
3.6.2020 1

Vieraskielisen ja ulkomaalaistaustaisen
väestön kehitys - kommenttipuheenvuoro

Strategiajohtaja Reija Linnamaa



Nostoja ja mietteitä aineistosta
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• Viimeisen 30 vuoden aikana Suomen väestönlisäyksestä 
selittyy  ¾ vieraskielisten määrän kasvulla; todella iso osuus!

• Kotimaista kieltä puhuvien määrä on kääntynyt laskuun –
vähän(?) esillä ollut tieto!

• Vieraskieliset keskittyvät selvästi suurimpiin kaupunkeihin, 
jatkomuutot vahvistavat keskittymistä entisestään

• Tampereella ”kasvutarvetta ja -potentiaalia” 
maahanmuutossa; kaupungin aktiivinen toiminta voi 
vaikuttaa maahanmuuton määrään

• Tiedon hyödyntäminen ja hyvien toimintamallien jakaminen 
tärkeää, maahanmuutto keskeinen kaupunkipoliittinen 
teema 

• Koronan vaikutukset?



Lähde: Tilastokeskus
* 2019 ennakkotieto

o Tampereella 238 140 
asukasta

o Väestönkasvutavoite  n. 
1,4 % / v

o Kasvun jatkuminen 
halutun kaltaisena 
edellyttää  Timo Aron 
keväällä 2018 tekemän 
selvityksen mukaan 
mm. nuorten aikuisten 
muuttotappion 
alenemista sekä 
kasvavaa 
nettomaahanmuuttoa
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• 2019 vuoden ennakkotiedon mukaan luonnollinen väestönlisäys jäisi alle kahdensadan. Määrä ei 
ole ollut näin alhainen kertaakaan vuoden 1990 jälkeen. 

• Vieraskielisten osuus syntyneistä oli noin 15 %, vaikka heidän osuutensa väestöstä on 7,7 % 
(2018). 

• Nettomaahanmuutto 873 henkilöä on enemmän kuin kertaakaan 2000-luvulla.

Väestönkasvun rakenne 2019* Tampereella
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Vieraskieliset Tampereella
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Tampere – Sinulle paras – vetovoimainen ja tunnettu 
kaupunki kansainvälisille osaajille. 

Tampereella on parhaat mahdollisuudet hyödyntää kansainvälistä 
osaamista. Kansainvälisten osaajien ja heidän perheidensä on 
helppo tulla ja asettautua Tampereelle.

Ulkomaalaistaustaisten ihmisten on kannustavaa kehittää 
osaamistaan ja työllistyä Tampereella. He tuntevat itsensä 
aktiiviseksi osaksi yhteiskuntaa ja heidän pysymiseensä Tampereella 
panostetaan pitkäjänteisesti.

Strategiassa keskitytään osaajien houkutteluun, integraatioon ja 
palveluekosysteemin rakentamiseen.

Tampereen kaupungissa on ensimmäisenä Suomessa kansainvälisen 
osaamisen ja maahanmuuton strateginen ohjelma
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Tredun maahanmuuttajaopiskelijoiden 
määrä kasvanut 2 vuodessa 500 

opiskelijalla.
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Espoo Helsinki Koko maa Oulu Tampere Turku Vantaa

Ulkom. laaja työttömyysaste Kaikki asiakkaat laaja työttömyysaste

Laaja työttömyysaste (sis. palveluissa olevat) 2019 
Kaikkien asiakkaiden ja ulkomaalaisten vertailu kuutoskaupungeissa




