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Syntyneiden enemmyys 1 000 henkeä kohti

S4. Ulkomaan kansalaisten määrä (Etelä-Karjala)
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S4. Ulkomaan kansalaisten määrä (Etelä-Karjala)
Arviointiperusteet: Väestön ulkomaalaistaustaisuutta voidaan mitata esimerkiksi kansalaisuuden, kielen, syntymävaltion tai syntyperän mukaan.
Koko Suomessa asui vuoden 2020 lopussa yhteensä 278 917 ulkomaan kansalaista. Heidän osuutensa koko väestöstä oli 5,0 %. Ulkomaalaisten määrä
Suomessa on kasvanut jo monta vuotta. Edellisvuodesta kasvua on 4 %.
Etelä-Karjalassa ulkomaan kansalaisia oli 4 838, 3,8 % väestöstä. Määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna prosentin. Ulkomaan kansalaisten valtaväestönä
ovat Etelä-Karjalassa Venäjän kansalaiset, joiden määrä oli 2 279 henkeä. Tämä on 47 % maakunnan kaikista ulkomaan kansalaisista. Osuus on
maakuntien korkein, joten maakunta on ulkomaan kansalaisten suhteen ”venäläisvaltaisin”. Esimerkiksi Uudellamaalla venäläisten osuus ulkomaalaisista
on noin 8 %. Venäläisten osuus kaikista Etelä-Karjalan ulkomaan kansalaisista on ollut aiemmin vielä suurempi, esimerkiksi vuosina 2003–2004 lähes 70
%. Jaksolla 2003–2008 Venäjän kansalaisten määrä ei kasvanut lainkaan, sen jälkeen vuosittainen kasvu on ollut noin sata henkeä. Parina viime vuonna
kasvu on selvästi hiipunut ja kääntynyt jopa laskuksi. Kaikista Suomessa asuvista Venäjän kansalaista noin 8 % asuu Etelä-Karjalassa.
Koko maan suurin ulkomaan kansalaisten ryhmä on Viron kansalaiset. Heitä asuu Suomessa noin 50 866. Suomessa asuvien Venäjän kansalaisten määrä
on selvästi pienempi: 28 866. Virolaisia ei kuitenkaan asu kovin paljon Etelä-Karjalassa, vain 375 henkeä. Vuonna 2020 määrä kasvoi kolmella hengellä.
Seuraavaksi suurimmat kansalaisuusryhmät ovat turkkilaiset (157), thaimaalaiset (145) ja intialaiset (123).
Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä oli 3,8 % eli koko maan keskiarvoa matalampi. Maakunnittain tarkasteltuna ulkomaan kansalaisten osuus
väestöstä on suurin Ahvenanmaalla (11,9 %), myös Uudellamaalla ulkomaalaisten osuus on selvästi maan keskiarvoa ja muita maakuntia suurempi (9,2
%). Matalin osuus on Etelä-Pohjanmaalla (1,8 %).
Vieraskielisiä asukkaita on enemmän kuin ulkomaan kansalaisia. Etelä-Karjalan väestöstä oli vieraskielisiä 8 272 henkeä. Määrä on kasvanut vuodessa
vajaat 200 henkeä. Venäjänkielisiä oli 4 997. Ulkomailla syntyneitä on maakunnassa hieman vähemmän kuin vieraskielisiä: 8 144 henkilöä. Ulkomailla
syntyneidenkin määrä on kasvanut vuodessa vajaalla 150:llä. Ulkomailla syntyy myös paljon Suomen kansalaisia.
Syntyperä ja taustamaa määräytyvät henkilön vanhempien syntymävaltiotiedon perusteella. Syntyperä -luokituksen avulla voidaan eritellä ensimmäisen
(ulkomailla syntyneet) ja toisen (Suomessa syntyneet) polven ulkomaista syntyperää olevat henkilöt. Ulkomaista syntyperää ovat ne henkilöt, joiden
molemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla tai henkilöt, joiden kummastakaan vanhemmasta ei ole tietoa. Vuonna 2020 EteläKarjalassa asui 8 509 syntyperältään ulkomaalaista henkilöä (edellisvuonna 8 351). Näistä ensimmäisen polven ulkomaalaisia oli 7 430 (7 292) ja toisen
polven 1 079 (1 059).
Indikaattorin kehittyminen: Etelä-Karjalassa ulkomaalaisten määrä on kasvanut v.-15 –20, mutta osuus väestöstä on kasvanut kansallista tasoa hieman
hitaammin. Etelä-Karjalassa indikaattori S4 on kehittynyt vuoden 2015 jälkeen positiivisesti, kansallista kehitystä heikommin indikaattorin tason oltua
vuonna 2019 kansallista tasoa heikompi.
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