
 

TILASTOKATSAUS 1:2022 

18.2.2022 

VANTAAN VÄESTÖN JA MUUTTOLIIKKEEN 

ENNAKKOTIEDOT VUONNA 2021 

Tämä katsaus perustuu Tilastokeskuksen väestönmuutosten ennakkotietoihin 31.12.2021. Pääpaino on 

Vantaan väestössä ja muuttoliikkeessä, mutta väestönkasvun osalta Vantaata on verrattu myös muihin 

kuntiin. Lisälähteenä on käytetty Vantaan kuntarekisteriä, jonka tietojen avulla on voitu tarkastella muut-

toliikettä äidinkielen mukaan. 

Tilastokeskus julkaisee vuodenvaihteen viralliset kuntatason väestötiedot maalis-huhtikuun vaihteessa. 

Tarkempia tilastoja Vantaan väestörakenteesta ja muuttoliikkeestä on saatavilla touko-kesäkuussa. 

Vantaan väestönkasvu poikkeuksellisen alhaisella tasolla 

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Vantaan väkiluku oli 239 216 vuoden 2021 lopussa. Vuoden 

2021 aikana asukkaita oli tullut lisää vajaa 2 000 (0,8 %), joka toteutuessaan olisi lähes 1 500 henkeä 

vähemmän kuin vuonna 2020. Vantaan väestönkasvu on viimeksi ollut näin alhaisella tasolla vuosina 

2004–2005 (kuvio 1). 

Kuvio 1. Vantaan väestönmuutos vuosittain 2000–2021* (2021 on ennakkotieto) 

Lähde: Tilastokeskus 

Vantaan kasvun hidastuminen johtuu kuntien välisestä muuttoliikkeestä, josta Vantaa näyttäisi saavan 

enemmän muuttotappiota kuin koskaan aiemmin, 1400 henkeä (kuvio 2). Vantaalle muuttavien määrä 

väheni lähes 600 hengellä ja samaan aikaan Vantaalta poismuuttavien määrä kasvoi selvästi. Tämä kak-

sisuuntainen kehitys syvensi muuttotappiota (taulukko 1). Tulomuuton osalta tilanne oli erilainen vielä 

vuonna 2020, jolloin Vantaalle muuttaneiden määrä ei vähentynyt. 
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Taulukko 1. Vantaan väestönmuutokset vuosina 2020–2021* (2021 on ennakkotieto ja väestön kokonaismuutos 

sisältää väkiluvun korjaukset)  

 2020 2021* Muutos 2020–2021* 

Syntyneet 2 512  2 768  256  

Kuolleet 1 654  1 576  -78  

Luonnollinen väestönkasvu 858  1 192  334  

Kuntien välinen tulomuutto 19 490  18 929  -561  

Kuntien välinen lähtömuutto 18 451  20 314  1 863  

Kuntien välinen nettomuutto 1 039  -1 385  -2 424  

Maahanmuutto 2 620  2 871  251  

Maastamuutto 984  774  -210  

Nettomaahanmuutto 1 636  2 097  461  

Kokonaisnettomuutto 2 675  712  -1 963  

Väestön kokonaismuutos 3 456  1 985  -1 471  

Väkiluku 237 231  239 216  1 985  

Lähde: Tilastokeskus 

Jos ennakkotiedot toteutuvat, Vantaa saa ulkomailta enemmän muuttovoittoa kuin koskaan aiemmin, 

noin 2100 henkeä. Maahanmuutossa oli samanlainen kaksisuuntainen kehitys kuin kotimaan muuttoliik-

keessä, mutta päinvastainen: tulomuuttajien määrä ulkomailta Vantaalle kasvoi ja lähtömuuttajien määrä 

ulkomaille väheni. (Taulukko 1 ja kuvio 2) 

Syntyneitäkin oli ennätyksellisen paljon, lähes 2 800 vauvaa. Kun kuolleita oli vajaa 1 600, niin luonnolli-

nen väestönkasvu lisäsi väestöä 1 200 henkeä (kuvio 2). Useiden viime vuosien ajan Vantaa on kasva-

nut enemmän muuttoliikkeen kuin syntyneiden enemmyyden johdosta. Vuonna 2021 tilanne näyttäisi 

kääntyvän päinvastaiseksi: väestö kasvaa ennakkotietojen perusteella enemmän luonnollisen väestön-

kasvun (+1 192) kuin muuttoliikkeen myötä (koko muuttoliikkeen netto +712).  

Kuvio 2. Vantaan väestönmuutosten eri osatekijät vuosina 2000–2021* (2021 on ennakkotieto) 

Lähde: Tilastokeskus 

Vantaan väestönkasvu Suomen neljänneksi suurinta 

Kun tarkastellaan kaikkia Suomen kuntia, oli väestönkasvu ennakkotietojen perusteella selvästi suurinta 

Espoossa (4 600). Seuraavaksi eniten väestö kasvoi Tampereella (3 300) ja Oulussa (2 300), joiden jäl-

keen tulivat Vantaa ja Helsinki vajaan 2000 asukkaan kasvuillaan. (Kuvio 3) 

Väestönkasvuun vaikuttaa sekä luonnollinen väestönkasvu (syntyneiden enemmyys kuolleisiin nähden) 

että muuttoliike. Vuonna 2021 luonnollinen väestönkasvu oli selvästi suurinta Espoossa ja Helsingissä, 

noin 1 600 henkilöä. Tämän jälkeen tuli Vantaa, jossa syntyneitä oli 1 200 enemmän kuin kuolleita. 
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Muuttoliike voidaan jakaa kotimaan ja ulkomaan muuttoihin. Kotimaan muuttoliikkeessä selkeä ykkönen 

oli Tampere, joka sai muuttovoittoa muualta Suomesta lähes 1 900 henkilöä. Toisena listalla oli Kuopio 

(1 100). Maahanmuutossa kärkisijalle ylsi Helsinki, joka sai ulkomailta muuttovoittoa 4 100 henkilöä. Hel-

singin jälkeen tulivat Espoo (2 600) ja Vantaa (2 100). Kaikista Suomen kunnista kuntien välinen muutto-

liike oli eniten miinuksella Helsingissä (-4 200), jonka jälkeen tuli Vantaa (-1 400). (Kuvio 3) 

Kuvio 3. Väestönmuutosten ennakkotiedot kymmenessä suurimmassa kaupungissa 31.12.2021 (kuviosta puuttuu 

väkiluvun korjaukset) 

 
Lähde: Tilastokeskus 

Vantaa menetti ennätysmäärän väestöä muualle 

Suomeen 

Kuten aiemmin on jo todettu, Vantaa sai kotimaan muuttoliikkeestä enemmän muuttotappiota kuin kos-

kaan aiemmin, 1400 henkeä. Muuttoliikkeessä tapahtui samaan aikaan suuria muutoksia useiden aluei-

den kanssa, minkä johdosta maan sisäinen muuttoliike kääntyi nopeassa tahdissa negatiiviseksi. 

Kuten aiempinakin vuosina, Vantaa menetti eniten väestöään Helsingin seudun kehysalueelle eli 

KUUMA-kuntiin (kuvio 4). Tilastokeskuksen ennakkotietojen perusteella muuttotappio kuitenkin kasvaisi 

ennätyssuureksi, 2 000 henkilöön. Kun katsotaan yksittäisiä seudun kuntia, Vantaan muuttotappio olisi 

suurinta Tuusulan (-580 henkeä) sekä Keravan ja Nurmijärven kanssa (-350 kumpikin kunta).  

Myös muuttoliike muun Suomen kanssa kääntyi negatiiviseksi useiden positiivisten vuosien jälkeen. 

Vielä vuonna 2019 Vantaa sai Helsingin seudun ulkopuolisesta Suomesta muuttovoittoa lähes 1 700 

henkilöä, kun kaksi vuotta myöhemmin 2021 Vantaa sai muuttotappiota 600 henkeä. Tätä isompi muut-

totappio muun Suomen kanssa koettiin yli 30 vuotta sitten, vuonna 1989 (-1 083).  

Vantaan muuttoliike pysyi kuitenkin positiivisena Helsingistä ja ulkomailta muuttavien ansiosta, vaikka 

nettomuutto Helsingistäkin väheni. Vuosina 2018–2020 Helsingistä saatu muuttovoitto oli poikkeukselli-

sen korkealla tasolla, noin 2 000 asukasta vuosittain, mutta ennakkotietojen mukaan muuttovoitto tippuisi 

1 300 henkeen vuonna 2021. Maahanmuutto näyttäisi kasvavan aiempiin vuosiin verrattuna ja Vantaa 

saisi muuttovoittoa ulkomailta 2100 henkeä. 
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Kuvio 4. Vantaalle ja Vantaalta muuttaneet (=nettomuutto) lähtö-/tuloalueen mukaan 2012–2021* (2021 on ennak-

kotieto) 

 
Lähde: Tilastokeskus 

Kotimaankielisten poismuutto lisääntyi selvästi 

Vantaan kuntarekisterin tietojen avulla voidaan tarkastella muuttajien kielisyyttä vuonna 2021. Kuntare-

kisterin luvut eivät ole täysin samoja kuin Tilastokeskuksen luvut, mutta ne ovat hyvin samansuuntaiset. 

Vuosina 2015–2019 Vantaa sai muuttovoittoa sekä kotimaankielisistä että vieraskielisistä (kuvio 5). Vie-

raskielisten osuus muuttovoitosta oli kuitenkin noina vuosina huomattava, keskimäärin 82 prosenttia vuo-

sittain. Vuonna 2020 kotimaankielisten nettomuutto kääntyi negatiiviseksi ja ennakkotietojen perusteella 

muuttotappio syvenee selvästi vuonna 2021. 

Kuvio 5. Vantaan nettomuutto kielen mukaan: vuodet 2012–2020 ovat Tilastokeskuksen lopullisia tietoja ja vuoden 

2021* tiedot ovat kuntarekisterin ennakkotietoja 

 
Lähde: Tilastokeskus ja kuntarekisteri 
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Kuntarekisterin tietojen mukaan Vantaan vieraskielisten muuttovoitosta 64 prosenttia tuli ulkomailta ja 

loput 36 prosenttia Suomesta. Suomen sisällä eniten muuttovoittoa vieraskielisistä tuli Uudenmaan ulko-

puolelta, noin 750 henkilöä, ja Helsingistä, runsaat 500 henkilöä. Vieraskielisten nettomuutto jäisi negatii-

viseksi ainoastaan kehysalueen eli KUUMA-kuntien kanssa (-322) ja niukasti myös muun Uudenmaan 

kanssa (-14).  

Korona-aika ei näy Suomen kansalaisten ulkomaan 

muutoissa 

Tilastokeskuksen ennakkotietojen perusteella muuttoliikettä voidaan myös tarkastella kansalaisuuden 

mukaan. Ulkomailta muutti noin 330 Suomen kansalaista Vantaalle vuonna 2021, kun Suomen kansalai-

sia muutti ulkomaille 400. Vantaa saisi siis ulkomailta Suomen kansalaisista muuttotappiota lähes 70 

hengen verran. Kuten kuviosta 6 näkee, korona ei ole tilastojen valossa näkyvästi vaikuttanut Suomen 

kansalaisten ulkomaanmuuttoihin vuosina 2020–2021. Vuosivaihtelut ovat olleet paljon suurempia 2010-

luvulla.  

Ulkomailta muuttavista ulkomaan kansalaisista Vantaa saisi ennakkotietojen mukaan muuttovoittoa va-

jaa 2 200 henkilöä vuonna 2021. Tulomuuttajia olisi noin 2 500 ja lähtömuuttajia hieman alle 400. Tulo-

muuttajien määrä kasvoi selvästi, mistä johtuen myös muuttovoiton määrä oli selvästi suurempi kuin 

vuonna 2020. Ennen vuotta 2021 ulkomaan kansalaisten osalta muutokset ulkomaan muutoissa ovat 

olleet varsin pieniä useiden vuosien ajan (kuvio 7). On syytä huomioida, että kuvioissa 6 ja 7 asteikot 

ovat erisuuruiset, mikä vaikuttaa viivojen jyrkkyyteen. 

Kuviot 6–7. Ulkomaan tulo-, lähtö- ja nettomuutto Vantaalla kansalaisuuden mukaan vuosina 2012–2021 (HUOM! 

Asteikot kuvioissa ovat erisuuruiset ja kaikki tiedot ovat ennakkotietoja) 

      
Lähde: Tilastokeskus   Lähde: Tilastokeskus 
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Kuvioon 8 on koottu Suomen ja ulkomaan kansalaisten kotimaan ja ulkomaan nettomuutot. Tulokset 

ovat odotetusti hyvin samansuuntaiset kuin kielisyyden osalta (kuvio 5). Suomen kansalaisten kotimaan 

(eli kuntien väliset) nettomuutot menivät miinukselle jo vuonna 2020 ja muuttotappio syvenee vuonna 

2021. Ulkomaan kansalaisten nettomuuton kehitys on ollut paljon tasaisempaa ja Vantaa saa ulkomaan 

kansalaisista muuttovoittoa sekä kotimaasta että ulkomailta. Verrattuna vuoteen 2020, ulkomaan kansa-

laisten muuttovoitto ulkomailta lisääntyy ja kotimaasta vähenee. 

Kuvio 8. Kuntien väliset nettomuutot ja ulkomaan nettomuutot Vantaalla kansalaisuuden mukaan vuosina 2012–

2021 (kaikki tiedot ovat ennakkotietoja) 

 
Lähde: Tilastokeskus 
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