tilastoissa Suomen kansalaiseksi� Jos Suomessa 
asuvalla ulkomaan kansalaisella on useita ulkomaiden 
kansalaisuuksia, luokitellaan hänet tilastoissa sen maan 
kansalaisena, jonka passilla hän on tullut Suomeen�

Kieli
Henkilön äidinkieli saadaan väestötietojärjestelmästä, 
jonne vanhemmat ovat kielen lisäksi ilmoittaneet lapsen 
nimen ja uskontokunnan� Jos loppuvuodesta syntyneen 
lapsen tietoja ei ole ehditty viedä väestötietojärjestel-
mään, saa lapsi tilastoissa äitinsä äidinkielen, joka myö-
hemmin täsmentyy vanhempien ilmoituksen mukaiseksi�
Vieraskielisiä ovat muut kuin suomen-, ruotsin- tai 
saamenkieliset�

Koulutusrakenne
Koulutusrakennetilasto kuvaa 15 vuotta täyttäneen vä-
estön peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun jälkeen 
suorittamia tutkintoja� Tutkinnon suorittaneet on luoki-
teltu koulutusasteittain korkeimman/viimeksi suoritetun 
ammatillisen tutkinnon mukaan�

Koulutusaste jakautuu seitsemään luokkaan: perusaste, 
toinen aste (ent� keskiaste), erikoisammattikoulutusas-
te, alin korkea-aste, alempi korkeakouluaste ja ylempi 
korkeakouluaste sekä tutkijakoulutus� Perusasteen 
suorittaneet ovat käyneet esimerkiksi kansa-, keski- tai 
peruskoulun� Toisen asteen suorittaneita ovat esimerkik-
si lukion ja ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneet� 
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat ammatillista 
lisäkoulutusta� Alin korkea-aste sisältää opistoasteen ja 
alimman korkea-asteen koulutuksen� Alempaan korkea-
kouluasteeseen luetaan ammattikorkeakoulututkinnot ja 
alemmat korkeakoulututkinnot ja ylempään korkeakou-
luasteeseen esimerkiksi ylemmät ammattikorkeakou-
lututkinnot ja maisterintutkinnot� Tutkijakoulutus pitää 
sisällään lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot�

Perhe
Perheiksi lasketaan lapsettomat tai lasten kanssa asuvat 
avo- ja avioparit (myös rekisteröidyt parisuhteet) sekä 
yhden vanhemman perheet�
Lapsiperhe on perhe, johon kuuluu vähintään yksi koto-
na asuva alle 18-vuotias lapsi�

Siviilisääty
Siviilisäätyluokitus on 1�3�2002 lähtien ollut: naimaton, 
naimisissa, eronnut, leski, rekisteröidyssä parisuhtees-
sa, eronnut rekisteröidystä parisuhteesta sekä leski 
rekisteröidyn parisuhteen jälkeen� 1�3�2017 voimaan 
tullut avioliittolain muutos ei muuttanut siviilisäätyluoki-
tusta (siitä lähtien avioliittoihin on sisältynyt myös samaa 
sukupuolta olevien henkilöiden avioliitot)�

Syntymämaa
Henkilön syntymämaa määräytyy sen mukaan, mikä on 
ollut äidin vakituinen kotimaa syntymähetkellä� Syntymä-
maa tulee syntymäajankohdan valtiorakenteen mukai-
sena, minkä takia esimerkiksi Suomen luovuttamilla 
alueilla syntyneiden syntymämaa on Suomi�
 
Syntyneet
Tilastoihin otetaan mukaan vain Suomessa vakinaisesti 
asuvien naisten elävänä syntyneet lapset� Naimisissa 
olevien äitien lapset luokitellaan aviolapsiksi ja muut lap-
set luokitellaan avioliiton ulkopuolella syntyneiksi� Myös 
leski voi synnyttää aviolapsen, mikäli raskaus on alkanut 
avioliiton kestäessä�
Ikäryhmittäisellä hedelmällisyysluvulla tarkoitetaan 
tietyn ikäryhmän naisten synnyttämien elävien lasten 
määrää saman ikäryhmän keskiväkiluvun tuhatta naista 
kohden� Keskiväkiluku on vuoden alun ja lopun väestö-
määrän aritmeettinen keskiarvo�

Ulkomaan kansalaiset ja ulkomaalaistaustaiset
Ulkomaan kansalaiset ovat Suomessa pysyvästi asuvia 
henkilöitä, jotka eivät ole Suomen kansalaisia� Ulkomaa-
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laistaustaisten ryhmä on edellistä ryhmää suurempi, sillä 
siihen sisältyvät ulkomaan kansalaisten lisäksi ulkomail-
la syntyneet Suomen kansalaiset�

Uskonnollinen yhdyskunta
Henkilön uskonnollisen yhdyskunnan tieto saadaan 
väestötietojärjestelmästä, jonne vanhemmat ovat uskon-
tokunnan lisäksi ilmoittaneet lapsen nimen ja kielen� Jos 
loppuvuodesta syntyneen lapsen tietoja ei ole ehditty 
viedä väestötietojärjestelmään, saa lapsi tilastoissa 
äitinsä uskontokunnan, joka myöhemmin täsmentyy van-
hempien ilmoituksen mukaiseksi� Uskontokuntatilastot 
tehdään vain Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteriin 
merkittyihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvista henki-
löistä� Ulkomaalaisten osalta uskontokuntatieto ei anna 
oikeaa kuvaa� Kaikki heidän uskonnolliset yhdyskuntan-
sa eivät ole Patentti- ja rekisterihallituksen rekisterissä 
eivätkä kaikki uskonnon harjoittajat liity seurakuntiin�

Väestö
Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakinaisesti asuvaa 
väestöä� Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mu-
kaan oli kotipaikka Suomessa vuodenvaihteessa 31�12�, 
kuuluvat ko� vuoden väestöön kansalaisuudestaan riip-
pumatta; samoin ne Suomen kansalaiset, jotka asuvat 
tilapäisesti ulkomailla� 
Ulkomaalaisella on kotipaikka Suomessa, jos hänen 
oleskelunsa on tarkoitettu kestämään tai on kestänyt vä-
hintään yhden vuoden� Turvapaikan hakija saa kotipai-
kan vasta, kun hänen hakemuksensa on hyväksytty�

Väestöllinen huoltosuhde
Väestöllinen huoltosuhde kertoo, kuinka paljon lapsia ja 
vanhuksia on suhteessa työikäisiin� Huoltosuhde heikke-
nee, kun sen arvo kasvaa�

Väestönlisäys / väestönmuutos
Väestönlisäys on syntyneiden enemmyyden ja koko-
naisnettomuuton summa� Väestön kokonaismuutos on 
väestönlisäys lisättynä väkiluvun rekisterikorjauksilla� 
Rekisterikorjaus on henkilön asuinpaikkatietojen muut-
tamista toisenlaisiksi väestötietojärjestelmässä niin, että 
tietojen muutokseen ei liity henkilön todellista muuttoa�
Syntyneiden enemmyys on syntyneiden ja kuolleiden 
erotus� Alueen nettomuutto jakautuu sisäiseen ja 
ulkoiseen:
Kunnasta / kuntaan muutto sisältää kunnan rajojen yli ta-
pahtuvat muutot (myös siirtolaisuus eli maahanmuutto)�
Kunnan sisällä -muutto tarkoittaa kaupungin rajojen sisä-
puolella tapahtuneita osoitteenvaihdoksia�

Liitetaulukoissa käytetyt symbolit

- Ei mitään ilmoitettavaa
¨ Tietoa ei saa esittää� Jos alueella asuu alle 100 

ihmistä, perhettä tai asuntokuntaa, Tilastokeskuksen 
tietosuojarajoitteiden vuoksi näiltä alueilta ei saa 
näyttää kuin väestön, perheiden tai asuntokuntien 
kokonaismäärän� Samoin on menetelty joissain arka-
luontoisissa tiedoissa: jos havaintoja on koko Vantaal-
la alle kymmenen kappaletta, on kohdat joko merkattu 
kahdella pisteellä tai yhdistetty muihin luokkiin�
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Kuvio 1. Vantaan väestönmuutokset 1971–2020

Lähde: Tilastokeskus

1  Väestönkasvun osatekijöistä (syntyneet, kuolleet ja muuttoliike) on kerrottu tarkemmin kappaleessa kaksi, Väestönmuutokset�

1 Väestörakenne

1�1 Väestön määrä ja kehitys

Vantaan väestönkasvu on ollut määrällisesti mitattuna 
suurinta 1970-luvulla, jolloin väestömäärä kasvoi yli 
57 000 asukkaalla (80 %)� 1980- ja 1990-luvuilla kasvu 

oli melko tasaista ja väestö lisääntyi 22 000–24 000 
asukkaalla (16–17 %) vuosikymmenen aikana� 2000-lu-
vulla kasvuvauhti jonkin verran hidastui väestön kasva-
essa 12 prosentilla�

Vantaalla oli 237 231 asukasta vuoden 2020 lopussa� 
Väestö kasvoi vuoden 2020 aikana 3 460 asukkaalla 
(1,5 %) , joka oli vajaat 2 200 vähemmän kuin vuonna 
2019� Kasvuvauhti oli samalla tasolla kuin vuonna 2017, 
mutta välissä olevina vuosina 2018–2019 Vantaa sai 
huomattavasti enemmän uusia asukkaita (kuvio 1 ja tau-
lukko 1)� Vantaan väestö on kasvanut jo usean vuoden 
ajan voimakkaasti ja viimeisen viiden vuoden aikana 
kasvu on ollut keskimäärin kaksi prosenttia vuosittain�

Vantaan väestö kasvoi (3 456) vuoden 2020 aikana 
enemmän kuin missään toisessa suomalaiskunnassa� 
Seuraavaksi eniten väestö kasvoi Helsingissä (3 085) ja 
Espoossa (3 065)� Suomen väestö kasvoi 8 500 hen-
gellä eli Vantaan osuus koko Suomen kasvusta oli 41 
prosenttia� Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen maailman-
laajuisen koronapandemian vuoksi ja se vaikutti useiden 
kaupunkien väestönkehitykseen� Monet pienemmät 
kunnat hyötyivät pandemiasta, kun muuttoliike kasvatti 
väestöä, kun taas isojen kaupunkien väestönkasvu hi-
dastui� Etenkin Helsinki ja Espoo näyttäisivät kärsineen 
pandemiasta, koska alueiden väestö on viimeksi kas-
vanut määrällisesti tätä vähemmän Helsingissä vuonna 

Taulukko 1. Vantaan väestönkehitys 2010–2020 

Muutos edellisestä ajankohdasta
Vuosi Väestö (31�12�) lkm %
2010 200 055 2 419 1,2
2011 203 001 2 946 1,5
2012 205 312 2 311 1,1
2013 208 098 2 786 1,4
2014 210 803 2 705 1,3
2015 214 605 3 802 1,8
2016 219 341 4 736 2,2
2017 223 027 3 686 1,7
2018 228 166 5 139 2,3
2019 233 775 5 609 2,5
2020 237 231 3 456 1,5

Lähde: Tilastokeskus
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2005 ja Espoossa vuonna 2009� Luultavasti Vantaankin 
väestönkasvu jäi alhaisemmaksi koronan takia, ainakin 
pudotus kahteen edelliseen vuoteen oli suuri�  

Suhteellisesti Vantaan väestö kasvoi vuoden 2020 aika-
na 1,5 prosenttia, mikä oli 18� eniten kaikista Suomen 
kunnista� Kaikki edellä olleet kunnat olivat väestömää-
rältään kuitenkin huomattavasti Vantaata pienempiä� 
Vantaa on edelleen Suomen neljänneksi suurin kau-
punki, mutta ero kolmantena olevaan Tampereeseen on 
supistunut, eron ollessa enää 3 800 asukasta�

Vantaan väestö kasvaa myös tulevaisuudessa� Vuonna 
2020 tehdyn ennusteen mukaan kaupungissa on 258 
500 asukasta vuonna 2025 ja siitä viiden vuoden päästä 
(2030) jo 283 100 asukasta�

Väestön määrä ja kehitys suuralueittain
Asukasmäärällä mitattuna väkirikkain suuralue vuonna 
2020 oli Myyrmäki, jossa asui 58 400 asukasta� Seuraa-
vaksi suurimmalla, Tikkurilan suuralueella, asui 46 200 
henkeä� Pienin suuralueista oli Kivistö 16 900 asukkaal-
laan� Kivistön väestö on kuitenkin lisääntynyt koko ajan, 

mistä johtuen Vantaalla on enää yksi kaupunginosa, 
jonka väkiluku oli suurempi kuin koko Kivistön suuralu-
een� Myyrmäen kaupunginosassa asui 360 henkilöä 
enemmän kuin Kivistön suuralueella�

Vuoden 2020 aikana selvästi eniten uusia asukkaita sai 
Kivistön suuralue, jonka väestö kasvoi 1 500 asukkaalla 
(9,8 %)� Toiseksi eniten väestö lisääntyi sekä määrälli-
sesti että suhteellisesti Tikkurilan suuralueella, 940 asuk-
kaalla (2,1 %)� Korso oli ainoa suuralue, jossa väestö 
väheni, tosin ainoastaan yhden asukkaan verran� 

Viimeisten viiden vuoden ajan Kivistön suuralueen 
suhteellinen kasvu on ollut omaa luokkaansa verrattuna 
muihin suuralueisiin� Kivistön väestö on lisääntynyt 68 
prosentilla vuosina 2016–2020, kun seuraavaksi suurin-
ta kasvu on ollut Tikkurilan ja Koivukylän suuralueilla, 11 
prosenttia� Kivistö on kasvanut myös määrällisesti eni-
ten, 6 800 hengellä, jonka jälkeen tuli Tikkurila lähes 4 
700 hengen kasvullaan� Alhaisinta kasvu on ollut Korson 
suuralueella, jossa väestö on lisääntynyt 460 hengellä 
(1,6 %) viimeisten viiden vuoden aikana�

Kuva 2. Vantaan väestö kaupunginosittain ja suuralueittain 31.12.2020

Kaupunginosa

Suuralue

Vantaan väestö kaupunginosi�ain ja

suuraluei�ain 31.12.2020

Väestö yhteensä 237 231
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Väestön määrä ja kehitys kaupunginosittain

Kaupunginosista selvästi suurin on Myyrmäki, jossa asui 
vuoden 2020 lopussa 17 200 henkeä� Martinlaaksossa 
asukkaita oli 13 200, Hakunilassa 12 100 ja Kivistössä 
lähes 10 400� Kivistö nousi kolmanneksi suurimmaksi 
kaupunginosaksi ohittaen Pakkalan, jossa asui 10 300 
asukasta� Seuraavaksi suurimmat kaupunginosat olivat 
Hämeenkylä, Havukoski ja Simonkylä, joissa kaikissa 
asui yli 8 000 asukasta�

Alle sadan asukkaan kaupunginosia oli neljä: Lento-
kenttä, Länsisalmi, Viinikkala ja Ojanko2� Seuraavaksi 
pienimmät kaupunginosat olivat Helsingin pitäjän kirkon-
kylä, Myllymäki, Luhtaanmäki ja Petikko, joiden asukas-
määrä oli alle 300�

Vuoden 2020 aikana väestö kasvoi kaupunginosista 
suhteellisesti eniten Veromiehessä, jossa kasvua oli 25 
prosenttia (+218)� Seuraavaksi eniten kasvua oli Kivis-
tössä (16 %) ja Keimolassa (8 %)� Määrällinen kasvu oli 
selvästi suurinta Kivistön kaupunginosassa (+1 459) ja 
toiseksi eniten uusia asukkaita sai Martinlaakso (+418)� 
Väestö väheni vuoden 2020 aikana suhteellisesti eniten 
Helsingin pitäjän kirkonkylässä, viidellä prosentilla, joka 
tosin tarkoittaa pienessä kaupunginosassa vain seitse-
män hengen vähennystä� Määrällisesti väestö väheni 
eniten Pakkalassa, Varistossa ja Metsolassa, noin 100 
hengellä�3 

Kun väestönkehitystä tarkastellaan viimeisen viiden vuo-
den ajalta, on väestö kasvanut suhteellisesti eniten Kei-
molassa (801 %)� Seuraavaksi eniten väki on lisääntynyt 
Kivistön ja Veromiehen kaupunginosissa (noin 110 %)� 
Määrällisesti kasvu on ollut selvästi suurinta Kivistössä 
(+5 408) ja seuraavaksi suurinta Koivukylässä (+1 762)�

Suhteellisesti eniten väestöään vuosina 2016–2020 ovat 
menettäneet Helsingin pitäjän kirkonkylä (-13 %) ja Myl-
lymäki (-12 %)� Määrällisesti väki on vähentynyt eniten 
Metsolassa, 180 henkilöä�

1�2 Ikä

Vantaalla 0–6-vuotiaiden osuuden kehitys on jo vuo-
sikymmeniä ollut laskusuuntaista, 1990-luvun pientä 
nousukautta lukuun ottamatta (kuvio 2 ja taulukko 2)� 
2000-luvulla alle kouluikäisten osuus pysytteli pitkään 
yhdeksän prosentin tuntumassa, mutta viime vuosina 
osuus on kääntynyt suhteellisen nopeaan laskuun� Vuo-
den 2020 lopussa 0–6-vuotiaiden osuus oli tippunut alle 
kahdeksan prosentin (7,8 %)�

Myös kouluikäisten (7–15-vuotiaat) osuuden kehitys oli 
pitkään laskusuuntaista� Viimeisin jyrkempi pudotus alkoi 

²  Tilastokeskuksen tietosuojaohjeiden mukaan alle 100 asukkaan kaupunginosista ei saa julkaista muita tietoja kuin väestömäärän�
³  Väestönmuutoksia koskevassa tarkastelussa eivät ole mukana alle 100 asukkaan kaupunginosat�

2000-luvun puolivälistä, jolloin myös ikäluokan määrä 
väheni useina vuosina� Aallonpohja saavutettiin vuon-
na 2012, jolloin kouluikäisiä oli 10,2 prosenttia� Tämän 
jälkeen osuus on hieman kasvanut ja vuonna 2020 
kouluikäisiä oli 10,5 prosenttia väestöstä�

16–64-vuotiaiden vantaalaisten osuus oli suurimmillaan 
1980- ja 1990-lukujen taitteessa, jolloin 72 prosenttia 
väestöstä kuului tähän ikäryhmään� Sen jälkeen osuus 
on hitaasti vähentynyt, mutta useiden viime vuosien 
ajan ikäryhmän osuus on pysytellyt samalla tasolla, 66 
prosentissa�

65 vuotta täyttäneiden osuus on kasvanut vuosi vuodelta 
1980-luvun puolivälistä lähtien, jolloin ikäryhmään kuului 
5,4 prosenttia väestöstä� Viime vuosien aikana kasvu-
vauhti on kuitenkin hidastunut ja vuonna 2020 vantaalai-
sista 15,5 prosenttia oli 65 vuotta täyttäneitä� 

Vantaan ikärakenteessa tapahtuneet muutokset näkyvät 
hyvin kuviossa 2� Pitkällä aikavälillä päivähoito- ja koulu-
ikäisten osuudet ovat laskeneet ja vanhempien ikäryhmi-
en osuudet ovat kasvaneet� 65–74-vuotiaiden osuuden 
kasvu kuitenkin pysähtyi vuoteen 2017, minkä jälkeen se 
on joka vuosi laskenut� Vanhimmassa ikäryhmässä, 75 
vuotta täyttäneissä, näin ei kuitenkaan ole käynyt, vaan 
osuus on jatkanut kasvuaan� 

Kuvio 2.  0–6, 7–15, 65–74 ja 75+ -vuotiaat (%) 
 Vantaalla 1980–2020 (31.12.)
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Lähde: Tilastokeskus

Vantaan suurin ikäluokka on viimeiset kymmenen vuotta 
ollut 30–34-vuotiaat� Ikäryhmän osuus oli 8,2 prosenttia, 
kun seuraavaksi suurimman ikäryhmän, 35–39-vuo-
tiaiden, osuus oli 8,0 prosenttia� Kolmanneksi suurin 
ikäryhmä olivat 25–29-vuotiaat (7,9 %)�
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Väestöllinen huoltosuhde

Väestöllinen huoltosuhde kertoo, kuinka paljon lapsia ja 
vanhuksia on suhteessa työikäisiin� Huoltosuhde heikke-
nee, kun sen arvo kasvaa (huollettavien määrä kasvaa 
suhteessa työikäisiin)� Tässä raportissa työikäiseksi 
väestöksi on laskettu 18–64-vuotiaat, joita asui Vantaalla 
151 900 henkilöä vuonna 2020� Yhteensä alle 18-vuo-
tiaita ja yli 64-vuotiaita oli 85 400� Vuosina 2018–2020 
Vantaan väestöllinen huoltosuhde, eli alle 18-vuotiaiden 
ja 65 vuotta täyttäneiden määrä 100 työikäistä kohden, 
oli 56� Kolmena edellisenä vuotena lukema oli hieman 
suurempi (57), jolloin huoltosuhde oli korkeimmillaan 
viimeisten 40 vuoden aikana� Väestöllinen huoltosuhde 
oli alimmillaan 1990-luvun alussa (44)�

Vantaan saama muuttovoitto perustuu pitkälti 
20–34-vuotiaisiin, mikä on ollut hyvä asia huoltosuhteen 
kannalta� Ilman tätä voimakasta nuoriin aikuisiin painot-
tuvaa muuttovoittoa Vantaan huoltosuhde olisi heikompi 
kuin se nyt on�
 
Kuvio 3.  Väestöllinen huoltosuhde Vantaalla, 
 Espoossa, Helsingissä ja koko Suomessa 
 1980–2020 (31.12.)

Lähde: Tilastokeskus
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Vantaa Espoo Helsinki Suomi

Vantaan ja Espoon väestölliset huoltosuhteet ovat olleet 
lähellä toisiaan koko 2000-luvun ajan, vaikkakin muu-
taman viimeisen vuoden aikana on tullut pientä eroa 
(kuvio 3)� Vantaan ja Helsingin huoltosuhteet olivat lähes 
samalla tasolla 2000-luvun alussa, mutta sen jälkeen 
Vantaan huoltosuhde on ollut heikompi� Viimeisten vuo-
sien aikana kaupunkien välinen ero on kutistunut, mutta 
edelleen Helsingin väestöllinen huoltosuhde on alhai-
sempi (52) kuin Vantaan (56)� Koko Suomessa huol-
tosuhde on vuosikymmenten ajan ollut huomattavasti 
korkeampi kuin pääkaupunkiseudulla ja myös kasvukäy-
rä 2010-luvulla on ollut jyrkempi�

Ikärakenne suuralueittain ja kaupungin-
osittain

Alle kouluikäisten lasten osuus on jo parinkymmenen 
vuoden ajan ollut korkein Aviapoliksen suuralueella, mut-
ta sielläkin se on laskenut� Vuonna 2010 Aviapoliksen 
väestöstä alle kouluikäisiä oli 14,6 prosenttia, josta se on 
vuosi vuodelta laskenut nykyiseen 9,8 prosenttiin� Pien-
ten lasten osuus on jo pitkään ollut alhaisin Myyrmäen 
ja Tikkurilan suuralueilla, ollen hieman yli 7 prosenttia 
vuonna 2020�

7–15-vuotiaiden osuus on viimeiset kolme vuotta ollut 
Aviapoliksessa ennätyskorkealla tasolla, vajaassa 15 
prosentissa� Myyrmäessä ja Tikkurilassa kouluikäisten 
osuudet ovat olleet suuralueiden alhaisimpia viimeiset 
20 vuotta ja uusimpien tietojen mukaan heitä oli noin 9 
prosenttia molempien alueiden väestöstä�

16–64-vuotiaiden osuus on Kivistön suuralueella kasva-
nut nopeasti muista suuralueista poiketen� Vuonna 2014 
Kivistön väestöstä 16–64-vuotiaita oli 63 prosenttia, kun 
vuonna 2020 osuus oli jo 72 prosenttia� Muilla suur-
alueilla muutokset ovat olleet pieniä ja osuus oli 64–68 
prosenttia�

65 vuotta täyttäneiden osuuden kehitys on hieman 
vaihdellut suuralueesta toiseen� Jyrkintä kasvu on ollut 
Myyrmäessä, jossa 65 vuotta täyttäneitä myös asuu eni-
ten: ikäryhmän osuus on kaksinkertaistunut 2000-luvun 
alun kymmenestä prosentista nykyiseen 20 prosenttiin� 
Korson, Koivukylän ja Hakunilan suuralueilla 65 vuotta 
täyttäneiden osuus alkoi kasvaa muita suuralueita myö-
hemmin, 1990-luvun puolivälistä lähtien� Näillä suuralu-
eilla, kuin myös Tikkurilassa, 65 vuotta täyttäneitä oli 
15–16 prosenttia väestöstä vuonna 2020�

Aviapoliksen suuralueella 65 vuotta täyttäneiden osuus 
oli korkeimmillaan 1990-luvun puolivälissä (8 %), mutta 
muista suuralueista poiketen osuus kääntyikin laskuun� 
Vaikka ikäryhmän osuus on jo viimeiset kymmenen vuot-
ta kasvanut Aviapoliksessakin, asuu siellä edelleen 65 
vuotta täyttäneitä selvästi vähemmän (7,9 %) kuin muilla 
suuralueilla� Kivistön suuralueelle on viime vuosina 
rakennettu runsaasti ja uusien asukkaiden myötä alueen 
väestörakenne on muuttunut� Useiden viime vuosien 
ajan 65 vuotta täyttäneiden osuus on laskenut, ollen 9,4 
prosenttia vuonna 2020�

Kaupunginosittain tarkasteltuna 0–6-vuotiaiden osuus 
oli vuonna 2020 suurin Nikinmäessä ja Tammistossa 
(11 %) ja alhaisin Myllymäessä (4 %)� Kouluikäisiä eli 
7–15-vuotiaita asui suhteellisesti eniten Ylästössä (19 
%) ja vähiten Veromiehessä (3 %)�

Jos Veromiehessä kouluikäisten osuus oli pieni, niin 
16–64-vuotiaiden osuus oli kaupunginosista suurin (84 
%)� Myös Keimolassa tähän ikäryhmään kuuluvia asui 
paljon (80 %)� Suhteellisesti vähiten 16–64-vuotiaita asui 
Helsingin pitäjän kirkonkylässä ja Lapinkylässä (vajaa 61 
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%), mutta ero seuraaviin kaupunginosiin oli erittäin pieni� 
65 vuotta täyttäneitä asui eniten Piispankylässä ja Myyr-
mäessä (24 %), kun taas vähiten heitä asui Keimolassa 
ja Veromiehessä (5 %)�

1�3 Sukupuoli ja siviilisääty
Jo 1800-luvulta lähtien enemmistö vantaalaisista on ollut 
naisia, mutta ero on aina ollut pieni, muutaman pro-
senttiyksikön tai vähemmänkin� Useiden viime vuosien 
ajan ero naisten ja miesten osuuksissa on kaventunut 
ja vuoden 2020 lopussa se oli pienempi kuin koskaan 
aiemmin: Vantaalla asui 118 750 naista (50,1 %) ja 118 500 
miestä (49,9 %)� Tilastokeskuksen ennakkotietojen mu-
kaan miesten määrä ohitti naisten määrän keväällä 2021 
ja huhtikuussa vantaalaisia miehiä oli jo 100 enemmän 
kuin naisia�

Vuonna 2020 vantaalaiset naiset olivat keski-iältään pari 
vuotta vanhempia (39,9 v�) kuin miehet (37,6 v�)� Nuo-
remmissa ikäluokissa korostuu miesten suurempi osuus 
ja vanhemmissa naisten� Kun väestöä tarkastellaan 
viisivuotis-ikäluokittain, naiset olivat pienenä enemmis-
tönä 20−24-vuotiaissa, mutta selvästi enemmän naisia 
oli 55−59-vuotiaiden ikäluokasta eteenpäin. 75 vuotta 
täyttäneestä väestöstä 61 prosenttia ja 85 vuotta täyttä-
neestä väestöstä 68 prosenttia oli naisia�

Vuonna 2020 Vantaan väestöstä hieman yli puolet oli 
naimattomia, kolmannes naimisissa, kymmenesosa 
eronnut ja loput kolme prosenttia olivat leskiä�4 Kuten 
kuviosta 4 voi huomata, vieraskielisten siviilisäätyraken-
ne on muuttunut 30 vuodessa niin paljon, että nykyisin 
kotimaankielisten ja vieraskielisten siviilisäädyissä ei ole 
eroa� Vieraskielisillä naimattomien osuus on kasvanut 
ja naimissa olevien osuus on laskenut huomattavasti 
enemmän kuin kotimaisia kieliä puhuvilla� 

Taulukko 2. Vantaan väestön ikärakenne suuralueittain 1970–2020 (31.12.)

Lähde: Tilastokeskus
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Kuvio 4.  Vantaan väestö kielen ja siviilisäädyn 
	 mukaan	1990−2020	(31.12.)

Lähde: Tilastokeskus

Alue ja ikä (%)  /  vuosi 1970 1980 1990 2000 2010 2017 2018 2019 2020

Vantaa 82 991 132 136 154 893 178 471 200 055 223 027 228 166 233 775 237 231
      Yhteensä (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      0–6-vuotiaat 14 11,9 10 9,6 9,1 8,3 8,1 8 7,8
      7–15-vuotiaat 15,8 14,1 12,2 11,9 10,4 10,5 10,5 10,4 10,5
      16–64-vuotiaat 65,8 69 71,8 70,2 68,4 66 66,1 66 66,2
      65+ -vuotiaat 4,5 5,1 6,1 8,2 12,1 15,2 15,3 15,4 15,5

Myyrmäen suuralue 21 075 46 192 48 924 50 910 51 242 55 865 56 745 57 700 58 380
      Yhteensä (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      0–6-vuotiaat 15,8 12,5 8,7 8,2 7,9 7,5 7,4 7,3 7,2
      7–15-vuotiaat 14,6 14,3 12,1 10,6 8,6 9,2 9,2 9,1 9,2
      16–64-vuotiaat 66,2 69,2 73 71,6 67,5 63,5 63,6 64 63,8
      65+ -vuotiaat 3,4 3,9 6,2 9,6 16 19,8 19,9 19,9 19,9

Kivistön suuralue 8 004 6 357 6 181 6 549 7 926 12 559 13 675 15 363 16 875
      Yhteensä (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      0–6-vuotiaat 13,7 7,3 9,6 9,5 10,7 9,3 9 8,7 8,4
      7–15-vuotiaat 18,2 13,4 11,1 13,8 12,8 11,5 10,9 10,4 9,9
      16–64-vuotiaat 62,3 72 71,5 65,2 63,4 68,2 69,3 71 72,3
      65+ -vuotiaat 5,9 7,2 7,7 11,4 13,1 11,1 10,8 10,1 9,4

Aviapoliksen suuralue 3 519 2 905 2 957 5 268 16 447 19 143 19 382 19 883 20 023
      Yhteensä (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      0–6-vuotiaat 11,4 7 10,6 13,4 14,6 11,5 10,7 10,2 9,8
      7–15-vuotiaat 16,1 11,9 12,4 12,9 11,7 14,4 14,8 14,7 14,7
      16–64-vuotiaat 68,3 74,2 69,6 68,2 69,3 67 67,3 68 67,7
      65+ -vuotiaat 4,2 6,9 7,4 5,5 4,5 7 7,3 7,5 7,9

Tikkurilan suuralue 23 404 23 470 29 391 36 517 37 621 43 026 44 311 45 272 46 210
      Yhteensä (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      0–6-vuotiaat 13,5 8,9 9,7 9,7 7,6 7,7 7,6 7,5 7,3
      7–15-vuotiaat 15,9 12,4 10,4 11,4 9,5 8,9 8,9 8,8 9,0
      16–64-vuotiaat 65,9 72 72,2 69,5 69,7 68,2 68,3 68 68,2
      65+ -vuotiaat 4,7 6,7 7,7 9,5 13,2 15,2 15,2 15,5 15,5

Koivukylän suuralue 5 729 15 485 17 651 22 377 25 257 28 825 29 622 30 208 30 319
      Yhteensä (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      0–6-vuotiaat 12,1 14,4 10,2 10,6 9,5 8,7 8,6 8,4 8,3
      7–15-vuotiaat 17,9 14 12,3 12,5 11,6 11 10,8 10,9 11,0
      16–64-vuotiaat 64,4 66,8 72,2 69,8 68,6 66,1 66,1 66 66,0
      65+ -vuotiaat 5,6 4,8 5,3 7,1 10,4 14,3 14,4 14,6 14,8

Korson suuralue 9 906 15 751 21 440 24 846 28 988 29 727 29 819 30 037 30 036
      Yhteensä (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      0–6-vuotiaat 13,1 12,9 11,7 10,6 10,2 8,4 8,3 8,2 7,9
      7–15-vuotiaat 16,2 14,9 13,3 13,6 11,8 12 12,1 12 12,1
      16–64-vuotiaat 64,8 66,8 70,2 69,5 68,2 65,9 65,4 65 65,2
      65+ -vuotiaat 5,9 5,5 4,8 6,3 9,7 13,7 14,2 14,5 14,9

Hakunilan suuralue 8 874 20 204 26 367 29 064 28 934 29 462 29 782 30 525 30 571
      Yhteensä (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      0–6-vuotiaat 15,7 13,6 11,4 10,5 9,1 8,7 8,4 8,4 8,2
      7–15-vuotiaat 15,7 15,8 13,7 12,9 11,1 11 10,9 11,1 11,1
      16–64-vuotiaat 64,8 66,8 70,7 70,5 68,9 65 65 65 64,3
      65+ -vuotiaat 3,7 3,7 4,1 6 10,8 15,4 15,7 15,9 16,3
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%), mutta ero seuraaviin kaupunginosiin oli erittäin pieni� 
65 vuotta täyttäneitä asui eniten Piispankylässä ja Myyr-
mäessä (24 %), kun taas vähiten heitä asui Keimolassa 
ja Veromiehessä (5 %)�

1�3 Sukupuoli ja siviilisääty
Jo 1800-luvulta lähtien enemmistö vantaalaisista on ollut 
naisia, mutta ero on aina ollut pieni, muutaman pro-
senttiyksikön tai vähemmänkin� Useiden viime vuosien 
ajan ero naisten ja miesten osuuksissa on kaventunut 
ja vuoden 2020 lopussa se oli pienempi kuin koskaan 
aiemmin: Vantaalla asui 118 750 naista (50,1 %) ja 118 500 
miestä (49,9 %)� Tilastokeskuksen ennakkotietojen mu-
kaan miesten määrä ohitti naisten määrän keväällä 2021 
ja huhtikuussa vantaalaisia miehiä oli jo 100 enemmän 
kuin naisia�

Vuonna 2020 vantaalaiset naiset olivat keski-iältään pari 
vuotta vanhempia (39,9 v�) kuin miehet (37,6 v�)� Nuo-
remmissa ikäluokissa korostuu miesten suurempi osuus 
ja vanhemmissa naisten� Kun väestöä tarkastellaan 
viisivuotis-ikäluokittain, naiset olivat pienenä enemmis-
tönä 20−24-vuotiaissa, mutta selvästi enemmän naisia 
oli 55−59-vuotiaiden ikäluokasta eteenpäin. 75 vuotta 
täyttäneestä väestöstä 61 prosenttia ja 85 vuotta täyttä-
neestä väestöstä 68 prosenttia oli naisia�

Vuonna 2020 Vantaan väestöstä hieman yli puolet oli 
naimattomia, kolmannes naimisissa, kymmenesosa 
eronnut ja loput kolme prosenttia olivat leskiä�4 Kuten 
kuviosta 4 voi huomata, vieraskielisten siviilisäätyraken-
ne on muuttunut 30 vuodessa niin paljon, että nykyisin 
kotimaankielisten ja vieraskielisten siviilisäädyissä ei ole 
eroa� Vieraskielisillä naimattomien osuus on kasvanut 
ja naimissa olevien osuus on laskenut huomattavasti 
enemmän kuin kotimaisia kieliä puhuvilla� 

Taulukko 2. Vantaan väestön ikärakenne suuralueittain 1970–2020 (31.12.)

Lähde: Tilastokeskus
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Kuvio 4.  Vantaan väestö kielen ja siviilisäädyn 
	 mukaan	1990−2020	(31.12.)

Lähde: Tilastokeskus

4  Naimisissa olevat, eronneet ja lesket sisältävät myös rekisteröidyt parisuhteet.

1�4 Äidinkieli
Vuodenvaihteessa 2020/2021 vantaalaisista 76,1 pro-
senttia oli suomenkielisiä, 2,4 prosenttia ruotsinkielisiä ja 
21,6 prosenttia vieraskielisiä� Saamenkielisiä Vantaalla 
asui 21 henkilöä� Suomen- ja ruotsinkielisten osuudet 
ovat koko 2000-luvun ajan laskeneet ja vieraskielisten 
osuus on noussut� 

Vuonna 1980 viisi prosenttia vantaalaisista oli ruotsin-
kielisiä� Ruotsinkielisten osuus on pikku hiljaa laskenut 
vuosi vuodelta ja vuonna 2020 Vantaalla asui vajaat 
5 600 ruotsinkielistä (2,4 %)� Suuralueista ruotsinkielis-
ten osuus on laskenut eniten Kivistössä, mikä on myös 
kaventanut suuralueiden välisiä eroja� Vielä vuonna 
2010 Kivistön suuralueella ruotsinkielisten osuus oli 5,7 
prosenttia, josta se on puolittunut 2,9 prosenttiin vuon-
na 2020� Ruotsinkielisten osuus on jo kauan aikaa ollut 
alhaisin Korsossa, jossa viimeiset neljä vuotta osuus on 
ollut 1,5 prosenttia�

Vuonna 2020 Vantaalla asui lähes 51 200 vieraskielistä 
(äidinkieli muu kuin suomi, ruotsi tai saame), mikä oli 
21,6 prosenttia koko väestöstä� Vieraskielisten osuus 
kasvoi edellisvuodesta 1,3 prosenttiyksikköä� Vantaan 
jälkeen seuraavaksi eniten vieraskielisiä asui Espoossa 
(19,0 %), Närpiössä (17,2 %) ja Helsingissä (16,6 %)�

Vieraskielisten osuus koko väestöstä vaihtelee ikäryh-
män mukaan (kuvio 5)� Vuonna 2020 eniten vieraskieli-
siä oli 30–44-vuotiaissa sekä 0–6-vuotiaissa, joihin kuu-
luvista vantaalaisista noin 30 prosenttia oli vieraskielisiä� 
Väliin jäävissä ikäryhmissä (7–15- ja 16–29-vuotiaat) 
vieraskielisiä oli noin 25 prosenttia� Vanhemmissa ikä-
ryhmissä osuudet olivat selvästi alhaisempia ja esimer-
kiksi 60 vuotta täyttäneistä ainoastaan kuusi prosenttia 
oli vieraskielisiä�

Kuvio 5.  Vieraskielisten osuus (%) eri ikäluokissa 
 koko väestöstä 2000–2020 (31.12.)
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Lähde: Tilastokeskus

Vantaan osa-alueet eroavat toisistaan vieraskielisten 
osalta� Vuonna 2020 vieraskielisten osuus oli suurin Ha-
kunilan (30,6 %) ja pienin Kivistön (14,1 %) suuralueella� 
Aiemmin Kivistö erottui muista suuralueista huomatta-
vasti pienemmällä vieraskielisten osuudellaan, mutta 
nyt ero seuraaviin suuralueisiin on enää muutaman 
prosenttiyksikön� Vielä viisi vuotta sitten (2015) Kivistön 
väestöstä ainoastaan 5 prosenttia oli vieraskielisiä� Ikä-
ryhmittäinen tarkastelukaan ei tuo asetelmaan muutosta: 
vieraskielisten osuus on korkein kaikissa ikäryhmissä 
Hakunilan suuralueella ja alhaisin Kivistössä (kuvio 6)� 
Myyrmäessä ja Hakunilassa vieraskielisten osuus oli 
suurin alle kouluikäisissä, kun muilla suuralueilla se oli 
30–44-vuotiaissa� 

Kaupunginosista suhteellisesti eniten vieraskielisiä asui 
Länsimäessä ja Havukoskella (46 %) ja vähiten Sotun-
gissa ja Helsingin pitäjän kirkonkylässä (noin 3 %)� Iän 
mukaan tarkasteltuna vieraskielisten osuus alle koulu-
ikäisissä oli selvästi suurin Länsimäessä ja Havukoskel-
la (68 %)� Samat kaupunginosat olivat kärjessä myös 
16–29-vuotiaissa (vieraskielisiä 55 %) ja 30–44-vuotiais-
sa (63 %)� Kouluikäisten osuus oli suurin Havukosken 
(67 %) jälkeen Veromiehessä ja Länsimäessä (63 %)� 
Veromiehessä vieraskielisten osuus oli suurin 45 vuotta 
täyttäneissä (61 %)�

Yleisimmät kielet
Vuoden 2020 lopussa Vantaalla puhuttiin äidinkielenä 
suomen, ruotsin ja saamen lisäksi 120 eri kieltä� Suur-
alueilla käytössä olevien vieraiden kielten määrä vaihteli 
Myyrmäen 97 kielestä Kivistön 78 kieleen�

Vantaan yleisimmissä kielissä on tapahtunut huomat-
tavia muutoksia viimeisten kymmenen vuoden aikana 
(kuvio 7)� Vuodesta 2013 lähtien sekä venäjän- että 
vironkielisiä on ollut enemmän kuin ruotsinkielisiä� Vuon-
na 2014 viro ohitti venäjän ja nousi Vantaan toiseksi 

yleisimmäksi kieleksi suomen jälkeen� Kuten kuviosta 7 
voi huomata, vironkielisten kasvu alkoi kuitenkin hidas-
tua 2010-luvun loppupuolella ja vuodesta 2019 lähtien 
toiseksi yleisin kieli on ollut jälleen venäjä� Vuonna 2020 
Vantaalla asui lähes 9 100 venäjänkielistä (3,8 % väes-
töstä) ja 8 450 vironkielistä (3,6 %)� 

Viime vuosina arabiankielisten osuus on noussut eniten, 
vaikka kieliryhmän osuus koko väestöstä on edelleen 
melko alhainen (1,7 %)� Vuoden 2016 aikana arabia 
nousi Vantaan kuudenneksi yleisimmäksi kieleksi ja 
vuoden 2017 aikana jo viidenneksi yleisimmäksi kieleksi, 
ohittaen pitkään viidentenä olleen somalin (suomi on 
laskettu kieliin mukaan). Vuosina 2016−2020 arabian-
kielisten määrä on lisääntynyt keskimäärin 22 prosenttia 
vuosittain� 

Seuraavaksi yleisempien kielien, somalin ja albanian, 
puhujia oli noin 3 000� Albaniankielisiä on enää noin sata 
vähemmän kuin somalinkielisiä� 
 
Kuvio 7.  Vantaan yleisimmät äidinkielet 2000–2020 
 (31.12.) (pois lukien suomi)

Lähde: Tilastokeskus
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5  Sukupuoli- ja ikärakennetarkastelussa on mukana kotimaisten kielten lisäksi 25 yleisintä vierasta kieltä�

Kun suomi jätetään tarkastelun ulkopuolelle, oli vuonna 
2020 kaikilla muilla suuralueilla kolmen yleisimmän kie-
len joukossa viro, venäjä ja ruotsi, paitsi Koivukylässä, 
Korsossa ja Hakunilassa� Näillä alueilla ruotsi ei mahtu-
nut kolmen yleisimmän kielen joukkoon, vaan siellä oli 
Koivukylässä arabia ja Korsossa albania� Hakunilassa 
sekä arabia että somali olivat yleisempiä kieliä kuin 
ruotsi�

Sukupuoli- ja ikärakenne kielen mukaan5 
Vantaalla asuvista vieraskielisistä hieman yli puolet (53 
%) oli miehiä, mutta yksittäisissä kielissä oli suuriakin 
eroja sukupuolten kesken� Suurin naisenemmistö oli 
thain kielessä, jonka puhujista 79 prosenttia oli naisia� 
Seuraavaksi naisvaltaisin kieli oli tagalog (pilipino) 61 
prosentin osuudellaan� Selvästi miesvoittoisin kieli oli 
uzbekki, jonka puhujista 80 prosenttia oli miehiä�

Iän suhteen tarkasteltuna vieraskieliset (31 vuotta) olivat 
keski-iältään selvästi nuorempia kuin ruotsinkieliset 
(44 v�) tai suomenkieliset (41 v�)� Eri kieltä puhuvien ikä-
rakenteissa oli eroja� Somalia äidinkielenään puhuvista 
37 prosenttia oli alle 16-vuotiaita, kun thain-, tagalon- ja 
puolankielisillä osuus oli 13 prosenttia� Yli 64-vuotiaita oli 
eniten ruotsinkielisissä (27 %) ja suomenkielisissä (19 
%)� Muissa kielissä ikäryhmän osuus oli selvästi alhai-
sempi, sillä kolmanneksi eniten heitä oli venäjänkielisis-
sä, seitsemän prosenttia� Uzbekkin, bengalin, nepalin ja 
thain puhujissa oli vain muutama 65 vuotta täyttänyt�

1�5 Syntymäpaikka

Vuonna 2020 vajaa puolet vantaalaisista oli syntynyt 
pääkaupunkiseudulla ja syntyperäisiä vantaalaisia oli 
26 prosenttia väestöstä� Helsingissä syntyneiden osuus 
on laskenut jo vuosien ajan, kun taas ulkomailla syn-
tyneiden osuus on kasvanut� Vuonna 2020 ulkomailla 
syntyneitä (18,4 %) olikin jo hieman enemmän kuin 
Helsingissä syntyneitä (18,3 %)� 

Viisi prosenttia Vantaan väestöstä on syntynyt pääkau-
punkiseudun ulkopuolisella Uudellamaalla� Muualla 
Suomessa syntyneistä suurimmat ryhmät olivat Pohjois-
Savon, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan maa-
kunnissa syntyneet (vajaa 3 % per alue), mutta ryhmien 
osuudet ovat vuosien kuluessa suhteellisesti pienenty-
neet�

1�6 Kansalaisuus
Ulkomaan kansalaiset ovat Suomessa pysyvästi asuvia 
henkilöitä, jotka eivät ole Suomen kansalaisia� Ulkomaa-
laistaustaisten ryhmä on edellistä ryhmää suurempi, sillä 
siihen sisältyvät ulkomaan kansalaisten lisäksi ulkomail-
la syntyneet Suomen kansalaiset�

Vantaalla asui vuonna 2020 lähes 31 700 ulkomaan 
kansalaista, mikä oli 13,4 prosenttia koko väestöstä� 
Ulkomaalaistaustaisten määrä oli luonnollisesti suu-
rempi, 46 800 henkilöä (19,7 %)� Hakunilan suuralueella 
ulkomaan kansalaisia asui suhteellisesti eniten, 17,7 
prosenttia (ulkomaalaistaustaisia: 26,9 %) ja Kivistön 
suuralueella vähiten, 9,4 prosenttia (13,7 %)� Kivistössä 
ulkomaan kansalaisten osuus on viime vuosina kasvanut 
nopeasti ja ero seuraavana tulevaan Aviapolikseen on 
selvästi pienentynyt� (Kuvio 8)

Kuvio 8.  Ulkomaan kansalaiset (%) Vantaan suur-
 alueilla 2011–2020 (31.12.)

Lähde: Tilastokeskus

Vantaan ulkomaan kansalaisista 56 prosenttia oli tullut 
Euroopasta, 32 prosenttia Aasiasta, 9 prosenttia Afrikas-
ta ja noin 2 prosenttia Amerikoista� Euroopasta tulleista 
72 prosenttia oli muuttanut Vantaalle toisesta EU-maas-
ta� Kun tarkastellaan yksittäisiä maita, kaikista ulkomaan 
kansalaisista 30 prosenttia oli tullut Virosta, 8 prosenttia 
Venäjältä ja 6 prosenttia Irakista�

Suomen kansalaisuuden saaneet
Vuonna 2020 Suomen kansalaisuus myönnettiin lähes 
900 Vantaalla asuvalle ulkomaalaiselle, mikä oli 120 
henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna (taulukko 
3)� Viimeisen kymmenen vuoden aikana kansalaisuuden 
saaneita on ollut vuosittain keskimäärin 861�

Vuonna 2020 Suomen kansalaisuuden saaneissa oli 
edustajia 74 eri kansalaisuudesta, mutta eniten kansa-
laisuuksia myönnettiin venäläisille (18 %), virolaisille (10 
%) ja irakilaisille (8 %)� Vuodesta 2003 lähtien venäläi-
set ovat olleet suurin kansalaisuuden saanut ryhmä ja 
vuodesta 2019 lähtien virolaiset toiseksi suurin ryhmä� 
Tilanne on viime vuosina muuttunut, koska vuosina 
2005–2018 somalit olivat toiseksi suurin ryhmä (pois 
lukien vuosi 2011)� 
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Kun ajanjaksoa pidennetään vuosiin 2010–2020, voi-
daan kansalaisuuden saaneita tarkastella sukupuolen ja 
iän mukaan6� Vuosina 2010–2020 kansalaisuuden saa-
neista vantaalaisista hieman yli puolet oli naisia (53 %), 
mutta eri kansalaisuuksissa oli sukupuolten välisiä eroja� 
Suurin naisenemmistö kansalaisuuden saaneissa oli 
Thaimaan, Latvian, Kenian ja Kiinan (70–81 %) kansa-
laisilla� Miesenemmistö oli suurin Nigerian, Yhdistyneen 
kuningaskunnan (Britannia), Algerian ja Egyptin kansa-
laisilla (65–68 %)�

Vuosina 2010–2020 Suomen kansalaisuuden saaneis-
ta 43 prosenttia oli alle 25-vuotiaita, joista yli puolet oli 
alle 15-vuotiaita� Vanhempaa väestöä kansalaisuuden 
saaneissa oli varsin vähän, sillä vain kuusi prosenttia oli 
vähintään 55-vuotiaita� Eri kansalaisuuksissa oli eroja 
myös iän mukaan� Suomen kansalaisuuden saaneista 
alle 25-vuotiaiden osuus oli suurin kongolaisilla (Kinsha-
sa) ja somaleilla (61–66 %), kun taas 55 vuotta täyttä-
neiden osuus oli suurin ruotsalaisilla (35 %) ja briteillä 
(18 %)�

1�7 Uskonto
Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvien osuus 
on laskenut tasaisesti 2000-luvulla, kun uskonnollisiin 
yhdyskuntiin kuulumattomien osuus on kasvanut (kuvio 
9)� Vuonna 2000 Suomen evankelisluterilaiseen kirk-
koon kuului 77 prosenttia vantaalaisista, kun vuonna 
2020 heidän osuutensa oli 53 prosenttia� Samassa ajas-
sa uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien osuus on 
kasvanut 20 prosentista 43 prosenttiin� Suomen ortodok-
siseen kirkkokuntaan kuuluvia on ollut monta vuotta 1,2 
prosenttia� Muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin7 kuuluvien 
osuus on kasvanut vuosituhannen alun 1,2 prosentista 
nykyiseen 3,1 prosenttiin�

Lähde: Tilastokeskus

Koko Suomessa evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvia 
(68 %) oli vuonna 2020 huomattavasti enemmän kuin 
Vantaalla (53 %)� Verrattuna muihin isoihin kaupunkei-
hin, Vantaa sijoittui Espoon (56 %) ja Helsingin väliin 
(50 %), mutta etenkin Oulussa (71 %) sekä Tampereella 
ja Turussa (61 %) osuus oli huomattavasti suurempi� 
Yhteistä kaikille alueille on se, että kirkkoon kuuluvien 
osuus on selvästi laskenut ja uskontokuntiin kuulumatto-
mien osuus kasvanut�

Kuviosta 10 näkee, miten paljon eri-ikäisiä vantaalaisia 
on ollut Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäseniä vuo-
sina 2010−2020. Kirkkoon kuuluminen on suurimmillaan 
65 vuotta täyttäneissä sekä rippikoulun suuresta suosi-
osta johtuen 15–19-vuotiaissa, kun taas uskonnollisiin 
yhdyskuntiin kuulumattomien osuudet ovat kyseisissä 
ikäryhmissä pienimmillään (vuonna 2020: vajaa 30 %)� 
20–39-vuotiaat ovat ainoa ikäluokka, jossa uskonnollisiin 
yhdyskuntiin kuulumattomia (52 %) on enemmän kuin 
evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvia (44 %)�

Vuonna 2020 vantaalaisista miehistä 48,4 prosenttia 
kuului Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon ja 47,5 
prosenttia oli uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomia� 
Jos kehitys jatkuu viime vuosien kaltaisena, lähitule-
vaisuudessa suurempi osa miehistä on uskonnollisiin 
yhdyskuntiin kuulumattomia� Naisilla näin ei tule tapah-
tumaan vielä vähän aikaan, koska 57 prosenttia naisista 
kuului Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon ja uskon-
nollisiin yhdyskuntiin kuulumattomia oli 38 prosenttia�

Kuvio 9.  Vantaan väestö uskonnollisen yhdyskun-
 nan mukaan 2000–2020 (31.12.)                   
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Kuvio 10.  Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon
 kuuluvien osuus Vantaan väestöstä iän 
 mukaan 2010–2020
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Lähde: Tilastokeskus

6  Sukupuolta ja ikää koskevaan tarkasteluun on otettu ne kansalaisuudet, joissa oli vähintään 30 Suomen kansalaisuuden saanutta ko� ajan-
jaksolla�

7  Tähän ryhmään kuuluivat muun muassa Jehovan todistajat, Suomen vapaakirkko, katolinen kirkko, adventtikirkot, Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko, metodistikirkko, baptistiyhdyskunnat sekä juutalais- ja islamilaisseurakunnat�

Vuosi 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Edellinen kansalaisuus lkm lkm lkm lkm lkm % % % % %

Yhteensä 919 1169 892 1001 881 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Venäjä 200 238 151 199 157 21,8 20,4 16,9 19,9 17,8
Viro 66 91 62 100 84 7,2 7,8 7,0 10,0 9,5
Irak 49 79 70 58 74 5,3 6,8 7,8 5,8 8,4
Somalia 100 130 96 42 70 10,9 11,1 10,8 4,2 7,9
Afganistan 23 18 20 28 40 2,5 1,5 2,2 2,8 4,5
Ent. Serbia ja Montenegro 27 7 34 48 39 2,9 0,6 3,8 4,8 4,4
Thaimaa 8 20 15 24 28 0,9 1,7 1,7 2,4 3,2
Turkki 28 37 30 28 26 3,0 3,2 3,4 2,8 3,0
Vietnam 48 34 38 39 21 5,2 2,9 4,3 3,9 2,4
Intia 13 29 20 24 20 1,4 2,5 2,2 2,4 2,3
Muut/valtioton/tuntematon 357 486 356 411 322 38,8 41,6 39,9 41,1 36,5

Taulukko 3. Suomen kansalaisuuden saaneet edellisen kansalaisuuden mukaan 2016–2020
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Koko Suomessa evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvia 
(68 %) oli vuonna 2020 huomattavasti enemmän kuin 
Vantaalla (53 %)� Verrattuna muihin isoihin kaupunkei-
hin, Vantaa sijoittui Espoon (56 %) ja Helsingin väliin 
(50 %), mutta etenkin Oulussa (71 %) sekä Tampereella 
ja Turussa (61 %) osuus oli huomattavasti suurempi� 
Yhteistä kaikille alueille on se, että kirkkoon kuuluvien 
osuus on selvästi laskenut ja uskontokuntiin kuulumatto-
mien osuus kasvanut�

Kuviosta 10 näkee, miten paljon eri-ikäisiä vantaalaisia 
on ollut Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäseniä vuo-
sina 2010−2020. Kirkkoon kuuluminen on suurimmillaan 
65 vuotta täyttäneissä sekä rippikoulun suuresta suosi-
osta johtuen 15–19-vuotiaissa, kun taas uskonnollisiin 
yhdyskuntiin kuulumattomien osuudet ovat kyseisissä 
ikäryhmissä pienimmillään (vuonna 2020: vajaa 30 %)� 
20–39-vuotiaat ovat ainoa ikäluokka, jossa uskonnollisiin 
yhdyskuntiin kuulumattomia (52 %) on enemmän kuin 
evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvia (44 %)�

Vuonna 2020 vantaalaisista miehistä 48,4 prosenttia 
kuului Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon ja 47,5 
prosenttia oli uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomia� 
Jos kehitys jatkuu viime vuosien kaltaisena, lähitule-
vaisuudessa suurempi osa miehistä on uskonnollisiin 
yhdyskuntiin kuulumattomia� Naisilla näin ei tule tapah-
tumaan vielä vähän aikaan, koska 57 prosenttia naisista 
kuului Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon ja uskon-
nollisiin yhdyskuntiin kuulumattomia oli 38 prosenttia�

Kuvio 9.  Vantaan väestö uskonnollisen yhdyskun-
 nan mukaan 2000–2020 (31.12.)                   
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Kuvio 10.  Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon
 kuuluvien osuus Vantaan väestöstä iän 
 mukaan 2010–2020
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1�8 Koulutus
Vuoden 2019 lopun tietojen mukaan Vantaan 15 vuot-
ta täyttäneestä väestöstä 30 prosenttia oli suorittanut 
enintään perusasteen, 39 prosenttia toisen asteen ja 
31 prosenttia korkea-asteen tutkinnon�8 Korkea-aste 
voidaan jakaa edelleen kolmeen osaan, joista alimman 
korkea-asteen suorittaneita oli 8 prosenttia, alemman 
korkeakouluasteen 13 prosenttia ja ylemmän korkeakou-
luasteen suorittaneita 10 prosenttia�

Vantaalaisten koulutustaso on selvästi noussut vuosi-
kymmenten saatossa� Vuodesta 1990 vuoteen 2019 
enintään perusasteen käyneiden osuus on laskenut 46 
prosentista 30 prosenttiin, kun taas toisen asteen suorit-
taneiden osuus on kasvanut 33 prosentista 39 prosent-
tiin ja korkea-asteen suorittaneiden osuus 22 prosentista 
31 prosenttiin�

Koulutusasteessa oli jonkin verran eroja sukupuolen ja 
suuralueiden mukaan� Vuoden 2019 lopussa naisissa 
oli lähes yhtä paljon toisen asteen kuin korkea-asteen 
käyneitä (35–37 %), kun miehissä oli selvästi enemmän 
toisen asteen (41 %) kuin korkea-asteen (28 %) käy-
neitä� Vantaalaisten naisten koulutustaso on noussut sel-
västi miehiä nopeammin ja naisten koulutustaso onkin jo 
pidemmän aikaa ollut korkeampi kuin miesten� 

Suuralueilla enintään perusasteen suorittaneiden osuus 
vaihteli Kivistön 23 prosentista Hakunilan 35 prosenttiin 
vuonna 2019� Korkea-asteen suorittaneiden osuus oli 
puolestaan korkein Aviapoliksessa (41 %) ja matalin 
Hakunilassa (25 %)� 

Kuvio 11.  Vantaan 15 vuotta täyttänyt väestö koulu-
 tuksen ja sukupuolen mukaan 1970–2019 
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8  Väestön koulutusrakennetilasto kuvaa 15 vuotta täyttäneen väestön peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun jälkeen suorittamia tutkintoja� 
Tutkinnon suorittaneet on luokiteltu koulutusasteittain korkeimman/viimeksi suoritetun ammatillisen tutkinnon mukaan� Tässä koulutusta 
koskevassa osiossa perusaste sisältää tuntemattomat, toinen aste erikoisammattikoulutusasteen ja ylempi korkeakouluaste tutkijakoulutuk-
sen� Luvut on aina esitetty 15 vuotta täyttäneestä väestöstä� Tarkemmat koulutusmääritelmät löytyvät johdannosta: käsitteet ja määritelmät 
---> koulutusrakenne�
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2 Väestönmuutokset

2�1 Syntyneet

Vuonna 2020 Vantaalla syntyi 2 512 vauvaa, joka oli 
lähes 50 enemmän kuin edellisenä vuonna� Syntynei-
den määrän kasvusta huolimatta viimeiset kuusi vuotta 
vauvojen määrä on pysynyt alhaisella tasolla� Vuositu-
hannen alusta lähtien vauvarikkaimmat vuodet olivat 
2008–2010, jolloin syntyi yli 2 700 vauvaa� 

Vuodesta 2005 lähtien hieman yli puolet synnyttäneistä 
äideistä on ollut vähintään 30-vuotiaita ja vuonna 2020 
heitä oli 58 prosenttia synnyttäneistä� Synnyttäneiden 
vantaalaisten naisten keski-ikä on kymmenessä vuo-
dessa noussut lähes vuodella, ollen 30,6 vuotta vuonna 
2020� Ikäryhmittäin tarkasteltuna vauvoja syntyi eniten 
30–34-vuotiaille (35 %) ja toiseksi eniten 25–29-vuotiaille 
(31 %)� Alle 20-vuotiaita äitejä oli vain prosentin verran 

ja vähintään 40 vuotta täyttäneitä äitejä neljä prosent-
tia� Synnyttäneistä naisista 58 prosenttia oli naimisissa 
vuonna 2020�

Vuonna 2020 syntyneistä vantaalaisista vauvoista 51 
prosenttia oli poikia� Kielen mukaan tarkasteltuna 68 
prosenttia vauvoista oli suomenkielisiä, 2,5 prosenttia 
ruotsinkielisiä ja 30 prosenttia vieraskielisiä� Vieraskie-
listen osuus syntyneistä lapsista on kaksinkertaistunut 
vuodesta 2011�

Viimeisten kymmenen vuoden aikana vieraskielisten 
vauvojen osuus on ollut lähes joka vuosi suurin Hakuni-
lan ja alhaisin Kivistön suuralueella� Erot ovat suuret, sil-
lä vuonna 2020 Hakunilan alueelle syntyneistä vauvoista 
yli 40 prosenttia oli vieraskielisiä, kun Kivistössä osuus 
oli 12 prosenttia (kuvio 12)�

Kuvio 12.  Vieraskielisten vauvojen osuus (%) elävänä syntyneistä Vantaan suuralueilla 2011–2020
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Lähde: Tilastokeskus

2�2 Kuolleet

Vuonna 2020 kuoli 1 650 vantaalaista, joka oli 200 
enemmän kuin edellisenä vuonna� Kuolleista hieman 
yli puolet oli miehiä (53 %)� Pitkällä aikavälillä tarkas-
teltuna kuolleiden määrä ja keski-ikä on kasvanut sitä 
mukaa, kun väkiluku on kasvanut ja väestö vanhentunut� 
Vuonna 2020 yleinen kuolleisuusluku Vantaalla oli 7,0 
promillea (mikä tarkoittaisi 100 000 ihmisen väestössä 
700 kuollutta)�

Vuonna 2020 kuolleista 44 prosenttia oli vähintään 
80-vuotiaita ja 41 prosenttia 60–79-vuotiaita� Alle 
30-vuotiaana kuolleita oli kaksi prosenttia� Kuolleiden 
vantaalaisten keski-ikä oli 74,2 vuotta, mutta naisilla 
keski-ikä (78,1) oli selvästi suurempi kuin miehillä (70,7)�

Lähde: Tilastokeskus
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Vuonna 2020 kuolleista 44 prosenttia oli vähintään 
80-vuotiaita ja 41 prosenttia 60–79-vuotiaita� Alle 
30-vuotiaana kuolleita oli kaksi prosenttia� Kuolleiden 
vantaalaisten keski-ikä oli 74,2 vuotta, mutta naisilla 
keski-ikä (78,1) oli selvästi suurempi kuin miehillä (70,7)�

Lähde: Tilastokeskus

2�3 Muuttoliike

Muuttoliike jakaantuu sisäiseen ja ulkoiseen muuttoon� 
Sisäinen muuttoliike koostuu henkilöistä, jotka vaihtavat 
asuntoa Vantaan sisällä ja ulkoisella muuttoliikkeellä tar-
koitetaan kunnan rajan ylittäviä muuttoja� Tämä voidaan 
edelleen jakaa kotimaan ja ulkomaan muuttoihin�

Muuttoliike koko Vantaalla
Vantaa sai vuonna 2020 muuttovoittoa lähes 2 700 
henkilöä, joka oli peräti 1 850 henkeä vähemmän kuin 
edellisvuonna� Laskun taustalla on kotimaan muuttoliike, 
josta Vantaa sai muuttovoittoa 2 000 henkilöä vähem-
män kuin vuonna 2019� Nettomaahanmuutto oli 150 
henkilöä suurempaa kuin vuonna 2019�

Kun tarkastellaan erikseen tulo- ja lähtömuuttoa, näh-
dään, mistä ero johtuu� Vuonna 2020 muualta Suomesta 
muutti Vantaalle 170 henkilöä ja ulkomailta 120 henkilöä 
enemmän kuin vuonna 2019� Vantaalle muutti siis 300 
henkilöä enemmän vuonna 2020 kuin vuonna 2019�

Lähtömuutossa oli kuitenkin isot erot vuosien välillä ja 
Vantaalta poismuuttavien määrä kasvoi selvästi� Vuonna 
2020 Vantaalta muutti muualle Suomeen 18 450 henki-
löä, kun vuonna 2019 muutti 16 300� Lähtömuuttajia oli 
siis 2 170 enemmän vuonna 2020� Ulkomaille muuttajia 
oli puolestaan 25 henkilöä vähemmän vuonna 2020� Yh-
teensä Vantaalta poismuuttavia oli siis 2 140 enemmän 
vuonna 2020 kuin 2019� 

Kun tarkastellaan kaikkia kuntia, muuttoliike kasvatti eni-
ten Tamperetta, joka sai kotimaasta ja ulkomailta yhteen-
sä muuttovoittoa lähes 2 800 henkilöä� Toiseksi suurinta 
kokonaisnettomuutto oli Vantaalla (+2 675)� Kotimaan 
muuttoliikkeessä Tampere oli selkeä ykkönen (+ 2 094), 
jonka jälkeen tuli jälleen Vantaa (+1 039)� Maahanmuu-
tossa kärkisijalle ylsi Helsinki, joka sai muuttovoittoa ul-
komailta 2 900 henkilöä� Helsingin jälkeen tulivat Espoo 
(+ 2 379) ja Vantaa (+1 636)� 

Vuonna 2020 Vantaa sai eniten muuttovoittoa Helsingis-
tä, josta muutti runsaat 1 900 ihmistä enemmän Vantaal-
le kuin Vantaalta muutti Helsinkiin� Kuten kuviosta 13 voi 
nähdä, kolmena viime vuotena Helsingistä saatu muutto-
voitto on ollut ennätyksellistä� Vuosien 2018–2020 muut-
tovoittoa korkeammalle tasolle päästiin edellisen kerran 
yli 40 vuotta sitten, vuonna 1976 (+2 980)� Espoosta 
saatu muuttovoitto on jonkin verran kasvanut viime vuo-
sina ja vuonna 2020 Vantaa jäi plussalle 315 henkeä�

Yksi iso osatekijä Vantaan väestönkasvussa on edelleen 
siirtolaisuus, sillä ulkomailta kertyi muuttovoittoa hieman 
yli 1 600 henkeä vuonna 2020� Tämä oli 150 henkeä 
enemmän kuin edellisvuonna� Yksittäisistä maista Van-
taa sai eniten muuttovoittoa Virosta (+180), Venäjältä 
(+153) ja Irakista (+99)� Vuonna 2019 Viro oli kaukana 
nettomuuttolistan kärjestä, mutta nyt se nousi taas 
tutulle kärkipaikalle� Venäjä ja Irak olivat kärkikolmikossa 
myös kahtena edellisenä vuonna� 

Helsingin seudun ulkopuolelta (kuviossa 13 muu Suo-
mi) saadun muuttovoiton määrä kasvoi voimakkaasti 
2010-luvulla ja vuonna 2019 muuttovoittoa kertyi ennä-
tysmäärä, lähes 1700 henkilöä� Vuonna 2020 muutto-
voitto kuitenkin romahti ja Vantaa sai muualta Suomesta 
muuttovoittoa enää 570 henkeä� Helsingin seudun 
ulkopuolelta Vantaa sai eniten muuttovoittoa Oulusta ja 
Kotkasta, runsaat 100 henkeä kummaltakin alueelta�

Vantaan muuttotappio muun Helsingin seudun, eli 
KUUMA-kuntien  kanssa, kasvoi ennätyssuureksi 
vuonna 2020, 1 760 henkilöön (kuvio 13)� Verrattuna 
edelliseen vuoteen, muuttotappio lisääntyi runsaalla 
1 000 asukkaalla� Vantaa on menettänyt jo 1970-luvun 
loppupuolelta lähtien eniten väestöään KUUMA-alueelle 
(paria poikkeusvuotta lukuun ottamatta), mutta yleensä 
muuttotappiot ovat olleet pienempiä� Edellinen ”ennätys” 
oli vuodelta 2007, jolloin muuttotappiota kertyi lähes 1 500 
henkeä� 

Tarkasteltaessa kaikkia Suomen kuntia, suurimmat 
muuttovoitot Vantaalta keräsivät KUUMA-kuntiin kuulu-
vat Nurmijärvi (+458), Tuusula (+396) ja Kerava (+348)� 
Kun muuttoliikettä tarkastellaan viimeisten kymmenen 

Yleinen
     Kuolleet Ikä, vuotta (%) Kuolleiden kuolleisuus-

Vuosi lkm % 0 1–14    15–29    30–44   45–59 60–69 70–79 80–89 90+ keski-ikä luku (‰)

2000 968 100 1,3 0,7 2,4 7,4 18,2 17,0 23,1 22,2 7,5
2005 1 055 100 0,8 1,0 1,7 5,4 20,0 16,3 22,8 23,1 8,8 68,5

5,7

2010 1 157 100 0,4 0,0 1,5 3,3 14,3 19,3 22,8 28,7 9,7 72,1
5,8

2015 1 317 100 0,2 0,2 0,8 3,1 9,4 19,3 25,1 29,5 12,2 74,2
6,2

2016 1 394 100 0,2 0,1 1,6 2,1 8,5 16,0 27,7 30,9 12,9 74,9
6,4

2017 1 364 100 0,4 0,2 1,0 3,2 10,2 15,5 26,3 29,8 13,3 74,1
6,2

2018 1 364 100 0,4 0,2 1,3 3,0 10,1 16,1 24,4 31,4 13,1 74,2
6,0

2019 1 447 100 0,4 0,1 1,1 3,3 10,2 14,4 26,2 30,8 13,4 74,4
6,3

2020 1 654 100 0,3 0,1 1,9 3,0 9,4 15,6 25,5 30,7 13,5 74,2
7,0

Taulukko 4. Kuolleet iän mukaan 2000, 2005, 2010 ja 2015–2020
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vuoden ajalta (2011–2020), on Tuusula saanut muutto-
voittoa Vantaalta 2 300 ja Nurmijärvi hieman yli 2 000 
henkeä� Seuraavaksi suosituin muuttokohde on ollut 
Kerava (+1 456)� 

Vantaa on saanut vuosina 2011–2020 selvästi eniten 
muuttovoittoa Helsingistä, lähes 12 200 henkeä� Seuraa-
vaksi eniten Vantaa on kasvanut Oulusta ja Tampereelta 
suuntautuneiden muuttovirtojen ansiosta (+900 kumpikin 
alue)� Ulkomailta Vantaa on saanut muuttovoittoa 14 250 
henkeä viimeisten kymmenen vuoden aikana�

Useiden viime vuosien ajan Vantaa on saanut muut-
tovoittoa sekä kotimaankielisistä että vieraskielisistä, 
mutta vuonna 2020 suomenkielisten nettomuutto kääntyi 
tappiolliseksi� Suomenkielisten nettomuutto jäi negatii-
viseksi yli 600 hengen verran, kun vuonna 2019 se jäi 
plussalle 1 000 henkilön verran� Ruotsinkielisten osalta 
muuttoliike oli 27 hengen verran voitollinen vuonna 
2020�

Vieraskielisistä Vantaa sai muuttovoittoa 3 260 henkeä, 
joka oli vain 300 vähemmän kuin vuonna 2019� Vie-
raskielisten muuttovoitosta 53 prosenttia tuli Suomesta 
ja 47 prosenttia ulkomailta� Tämä oli jo kolmas vuosi 
peräkkäin, kun vieraskielisten muuttovoitosta yli puolet 
tuli Suomesta� Suomesta saadusta vieraskielisten muut-
tovoitosta suurin osa tuli Helsingistä (+1 046) ja Uuden-
maan ulkopuolisesta Suomesta (+907)� Vieraskielisten 
muuttotase jäi negatiiviseksi ainoastaan muun Helsingin 
seudun9 kanssa (-443)�

Kuvioon 14 on otettu mukaan ne vieraat kielet, joista 
Vantaa sai eniten muuttovoittoa vuonna 2020� Suurim-
mat ryhmät olivat arabiankieliset (+477) ja venäjänkieli-
set (+384)� Muuttajien äidinkielellä oli vaikutusta siihen, 

Kuvio	13.		Vantaalle	ja	Vantaalta	muuttaneet	(=nettomuutto)	lähtö-/tuloalueen⁹	mukaan	1980–2020
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miten kieliryhmän muuttovoitto jakaantui kotimaan ja 
ulkomaan muuttoon� Romanian- ja venäjänkielisten 
muuttovoitosta yli 70 prosenttia tuli ulkomailta, kun taas 
persian-, vietnamin- ja kurdinkielisten muuttovoitosta yli 
80 prosenttia tuli Suomesta�

Iän mukaan tarkasteltuna Vantaan saama muuttovoitto 
vuonna 2020 perustui pitkälti 25–34-vuotiaisiin, joiden 
osuus muuttovoitosta oli hieman yli puolet (+1 407)� 
Vuonna 2020 Vantaa sai normaalia vähemmän muutto-
voittoa 20–24-vuotiaista, osuus oli 16 prosenttia� Esimer-
kiksi vuonna 2019 Vantaan nettomuutosta 22 prosenttia 
ja vuonna 2018 peräti 28 prosenttia tuli 20–24-vuotiaista� 
Vantaa koki ainoat muuttotappiot vanhemmissa ikäryh-
missä, vähintään 50 vuotta täyttäneissä (-528)� (Kuvio 
15)

Muuttoliike suuralueilla
Kun tarkastellaan kokonaismuuttoliikettä (sisäinen + 
ulkoinen muuttoliike), selvästi eniten väestönlisäystä 
muuttoliikkeen ansiosta sai Kivistön suuralue (+1 376), 
jonka jälkeen tulivat Tikkurila (+700) ja Myyrmäki (+568)� 
Muilla suuralueilla kokonaisnettomuutto jäi negatiivisek-
si� Kun katsotaan pelkästään Suomessa tapahtuvaa 
muuttoa, jäi kuntien välinen muuttoliike positiiviseksi 
samoilla kolmella alueella kuin koko muuttoliikekin� 
Ulkomailta muuttovoittoa saivat kaikki suuralueet� Kau-
punginosista muuttoliike kasvatti määrällisesti eniten 
väestöä Kivistössä (+1 360), Martinlaaksossa (+376) ja 
Tikkurilassa (+267)�

Vuonna 2020 joka kahdeksas vantaalainen vaihtoi asun-
toaan Vantaan sisällä� Kaupungin sisällä muuttaneista 
52 prosenttia muutti samalle suuralueelle, jossa heidän 

Kuvio 14.  Vieraskielisten kotimaan ja ulkomaan net-
 tomuutto muuttajien kielen mukaan 2020
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Kuvio 15.  Vantaan nettomuutto muuttotyypin ja 
 muuttajien iän mukaan 2020
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9  KUUMA-kunnat (Muu Helsingin seutu) = Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja 
Vihti (Mäntsälä ja Pornainen vuodesta 2006 lähtien)�

18

2  Väestönmuutokset



Vantaan väestö 2020/2021

miten kieliryhmän muuttovoitto jakaantui kotimaan ja 
ulkomaan muuttoon� Romanian- ja venäjänkielisten 
muuttovoitosta yli 70 prosenttia tuli ulkomailta, kun taas 
persian-, vietnamin- ja kurdinkielisten muuttovoitosta yli 
80 prosenttia tuli Suomesta�

Iän mukaan tarkasteltuna Vantaan saama muuttovoitto 
vuonna 2020 perustui pitkälti 25–34-vuotiaisiin, joiden 
osuus muuttovoitosta oli hieman yli puolet (+1 407)� 
Vuonna 2020 Vantaa sai normaalia vähemmän muutto-
voittoa 20–24-vuotiaista, osuus oli 16 prosenttia� Esimer-
kiksi vuonna 2019 Vantaan nettomuutosta 22 prosenttia 
ja vuonna 2018 peräti 28 prosenttia tuli 20–24-vuotiaista� 
Vantaa koki ainoat muuttotappiot vanhemmissa ikäryh-
missä, vähintään 50 vuotta täyttäneissä (-528)� (Kuvio 
15)

Muuttoliike suuralueilla
Kun tarkastellaan kokonaismuuttoliikettä (sisäinen + 
ulkoinen muuttoliike), selvästi eniten väestönlisäystä 
muuttoliikkeen ansiosta sai Kivistön suuralue (+1 376), 
jonka jälkeen tulivat Tikkurila (+700) ja Myyrmäki (+568)� 
Muilla suuralueilla kokonaisnettomuutto jäi negatiivisek-
si� Kun katsotaan pelkästään Suomessa tapahtuvaa 
muuttoa, jäi kuntien välinen muuttoliike positiiviseksi 
samoilla kolmella alueella kuin koko muuttoliikekin� 
Ulkomailta muuttovoittoa saivat kaikki suuralueet� Kau-
punginosista muuttoliike kasvatti määrällisesti eniten 
väestöä Kivistössä (+1 360), Martinlaaksossa (+376) ja 
Tikkurilassa (+267)�

Vuonna 2020 joka kahdeksas vantaalainen vaihtoi asun-
toaan Vantaan sisällä� Kaupungin sisällä muuttaneista 
52 prosenttia muutti samalle suuralueelle, jossa heidän 

Kuvio 14.  Vieraskielisten kotimaan ja ulkomaan net-
 tomuutto muuttajien kielen mukaan 2020
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Kuvio 15.  Vantaan nettomuutto muuttotyypin ja 
 muuttajien iän mukaan 2020
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edellinenkin kotinsa sijaitsi� Näistä muuttajista puolet oli 
edellistäkin ”paikkauskollisempia”, koska he olivat löytä-
neet uuden asuntonsa samasta kaupunginosasta, jossa 
heidän edellinen kotinsa sijaitsi� 

2�4 Kokonaisväestönmuutos

Alueen kokonaisväestönmuutokseen vaikuttaa muutto-
liikkeen lisäksi luonnollinen väestönkasvu, joka Vantaalla 
oli 858 henkilöä: vauvoja syntyi 2 512 ja asukkaita kuoli 
1 654� Samaan aikaan kotimaan nettomuutto kasvat-
ti väestöä runsaalla tuhannella hengellä ja ulkomaan 
nettomuutto hieman yli 1 600 hengellä� Kaikkinensa Van-
taan väestö kasvoi siis 3 456 asukkaalla vuoden 2020 
aikana (rekisterikorjaukset vähensivät väestönkasvua 77 
henkilön verran)� 

Vielä 2010-luvun alkupuolella Vantaan väestö kasvoi 
enemmän syntyneiden kuin muuttoliikkeen johdosta, 
mutta viimeiset kuusi vuotta Vantaan muuttovoitto on 
ollut korkealla tasolla, mistä johtuen väestö on kasvanut 
enemmän muuttoliikkeen johdosta (kuvio 16)� Vuo-
den 2020 väestönkasvusta 29 prosenttia tuli kotimaan 
muuttoliikkeestä, 46 prosenttia maahanmuutosta ja loput 
24 prosenttia syntyneiden enemmyydestä kuolleisiin 
nähden� 

Kuvio 16. Vantaan väestönmuutokset10 1980–2020

-1 000

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

Lkm

Kokonaismuutos Syntyneiden enemmyys
Kotimaan nettomuutto Ulkomaan nettomuutto

Lähde: Tilastokeskus

10  Kokonaismuutos sisältää myös väkiluvun korjaukset, jotka ovat enimmäkseen muuttoilmoitusten käsittelyssä tapahtuneiden virheiden jälki-
käteen tehtyjä oikaisuja� 
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3 Perheet ja asuntokunnat

3�1 Perheet ja lapset

Väestön määrän lisääntyessä myös perheiden määrä on 
lisääntynyt� Perheiksi lasketaan lapsettomat tai lasten 
kanssa asuvat avo- ja avioparit sekä yhden vanhemman 
perheet� Vuonna 2020 vantaalaisia perheitä oli lähes 
62 300�

Vuonna 2020 perheisiin kuului 73 prosenttia koko 
Vantaan väestöstä, kun vuonna 1995 vastaava luke-
ma oli 82 prosenttia� Perheväestöön kuuluvien osuus 
on laskenut sitä mukaa, kun yksin asuvien osuus on 
kasvanut� Lasten osuus perheväestöstä oli kolmannes 
(57 900 henkeä) vuonna 2020� Lapsista alle kouluikäi-
siä oli kolmasosa, 7–17-vuotiaita puolet ja täysi-ikäisiä 
vajaa viidennes� Perheistä, joilla oli lapsia, 47 prosentilla 
oli yksi lapsi, 38 prosentilla kaksi lasta ja 11 prosentilla 
kolme lasta� Neljä lasta tai enemmän oli neljällä prosen-
tilla perheistä�

Vuonna 2020 perheet, joilla oli lapsia (54 %), olivat 
enemmistönä lapsettomiin perheisiin (46 %) nähden� 
Perhetyypeittäin tarkasteltuna 59 prosenttia vantaalai-
sista perheistä oli aviopareja, 25 prosenttia avopareja 
ja 16 prosenttia yhden vanhemman perheitä� Yhden 
vanhemman perheissä vanhempi oli yleensä äiti (85 %)� 
Avopareista selvästi suurempi osa oli sellaisia, joilla ei 

ollut lapsia, kun taas aviopareissa lasten kanssa asuvia 
ja lapsettomia oli yhtä paljon�

Perherakenne muuttuu hitaasti, mutta verrattuna vuo-
teen 1995, avoliitot ja lapsettomat pariskunnat ovat sel-
västi yleistyneet� Perheiden keskikoko on jonkin verran 
pienentynyt: vuonna 1995 perheisiin kuului keskimäärin 
2,92 henkilöä ja vuoden 2020 lopussa 2,77 henkilöä�

Aviapolis perhevaltaisin suuralue
Aviapolis on kaikilla mittareilla mitattuna Vantaan 
perhevaltaisin suuralue, sillä perheväestöön kuuluvien 
osuus (82 %) ja perheiden keskikoko (2,95 henkilöä) oli 
suuralueiden korkein� Lisäksi 64 prosenttia perheistä oli 
sellaisia, joissa oli lapsia� Korson suuralue on näiden 
tilastojen valossa toiseksi perhevaltaisin alue� Toiseen 
päähän sijoittuivat Myyrmäen ja Tikkurilan suuralueet, 
joissa perheväestön osuus oli hieman yli 70 prosenttia, 
perheiden keskikoko 2,7 henkilöä ja ainoastaan puolella 
perheistä oli lapsia�

Kaupunginosista perheiden keskikoko oli suurin Yläs-
tössä, Nikinmäessä Lapinkylässä ja Jokivarressa (3,1 
henkilöä) ja alhaisin Veromiehessä, Tikkurilassa ja 
Piispankylässä (2,4−2,5 hlöä). Perheväestöön kuuluvien 
osuus oli suurin Ylästössä, Jokivarressa ja Nikinmäessä 
(93−94 %), kun taas selvästi alhaisin se oli Veromiehes-
sä (54 %)�

Lähde: Tilastokeskus

Taulukko 5. Vantaalaiset perheet 1995–2020 (31.12.)

Vuosi (31.12.) 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Perheet yhteensä (lkm) 46 800 49 954 52 168 55 216 58 550 62 256
       aviopari ilman lapsia 12 066 13 574 15 575 16 916 17 591 18 697
       avopari ilman lapsia 5 466 6 666 7 170 7 632 8 781 10 064
       aviopari ja lapsia 19 229 18 177 17 205 17 732 18 042 18 192
       avopari ja lapsia 3 167 4 160 4 588 4 846 5 246 5 481
       äiti/isä ja lapsia 6 872 7 377 7 630 8 090 8 890 9 822

Perheet yhteensä (%) 100 100 100 100 100 100,0
       aviopari ilman lapsia 25,8 27,2 29,9 30,6 30,0 30,0
       avopari ilman lapsia 11,7 13,3 13,7 13,8 15,0 16,2
       aviopari ja lapsia 41,1 36,4 33,0 32,1 30,8 29,2
       avopari ja lapsia 6,8 8,3 8,8 8,8 9,0 8,8
       äiti/isä ja lapsia 14,7 14,8 14,6 14,7 15,2 15,8

Perheissä henkilöitä 136 564 144 302 148 028 155 789 163 843 172 582
Perheissä lapsia 49 836 51 771 51 322 53 447 55 633 57 892
       joista 0–6-vuotiaita (lkm) 17 807 17 039 16 606 18 095 18 541 18 267
       joista 7–17-vuotiaita (lkm) 23 028 25 240 26 080 25 285 26 433 29 234
       joista 0–6-vuotiaita (%) 35,7 32,9 32,4 33,9 33,3 31,6
       joista 7–17-vuotiaita (%) 46,2 48,8 50,8 47,3 47,5 50,5

Perheiden keskikoko (henkilöä) 2,92 2,89 2,84 2,82 2,80 2,77
Perheväestön osuus (%) 82,0 80,9 79,0 77,9 76,3 72,7
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3�2 Asuntokuntien määrä ja koko

Vuonna 2020 Vantaalla oli 114 200 asuntokuntaa, joissa 
asui 232 000 vantaalaista11� Yhden hengen asuntokuntia 
oli 43 prosenttia, kahden hengen 31 prosenttia ja vähin-
tään neljän hengen asuntokuntia 14 prosenttia�

Asuntokuntien koko on selvästi pienentynyt vuosien 
saatossa, sillä yhden ja kahden hengen asuntokuntien 
osuudet alkoivat kasvaa 1970-luvun lopusta lähtien� 
Yksin asuvien osuus on jatkanut kasvamistaan näihin 
päiviin saakka ja viimeisten vuosien aikana kasvuvauhti 
on jopa kiihtynyt� Kahden hengen asuntokuntien osuu-
den kasvu pysähtyi 2000-luvun alkupuolella ja viimeiset 
kuusi vuotta osuus on hieman laskenut� 

Kuvio 17. Vantaalaiset asuntokunnat henkilöluvun 
 (%) mukaan 1990–2020 (31.12.)
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Vuonna 2020 Vantaalla oli 49 400 yksin asuvaa, joista 
52 prosenttia oli naisia ja 48 prosenttia miehiä� Kaikista 
vantaalaista useampi kuin joka viides asui yksin� Vähiten 
yksin asuvia oli 35–49-vuotiaissa ja eniten vanhemmissa 
ikäluokissa (kuvio 18)� Naisilla yksin asuvien osuus alkoi 
kasvaa selvemmin 50 vuodesta eteenpäin, kun miehillä 
yksin asuvien osuus pysytteli alle 30 prosentissa 30 
vuodesta aina 85 ikävuoteen saakka�

Verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin, Vantaalla asuu 
verrattain vähän yksin asuvia� Yhden hengen asunto-
kuntien osuus oli suurin Turussa (55 %), mutta myös 
Tampereella (53 %) yksin asuvia oli paljon� Kuudesta 
suurimmasta kaupungista ainoastaan Espoossa (39 %) 
osuus oli pienempi kuin Vantaalla (43 %)�

Kuvio 18.  Yksin asuvien vantaalaisten osuus (%) 
 koko ikäryhmästä sukupuolen mukaan 
 31.12.2020
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11  Asuntoväestön määrä on lähes 5 200 asukasta pienempi kuin Vantaan todellinen asukasluku, koska asuntoväestöön ei lasketa asunnotto-
mia eikä asuntoloissa, laitoksissa, vankiloissa tai tilapäisesti ulkomailla olevia�

Asuntokuntien pienentyminen näkyy myös asuntokunti-
en keskikoon kehityksessä� Vuonna 1980 vantaalaises-
sa asuntokunnassa asui keskimäärin 2,8 henkilöä, mutta 
vuodesta 2005 lähtien luku on ollut alle 2,2 henkilöä� 
Vuonna 2020 luku oli tippunut jo lähelle kahta, ollen 2,03 
henkilöä� Talotyypillä on ymmärrettävästi suuri vaikutus 
asuntokunnan keskikokoon� Vuonna 2020 Vantaalla 
sijaitsevissa omakoti- ja paritaloissa keskikoko oli 2,7, 
rivitaloissa 2,5 ja asuinkerrostaloissa 1,7 henkilöä�

Myyrmäen ja Tikkurilan suuralueilla eniten 
yksin asuvia
Asuntokuntien koossa oli jonkin verran suuralueiden 
välisiä eroja� Myyrmäen, Kivistön ja Tikkurilan suuralueil-
la oli eniten yhden hengen asuntokuntia (46–47 %), kun 
vähiten yksin asuvia oli Aviapoliksessa (35 %)� Tikkuri-
lassa ja Myyrmäessä oli vähiten suuria, vähintään neljän 
hengen asuntokuntia (11–12 %) ja vastaavasti eniten 
niitä oli Aviapoliksessa (20 %)� Kivistön suuralueelle on 
rakennettu paljon pieniä asuntoja, mikä on muuttanut 
alueen asuntokuntarakennetta� Vielä vuonna 2015 yksin 
asuvia oli asuntokunnista 28 prosenttia, kun viisi vuotta 
myöhemmin (2020) osuus oli jo 47 prosenttia� Samaan 
aikaan vähintään neljän hengen asuntokuntien osuus on 
tippunut 24 prosentista 13 prosenttiin�

Kaupunginosittain tarkasteltuna asuntokuntien keskikoko 
oli suurin Ylästössä, Nikinmäessä ja Jokivarressa (2,9 
henkilöä) ja pienin Tikkurilassa, Keimolassa, Veromie-
hessä ja Kaivokselassa (alle 1,7 henkilöä)� Yksin asuvi-
en osuus oli suurin Keimolassa ja Kaivokselassa (57 % 
asuntokunnista)�
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Asuntokunnat kielen mukaan

Vuonna 2020 vantaalaisista asuntokunnista 77 prosent-
tia oli sellaisia, joissa kaikkien asukkaiden kieli oli suomi� 
Täysin ruotsinkielisiä asuntokuntia oli prosentin verran 
ja kahdessa prosentissa asuntokunnista asui sekä 
suomen- että ruotsinkielisiä� Loput 20 prosenttia asunto-
kunnista oli ainakin osittain vieraskielisiä, sillä vähintään 
yhden henkilön äidinkieli oli muu kuin suomi tai ruotsi�

Asuntokunnat, joissa asui vähintään yksi vieraskielinen, 
olivat keskikooltaan selvästi suurempia (2,61 henki-
löä) kuin kotimaankieliset (1,89) tai kaikki vantaalaiset 
asuntokunnat (2,03)� Yksin asuvien osuus vieraskieli-
sistä asuntokunnista oli 28 prosenttia (kotimaankieliset 
asuntokunnat 47 %) ja vähintään neljän hengen asunto-
kuntien osuus 26 prosenttia (11 %)�

Hakunilan suuralueella 28 prosenttia asuntokunnista 
oli vieraskielisiä (vähintään yksi henkilö vieraskielinen) 
ja Koivukylän suuralueella 24 prosenttia� Kivistön ja 
Tikkurilan suuralueilla vieraskielisiä asuntokuntia oli 
vähiten, 17 prosenttia� Aviapoliksen suuralueella sekä 
vieraskielisten asuntokuntien (2,8 henkilöä) että kaikkien 
asuntokuntien (2,3) keskikoko oli korkeampi kuin muilla 
suuralueilla� Vieraskielisissä asuntokunnissa keskikoko 
oli matalin Kivistössä (2,1 hlöä), vaikka kaikkien asunto-
kuntien keskikoko oli matalin Myyrmäessä ja Tikkurilas-
sa (1,9 henkilöä)�

Kuvio 19.  Vantaalaiset asuntokunnat kielen ja henkilöluvun mukaan 31.12.2020
 (Kotimaankieliset = asuntokuntaan kuuluu ainoastaan suomen- ja/tai ruotsinkielisiä henkilöitä)
 (Vieraskieliset = asuntokuntaan kuuluu vähintään yksi vieraskielinen henkilö)
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4 Aluevertailu

Uudenmaan kuntia koskevassa aluevertailussa Vantaan, 
Espoon, Helsingin ja Kauniaisen tiedot ovat kuntakoh-
taisia ja loput alueet muodostuvat muusta Helsingin 
seudusta (KUUMA-kunnat) ja muusta Uudestamaasta12� 
Lopuksi on vielä tieto Uudenmaan kunnista yhteensä, 
joka siis muodostuu 26 kunnan tiedoista�

4�1 Väestörakenne Uudenmaan  
alueella

Uudellamaalla asui vuoden 2020 lopussa 1,7 miljoonaa 
asukasta� Alueen asukkaista 39 prosenttia asui Helsin-
gissä, 19 prosenttia KUUMA-kunnissa ja 17 prosenttia 
Espoossa� Vantaan väestöosuus oli 14 prosenttia� 
Vuodesta 2010 vuoteen 2020 väestö on kasvanut eniten 
Vantaalla (19 %) ja seuraavaksi eniten Espoossa ja 
Kauniaisissa (17–18 %)� Kuuma-kunnissa kasvu on ollut 
alhaisempaa (8 %) kuin pääkaupunkiseudulla ja muualla 
Uudellamaalla väestö on jopa vähentynyt (-3 %)�

Alueet poikkesivat jonkin verran toisistaan ikärakenteen 
osalta� Vuonna 2020 alle kouluikäisiä asui Espoossa ja 
Vantaalla hieman enemmän (8 %) kuin muilla alueilla 
(6–7 %)� Kouluikäisiä asui suhteellisesti eniten Kauniai-
sissa (13 %) ja vähiten Helsingissä (8 %)� Yli 64-vuotiai-
den osuus oli selvästi suurin muulla Uudellamaalla (25 
%) ja Kauniaisissa (22 %) ja alhaisin Espoossa (15 %)� 
Ikärakenteen kehityksessä alueille yhteistä on ollut se, 
että yli 64-vuotiaiden osuus on kasvanut ja alle koulu-
ikäisten osuus on laskenut (lukuun ottamatta Helsinkiä, 
jossa pienten lasten osuus on pysynyt aika lailla samalla 
tasolla)�

Ruotsinkielisten osuuksissa oli vertailualueilla suuria 
eroja� Vuonna 2020 suhteellisesti eniten ruotsinkielisiä 
asui Kauniaisissa (32 %) ja muulla Uudellamaalla (27 
%)� Näillä alueilla ruotsinkielisiä oli selvästi enemmän 
kuin vieraskielisiä yhteensä� Vantaalla sekä venäjää että 
viroa äidinkielenään puhuvia oli ruotsia puhuvia enem-
män, kun muilla vertailualueilla ruotsi oli toiseksi yleisin 
kieli suomen jälkeen� Ruotsinkielisten osuudet ovat 
kuitenkin laskeneet kaikilla vertailualueilla 2010-luvulla ja 
useimmilla alueilla pidempäänkin�

Pääkaupunkiseudun isoissa kaupungeissa asuu paljon 
vieraskielisiä� Vuonna 2020 vieraskielisten osuus oli 
Vantaalla (21,6 %) ja Espoossa (19,0 %) suurempi kuin 
muissa Suomen kunnissa� Helsinki oli listalla neljäntenä 

Kuvio 20.  Väestö iän mukaan Uudenmaan alueella 
 31.12.2020

Lähde: Tilastokeskus
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(16,6 %) Närpiön jälkeen� Kauniaisissa, KUUMA-kunnis-
sa ja muulla Uudellamaalla vieraskielisten osuudet olivat 
huomattavasti alhaisempia (6–9 %), mutta kuten kuvios-
ta 21 voi huomata, vieraskielisten osuudet ovat selvästi 
kasvaneet kaikilla alueilla� 

Kuvio 21.  Vieraskieliset (%) Uudenmaan alueella 
 2010, 2015 ja 2020 (31.12.)
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12  KUUMA-kunnat (Muu Helsingin seutu) = Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti�
 Muu Uusimaa = Askola, Hanko, Inkoo, Karkkila, Lapinjärvi, Loviisa, Lohja, Myrskylä, Pukkila, Porvoo, Raasepori, ja Siuntio�
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Selvästi yleisimmät vieraat kielet koko Uudenmaan 
alueella olivat venäjä (17 % vieraskielisistä) ja viro (13 
%), joiden jälkeen tulivat arabia ja somali (noin 7 %)� 
Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä yleisin vieras kieli oli 
venäjä, kun muilla vertailualueilla se oli viro�

Maahanmuutto näkyy myös ulkomaan kansalaisten 
määrissä� Eniten ulkomaan kansalaisia asuu Vantaalla, 
Espoossa ja Helsingissä, joissa ulkomaan kansalaisten 
osuus on kasvanut 7–8 prosentista 10–13 prosenttiin 
vuosina 2010–2020�

4�2 Väestönmuutokset Uudenmaan 
alueella

Uudellamaalla syntyi ennätyspaljon vauvoja vuonna 
2010 (18 800), mutta sen jälkeen syntyneiden määrä 
laski vuoteen 2019 mennessä 15 700 vauvaan� Vuonna 
2020 syntyneiden määrä kääntyi nousuun ja Uudella-
maalla syntyi lähes 16 300 vauvaa�  Uusista tulokkaista 
41 prosenttia syntyi helsinkiläisille, 19 prosenttia es-
poolaisille ja 17 prosenttia KUUMA-kunnissa asuville� 
Vantaalaisia vauvoja oli 15 prosenttia�

Uudellamaalla syntyneistä vauvoista 72 prosenttia oli 
suomenkielisiä, 9 prosenttia ruotsinkielisiä ja 19 prosent-
tia vieraskielisiä� Ruotsinkielisiä vauvoja syntyi suhteelli-
sesti eniten muulla Uudellamaalla (33 %) ja vieraskielisiä 
vauvoja Vantaalla (30 %)�

Vuonna 2020 synnyttäneiden äitien iät vaihtelivat jonkin 
verran alueiden välillä� Vähintään 30 vuotta täyttäneiden 
äitien osuus oli suurin Kauniaisissa (86 %) ja Helsingis-
sä (74 %), kun muulla Uudellamaalla ja Vantaalla heitä 
oli huomattavasti vähemmän (57–58 %)�

Uudenmaan alueella kuoli vuoden 2020 aikana 13 100 
henkilöä, joista 41 prosenttia asui Helsingissä ja 19 
prosenttia KUUMA-kunnissa� Muulla Uudellamaalla, 
Vantaalla ja Espoossa osuudet olivat hieman pienempiä, 
13–14 prosenttia�

Pääkaupunkiseudun isot kunnat ja KUUMA-alue ovat 
jääneet plussalle sekä muuttoliikkeen että luonnollisen 
väestönkasvun osalta koko 2010-luvun ajan ja sama 
kehitys jatkui vuonna 2020� Tämä näkyy myös kuviossa 
22, jossa on kuvattu eri alueiden kokonaisväestönmuu-
tosta viimeisten viiden vuoden ajalta� Muulla Uudella-
maalla muuttoliike jäi negatiiviseksi vuosina 2015–2019 
ja luonnollinen väestönkasvu on ollut miinuksella 
vuodesta 2013 lähtien� Vaikka nettomuutto kääntyi posi-
tiiviseksi vuonna 2020, se ei riittänyt kääntämään koko 
väestönkasvua positiiviseksi� Muun Uudenmaan väestö 
onkin vähentynyt viimeiset kuusi vuotta�

Kuvio 22.  Kokonaisväestönmuutos Uudenmaan alueella 2016–2020 (muu Helsingin seutu sisältää KUUMA-
 kunnat ja Kauniaisen)
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4�3 Perheet ja asuntokunnat Uuden-
maan alueella

Vuonna 2020 Uudellamaalla asui 444 600 perhettä� 
Perheistä 36 prosenttia asui Helsingissä, 20 prosenttia 
KUUMA-kunnissa ja 18 prosenttia Espoossa� Vantaan 
osuus perheistä oli 14 prosenttia� Perherakenteessa oli 
jonkin verran alueiden välisiä eroja� Avioparien osuus 
vaihteli Kauniaisten 71 prosentista Helsingin 55 prosent-
tiin ja avoparien osuus Helsingin 29 prosentista Kauni-
aisten 15 prosenttiin�

Kauniaisissa 81 prosenttia väestöstä kuului perhei-
siin, kun Helsingissä vastaava osuus oli 65 prosenttia� 
Perheiden keskikoko oli Helsingissä ja muulla Uudella-
maalla alhaisin (2,7 henkilöä), kun taas Kauniaisissa se 
oli korkein (2,9)� Tämä näkyi myös asuntokuntaraken-
teessa (kuvio 23)� Helsinkiläisistä asuntokunnista puolet 
oli yhden hengen asuntokuntia ja vain kymmenesosa 
oli vähintään neljän hengen asuntokuntia� Kauniaisissa 
yhden hengen asuntokuntia oli kolmasosa ja joka viides 
oli vähintään neljän hengen asuntokunta�

Kuvio 23.  Asuntokunnat henkilöluvun mukaan 
 Uudenmaan alueella 31.12.2020
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5 Tilastotaulukot

Kaikki julkaisuun liittyvät tilastotaulukot on koottu yhteen Exceliin: Vantaan väestö 2020/2021 (Excel-taulukot)

Lista Excelissä olevista tilastotaulukoista:
 

1 Väestörakenne
1�1 Väestö kaupunginosittain 2010-2020 (31�12) 
1�2 Väkiluvun muutos kaupunginosittain 2011-2020
1�3 Väestö suurin ikäryhmin kaupunginosittain vuodenvaihteessa 2020/2021
1�4 Väkiluvun muutos suurin ikäryhmin kaupunginosittain vuonna 2020
1�5 Väestö iän (5-v�) mukaan kaupunginosittain vuodenvaihteessa 2020/2021
1�6 Naiset iän (5-v�) mukaan kaupunginosittain vuodenvaihteessa 2020/2021
1�7 Miehet iän (5-v�) mukaan kaupunginosittain vuodenvaihteessa 2020/2021
1�8 Väestö iän mukaan kaupunginosittain vuodenvaihteessa 2020/2021
1�9 Ruotsinkielinen väestö iän mukaan kaupunginosittain vuodenvaihteessa 2020/2021
1�10 Vieraskielinen väestö iän mukaan kaupunginosittain vuodenvaihteessa 2020/2021
1�11 Koko väestö ja 0-24 -vuotiaat iän (1-v�) mukaan kaupunginosittain vuodenvaihteessa 2020/2021
1�12 Ruotsinkielinen väestö ja 0-24 -vuotiaat iän (1-v�) mukaan suuralueittain vuodenvaihteessa 2020/2021
1�13 Vieraskielinen väestö ja 0-24 -vuotiaat iän (1-v�) mukaan suuralueittain vuodenvaihteessa 2020/2021
1�14 Väestö iän (1-v�) ja sukupuolen mukaan suuralueittain vuodenvaihteessa 2020/2021
1�15 Väestö iän (5-v�), äidinkielen ja sukupuolen mukaan suuralueittain vuodenvaihteessa 2020/2021
1�16 Väestö siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan kaupunginosittain vuodenvaihteessa 2020/2021
1�17 Väestö iän (5-v�), siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan vuodenvaihteessa 2020/2021
1�18 Ruotsinkielinen väestö iän (5-v�), siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan vuodenvaihteessa 2020/2021
1�19 Vieraskielinen väestö iän (5-v�), siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan vuodenvaihteessa 2020/2021
1�20 Koko väestö äidinkielen ja sukupuolen mukaan sekä suuralueiden väestö äidinkielen mukaan 
 vuodenvaihteessa 2020/2021
1�21 Väestö äidinkielen ja iän mukaan vuodenvaihteessa 2020/2021
1�22 Väestö syntymäpaikan ja iän mukaan suuralueittain vuodenvaihteessa 2020/2021
1�23 Väestö syntymäpaikan, sukupuolen ja iän mukaan vuodenvaihteessa 2020/2021
1�24 Koko väestö, ulkomaalaistaustaiset, ulkomaan kansalaiset, ulkomailla syntyneet Suomen kansalaiset ja 
 vieraskieliset kaupunginosittain vuodenvaihteessa 2020/2021
1�25 Ulkomaalaistaustaiset, ulkomaan kansalaiset ja ulkomailla syntyneet Suomen kansalaiset sukupuolen ja 
 kansalaisuuden/syntymämaan mukaan vuodenvaihteessa 2020/2021
1�26 Ulkomaalaistaustaiset ja ulkomaan kansalaiset kansalaisuuden/syntymämaan ja iän mukaan suuralueittain 
 vuodenvaihteessa 2020/2021
1�27 EU-maiden kansalaiset kansalaisuuden/syntymämaan ja iän mukaan vuodenvaihteessa 2020/2021
1�28 Suomen kansalaisuuden saaneet edellisen kansalaisuuden mukaan vuosina 2000-2020
1�29 Muu väestö eli henkilöt, joiden asuinaluetta ei ole määritelty, sukupuolen mukaan vuodenvaihteessa 
 2020/2021
1�30 Muu väestö eli henkilöt, joiden asuinaluetta ei ole määritelty, iän mukaan vuodenvaihteessa 2020/2021
1�31 Väestö iän, sukupuolen ja uskonnollisen yhdyskunnan mukaan vuodenvaihteessa 2020/2021
 

2 Väestönmuutokset
2�1 Elävänä syntyneet sukupuolen, lapsen äidinkielen, äidin iän (5-v�) ja avioisuuden mukaan suuralueittain 
 vuonna 2020
2�2 Elävänä syntyneet sukupuolen, lapsen äidinkielen, äidin avioisuuden ja iän (5-v�) mukaan vuonna 2020
2�3 Kuolleet siviilisäädyn, sukupuolen ja iän mukaan suuralueittain vuonna 2020
2�4 Kuolleet iän (5-v�), sukupuolen, äidinkielen ja siviilisäädyn mukaan vuonna 2020
2�5 Elinajanodote iän ja sukupuolen mukaan vuosina 1995-2020
2�6 Väestön keski-ikä eri elämäntilanteissa sukupuolen mukaan vuosina 2011-2020
2�7 Vantaan muuttoliike (sisäinen + ulkoinen) muuttajien iän mukaan kaupunginosittain vuonna 2020
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Vantaan väestö 2020/2021

2�8 Vantaan sisäinen muuttoliike lähtö- /tuloalueen mukaan kaupunginosittain vuonna 2020
2�9 Vantaalle ja Vantaalta muuttaneet iän ja sukupuolen mukaan kaupunginosittain vuonna 2020
2�10 Vantaalle ja Vantaalta muuttaneet lähtö- /tuloalueen mukaan suuralueittain vuonna 2020
2�11 Vantaalle ja Vantaalta muuttaneet vieraskieliset lähtö- /tuloalueen mukaan suuralueittain vuonna 2020
2�12 Vantaalle ja Vantaalta muuttaneet lähtö-/tuloalueen (Helsingin seudun kunnat) mukaan suuralueittain 
 vuonna 2020
2�13 Vantaalle ja Vantaalta muuttaneet vieraskieliset lähtö-/tuloalueen (Helsingin seudun kunnat) mukaan 
 suuralueittain vuonna 2020
2�14 Vantaalle ja Vantaalta muuttaneet aluetyypin, sukupuolen ja iän (5-v�) mukaan vuonna 2020
2�15 Vantaalle ja Vantaalta muuttaneet iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan vuonna 2020
2�16 Vantaalle ja Vantaalta muuttaneet iän, sukupuolen ja äidinkielen mukaan vuonna 2020
2�17 Vantaalle muuttaneet iän (1-v�), sukupuolen ja äidinkielen mukaan vuonna 2020
2�18 Vantaalta muuttaneet iän (1-v�), sukupuolen ja äidinkielen mukaan vuonna 2020
2�19 Vantaalle ja Vantaalta muuttaneet (=nettomuutto) iän (1-v�), sukupuolen ja äidinkielen mukaan vuonna 2020
2�20 Maassamuuton tulo- ja lähtömuutto maakunnittain vuonna 2020
2�21 Maahan- ja maastamuutto maittain vuonna 2020
2�22 Vantaan vieraskielisen väestön kotimaan ja ulkomaan muuttoliike muuttajien kielen mukaan vuonna 2020
2�23 Väestönmuutokset kaupunginosittain vuonna 2020
2�24 Avioliitot naisen/nuoremman puolison järjestysnumeron ja iän mukaan vuonna 2019
2�25 Avioerot naisen/nuoremman puolison järjestysnumeron ja iän mukaan vuonna 2019
 

3 Perheet ja asuntokunnat
3�1 Perheet, lapset ja perherakenne kaupunginosittain vuodenvaihteessa 2020/2021
3�2 Perheet perhetyypin mukaan ja perheiden keskimääräinen lapsiluku kaupunginosittain vuodenvaihteessa 
 2020/2021
3�3 Perheet perhetyypin ja lasten lukumäärän mukaan sekä lapset lukumäärän ja iän mukaan kaupunginosittain 
 vuodenvaihteessa 2020/2021
3�4 Lapsiperheet (=perheet, joissa on 0-17 -vuotiaita lapsia) perhetyypin mukaan sekä lapset iän mukaan 
 kaupunginosittain vuodenvaihteessa 2020/2021
3�5 Perheväestöön kuuluvat henkilöt, perheet ja lapset naisen ja miehen kielen mukaan vuodenvaihteessa 
 2020/2021
3�6 Perheväestöön kuuluvat henkilöt, perheet ja lapset perhetyypin mukaan vuodenvaihteessa 2020/2021
3�7 Asuntokunnat henkilöluvun mukaan kaupunginosittain vuodenvaihteessa 2020/2021
3�8 Yksinasuvat (= yhden hengen asuntokunnat) sukupuolen ja iän mukaan suuralueittain vuodenvaihteessa
  2020/2021
 

4 Aluevertailu 
4�1 Väestö suurin ikäryhmin Uudenmaan alueella vuosina 2010-2020 (31�12�)
4�2 Koko väestö, ulkomaan kansalaiset ja ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä sukupuolen mukaan 
 Uudenmaan alueella vuosina 2010-2020 (31�12�)
4�3 Väestö äidinkielen mukaan Uudenmaan alueella vuosina 2010-2020 (31�12�)
4�4 Vieraskielinen väestö äidinkielen mukaan Uudenmaan alueella vuodenvaihteessa 2020/2021
4�5 Elävänä syntyneet lapsen äidinkielen sekä äidin iän (5-v�) ja avioisuuden mukaan Uudenmaan alueella 
 vuosina 2010-2020
4�6 Kuolleet iän mukaan  Uudenmaan alueella vuosina 2010-2020
4�7 Alueelle ja alueelta muuttaneet lähtö/-tuloalueen mukaan vuonna 2020
4�8 Alueelle ja alueelta muuttaneet (=nettomuutto) lähtö/-tuloalueen mukaan vuosina 2016-2020
4�9 Perheet perhetyypin mukaan  Uudenmaan alueella vuosina 2010-2020 (31�12�)
4�10 Perheväestöön kuuluvat henkilöt ja lapset lasten iän mukaan sekä perheväestön osuus, perheiden keskikoko
 ja lapsiperheiden osuus Uudenmaan alueella vuosina 2010-2020 (31�12�)
4�11 Asuntokunnat henkilöluvun mukaan  Uudenmaan alueella vuosina 2010-2020 (31�12�)
4�12 Yksinasuvat (=yhden hengen asuntokunnat) iän mukaan  Uudenmaan alueella vuosina 2010-2020 (31�12�)
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