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Tiivistelmä: Suomi on perinteisesti ollut maastamuuttomaa, josta on lähdetty 
töihin Ruotsiin, Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Viime vuosina muuttoliike Suo-
meen on kuitenkin kiihtynyt, ja 1980-luvulta lähtien muuttotase on kääntynyt 
positiiviseksi. Tässä katsauksessa käydään läpi eri maissa tehtyjä tutkimuksia 
maahanmuuton taloudellisista vaikutuksista pohjaksi Suomea koskevalle tutki-
mukselle, rajautuen tarkastelemaan maahanmuuttoa taloudellisena ilmiönä. Kat-
saus koostuu neljästä osasta. Ensin selvitetään maahanmuuton laajuutta eri 
maissa. Toiseksi perehdytään muuttoliikkeen työmarkkinavaikutuksiin sekä 
muuttajien työmarkkinamenestystä käsitteleviin tutkimuksiin. Kolmannessa 
osassa luodaan katsaus maahanmuuton fiskaalisia vaikutuksia arvioivaan kirjalli-
suuteen. Lopuksi selvitetään lyhyesti maahanmuuttopolitiikkaa ja sen vaikutuksia 
eri maissa. 
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Abstract: Finland has traditionally been a net emigration country and Finns have 
moved to Sweden, USA and Canada for work. Recently immigration to Finland 
has increased and since the 1980s Finland has been a net immigration country. 
This survey presents findings from empirical studies made in other countries as 
background for empirical study concerning Finland. The emphasis of the survey 
is on economic impacts of immigration. The survey consists of four parts. First, 
we look at the extent of immigration in various countries. Second, the effects of 
immigration in the labour market and assimilation of immigrants is discussed. 
Third, we survey the impact of immigration on the public sector. And finally, 
immigration policy and its effects in various countries are discussed. 
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nings, labour market effect, public sector, immigration policy 





Yhteenveto 

Maapallon väestöstä 110 miljoonaa asuu syntymämaansa ulkopuolella. Samoin 
koko EU:n väestönkasvusta suurin osa tulee nykyään maahanmuutosta. Perintei-
set ”maahanmuuttomaat” kuten Yhdysvallat, Kanada ja Australia ovat vastaanot-
taneet muuttajia jo satojen vuosien ajan. Kaikesta maailman muuttoliikkeestä 
puolet suuntautuu näihin maihin. Euroopan mittakaavassa suurina maahanmuut-
tomaina voidaan pitää Isoa-Britanniaa, Ranskaa, Saksaa sekä Ruotsia, joiden vä-
estöstä lähes 10 prosenttia on syntynyt ulkomailla. Yhteensä EU-maissa asuu 
noin 19 miljoonaa ulkomailla syntynyttä henkilöä, joista 70 prosenttia on peräisin 
EU:n ulkopuolisista maista.  

Suomi on perinteisesti ollut maastamuuttomaa, josta on lähdetty töihin Ruotsiin, 
Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Viime vuosina muuttoliike Suomeen on kuitenkin 
kiihtynyt, ja 1980-luvulta lähtien muuttotase on kääntynyt positiiviseksi. Tämän 
katsauksen tarkoitus on käydä läpi eri maissa tehtyjä tutkimuksia maahanmuuton 
taloudellisista vaikutuksista pohjaksi Suomea koskevalle tutkimukselle, painotta-
en erityisesti Pohjoismaissa ja muissa Euroopan maissa tehtyjä tutkimuksia. Täs-
sä katsauksessa tarkastellaan maahanmuuttoa puhtaasti taloudellisena ilmiönä, 
keskittyen muuttoliikkeen taloudellisiin vaikutuksiin työmarkkinoilla ja julkiselle 
sektorille aiheutuviin hyötyihin ja kustannuksiin. 

Yleinen mielipide usein yliarvioi maahanmuutosta mahdollisesti koituvia kustan-
nuksia (tai joissain tapauksessa sen tuomia hyötyjä) sekä sen aiheuttamia palkka- 
ja työllisyysvaikutuksia. Lähes kaikissa empiirisissä tutkimuksissa muuttoliik-
keen vaikutukset ovat kuitenkin osoittautuneet erittäin pieniksi. Toisaalta arviot 
taloudellisista nettovaikutuksista vaihtelevat huomattavasti sekä maasta että tut-
kimuksesta toiseen, riippuen mm. tukijärjestelmien laajuudesta.  

Yksi tärkeimmistä maahanmuuttoon liittyvistä kysymyksistä on se, kuinka maa-
hanmuuttajat menestyvät kohdemaan työmarkkinoilla. Työmarkkinoille sopeu-
tuminen tai työmarkkinamenestys on keskeinen osa kotoutumiseksi nimitettyä 
ilmiötä. Tätä on tutkittu vertaamalla maahanmuuttajien ansioita tai työllisyyttä 
syntyperäisiin kohdemaan kansalaisiin maahantulohetkellä ja oleskelun pidenty-
essä. Keskeistä on siis se, kuinka koulutettua maahan muuttava työvoima on ver-
rattuna kohdemaan yleiseen koulutustasoon eli kuinka hyviä substituutteja 
kotimainen ja ulkomainen työvoima ovat suhteessa toisiinsa. Arviot työmarkki-
namenestyksestä vaihtelevat voimakkaasti riippuen kohdemaasta sekä tarkastelun 
kohteena olevasta muuttajaryhmästä. 

Tärkeä tekijä maahanmuuton yhteiskunnallisten kustannusten ja hyötyjen taustal-
la on se, kuinka paljon muuttajat käyttävät hyvinvointipalveluita. Koska muutta-
jat tyypillisesti ansaitsevat vähemmän kuin kotimaan kansalaiset ja ovat 
useammin työvoiman ulkopuolella, on oletettu, että he joutuvat turvautumaan 



yhteiskunnan tukiin. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat olleet erilaiset sosiaa-
liset tuet, joiden käyttöä on tutkittu mm. Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Ruotsissa. 
Kohdemaissa on tyypillisesti kattavampi sosiaalinen turvaverkko kuin maahan-
muuton lähtömaissa, joten on oletettu, että osa muuttajista tulee maahan tästä 
syystä. Tätä kutsutaan nimellä ”hyvinvointimagneettivaikutus”. Useissa tutki-
muksissa on havaittu muuttajien käyttävän tukia useammin kuin kotimaan kansa-
laisten, mutta toisaalta saatujen tukien määrän olevan pienempi 
muuttajakotitalouksissa. Tukien käyttö riippuu kuitenkin voimakkaasti muuttaja-
kotitalouden muista taustatekijöistä, eikä ole yksiselitteistä käyttävätkö muuttajat 
tukia sen enempää kuin kotimaan kansalaisetkaan. 

Keskeisin kysymys maahanmuuton vaikutuksia arvioitaessa on, aiheuttaako 
muutto sosiaali-, koulutus- ja terveysjärjestelmille sellaisia kustannuksia, joita 
muuttajien maksamat verot eivät kata. Suurin osa tutkimuksista arvioi, että maa-
hanmuuttajat tuovat kohdemaalleen pientä positiivista nettohyötyä, mutta nämä 
hyödyt eivät jakaudu tasaisesti kohdemaan eri sektoreiden ja väestöryhmien vä-
lillä. Muuton fiskaalinen nettovaikutus on useimmissa tutkimuksissa arvioitu lä-
hes olemattomaksi. Vaikutusten laskeminen ja vertailu on kuitenkin erittäin 
vaikeaa, sillä tulokset vaihtelevat voimakkaasti riippuen käytetyistä menetelmis-
tä, tehdyistä oletuksista, mukaan lasketuista julkisista palveluista, käytetystä dis-
konttausasteesta sekä aineistosta. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että maahanmuuton nettokustannus tai -hyöty 
riippuu muuttajien maajakaumasta sekä ikä- ja koulutusrakenteesta. Lähes kaikki 
tutkimukset ovat havainneet korkeintaan pieniä positiivisia nettovaikutuksia ja 
yleisemmin todetaan muuton edustavan nettokustannusta yhteiskunnalle. 
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1 Johdanto

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat ovat saaneet osakseen runsasta huomiota se-
kä Suomessa että muualla. Maapallon väestöstä 110 miljoonaa asuu syntymä-
maansa ulkopuolella (YK, 2000).1 Samoin koko EU:n väestönkasvusta suurin osa 
tulee nykyään maahanmuutosta (OECD, 1999). Perinteiset ”maahanmuuttomaat” 
kuten Yhdysvallat, Kanada ja Australia ovat vastaanottaneet muuttajia jo satojen 
vuosien ajan. Kaikesta maailman muuttoliikkeestä noin puolet suuntautuu näihin 
maihin. Euroopan mittakaavassa suurina maahanmuuttomaina voidaan pitää 
Isoa-Britanniaa, Ranskaa, Saksaa sekä Ruotsia, joiden väestöstä lähes (tai jopa 
yli) 10 prosenttia on syntynyt ulkomailla. Yhteensä EU-maissa asuu noin 19 mil-
joonaa ulkomailla syntynyttä henkilöä, joista 70 prosenttia on peräisin EU:n ul-
kopuolisista maista. Kuten muuttoliikkeen volyymi myös maahanmuuttajavirran 
koostumus vaihtelee voimakkaasti maittain ja aikakausittain. Ranskaan ja Isoon-
Britanniaan muuttaa paljon ihmisiä niiden entisistä siirtomaista, Saksaan ja Itä-
valtaan tullaan lähinnä Turkista ja Itä-Euroopasta kun taas Ruotsissa asuu paljon 
ihmisiä Lähi-idästä. Kansainvälinen muuttoliike on ollut voimakkaimmillaan 
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa, 1970-luvulla ja aivan viime vuosikym-
menen aikana. Aiemmin eurooppalaisten muutto oli runsasta, mutta viime vuosi-
kymmeninä etenkin aasialaiset ja eteläamerikkalaiset ovat nostaneet osuuttaan 
muuttoliiketilastoissa. 

Suomi on perinteisesti ollut maastamuuttomaa, josta on lähdetty töihin Ruotsiin, 
Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Viime vuosina muuttoliike Suomeen on kuitenkin 
kiihtynyt, ja 1980-luvulta lähtien muuttotase on kääntynyt positiiviseksi. Tämän 
myötä maahanmuuton vaikutukset ovat alkaneet herättää runsasta julkista kes-
kustelua. Maahanmuuton vaikutuksista Suomessa on kuitenkin vähän todellista 
tutkimustietoa. Muissa maissa tutkimusta on tehty sitäkin enemmän. Tämän kat-
sauksen tarkoitus on käydä läpi eri maissa tehtyjä tutkimuksia maahanmuuton 
taloudellisista vaikutuksista pohjaksi Suomea koskevalle tutkimukselle, painotta-
en erityisesti Pohjoismaissa ja muissa Euroopan maissa tehtyjä tutkimuksia.2

Vaikka pakolaisuus on tärkeä kysymys, ei tässä katsauksessa juuri keskitytä ana-
lysoimaan siihen liittyviä kysymyksiä vaan tarkastellaan kaikkia muuttajia yhte-
nä ryhmänä.3 Tämä katsaus myös rajautuu tarkastelemaan maahanmuuttoa 
ainoastaan taloudellisena ilmiönä, ja jättää tarkastelun ulkopuolelle muut mah-
dolliset näkökulmat. 

1 Noin 3 % maailman väestöstä muuttaa kotimaastaan pysyväisluonteisesti elämänsä aikana. 
2 Katsaus rajautuu englanninkieliseen kirjallisuuteen (ja siinä korostuu erityisesti Yhdysvalloissa tehty 
tutkimus). Katsauksen ulkopuolelle jää siten osa muuta eurooppalaista tutkimusta. 
3 Taloudellisia vaikutuksia koskevassa tutkimuksessa on kuitenkin otettava huomioon, ettei pakolaistaus-
taisista muuttajista aiheutuvia kustannuksia todennäköisesti tulisi sisällyttää maahanmuuton aiheuttamiin 
kokonaiskustannuksiin. Pakolaisuudessa on kyse pohjimmiltaan erityyppisestä ilmiöstä ja pakolaistaus-
taisten muuttajien aiheuttamat kustannukset tyypillisesti hyväksytään humanitaarisin perustein. 
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Maahanmuuttotutkimus on yksi parhaista esimerkeistä taloudellisen tutkimustie-
don kehittymisestä ajan kuluessa ja tarpeellisuudesta sekä vaikuttavuudesta po-
liittisen päätöksenteon kannalta. Maahanmuuton tuomaa taloudellista hyötyä tai 
kustannuksia on yritetty arvioida erilaisin menetelmin. Tärkeitä kysymyksiä ovat 
ensinnäkin, ketkä muuttavat maahan ja millainen on esimerkiksi heidän koulutus-
tasonsa verrattuna keskimääräiseen syntyperäiseen kotimaan kansalaiseen. Maa-
hanmuuttajaksi katsotaan tässä tutkimuksessa henkilö, joka on syntynyt nykyisen 
kotimaansa (eli ”kohdemaan”) ulkopuolella (eli ”lähtömaassa”).4 Toisaalta halu-
taan yleensä tietää, kuinka hyvin ja kuinka nopeasti maahanmuuttajat integroitu-
vat työmarkkinoille, kuinka paljon veroja he maksavat ja kuinka paljon 
sosiaalietuuksia he nauttivat. Tässä tutkimuksessa varsinaisen kotoutumiseen 
sijasta tarkastellaan menestystä kohdemaan työmarkkinoilla. Tarkasteltu käsite 
siis vastaa englanninkielen termiä ”assimilation” ja poikkeaa kotouttamislain 
mukaisesta.5 Työmarkkinamenestyksen lisäksi on tärkeä tietää, miten maahan-
muuttajat vaikuttavat syntyperäisten kotimaan kansalaisten6 työllisyyteen ja ansi-
oihin ja sitä kautta yleiseen palkkarakenteeseen. Yleinen mielipide usein yliarvioi 
näitä mahdollisia työllisyysvaikutuksia ja näkee ne varsin negatiivisessa valossa. 
Useimmissa tutkimuksissa vaikutukset ovat kuitenkin osoittautuneet erittäin pie-
niksi. 

Tämä katsaus koostuu neljästä osasta. Ensin selvitetään lyhyesti maahanmuuton 
laajuutta ilmiönä eri maissa. Toiseksi perehdytään muuttoliikkeen työmarkkina-
vaikutuksiin sekä muuttajien työmarkkinamenestystä käsitteleviin tutkimuksiin. 
Kolmannessa osassa luodaan katsaus maahanmuuton fiskaalisia vaikutuksia ar-
vioivaan kirjallisuuteen. Lopuksi selvitetään lyhyesti maahanmuuttopolitiikkaa ja 
sen vaikutuksia eri maissa. 

4 Maahanmuuttajiksi siis tyypillisesti lasketaan myös myöhemmin kohdemaan kansalaisuuden saaneet 
henkilöt. Erottelua ei yleensä tehdä kansalaisuusstatuksen mukaan vaan suurimmassa osassa tutkimuksia 
syntymämaa ratkaisee maahanmuuttajastatuksen. Joissakin tutkimuksissa ja tässä katsauksessa esitetyissä 
taulukoissa ryhmitellään henkilöitä myös kansalaisuuden perusteella. 
5 Kotouttamislain 2 §:n mukaan kotoutumisella tarkoitetaan "maahanmuuttajan yksilöllistä kehitystä ta-
voitteena osallistua työelämään ja yhteiskunnan toimintaan samalla omaa kieltään ja kulttuuriaan säilyttä-
en". 
6 Syntyperäisiä kotimaan kansalaisia kutsutaan useissa tutkimuksissa ”natiiveiksi” erotuksena ”kansalai-
sista”, jotka ovat voineet syntyä myös muualla kuin nykyisessä kotimaassa. Tämä erottelu osoittautuu 
tärkeäksi lähinnä suurten maahanmuuttomaiden (esimerkiksi Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Saksa) kohdal-
la. Tässä katsauksessa näitä kahta käsitettä ei kuitenkaan erotella. 
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2 Maahanmuuttajat eri maissa 

Kansainvälinen muuttoliike on ollut voimakasta viime vuosisadalla, mutta muut-
tajat ovat keskittyneet varsin epätasaisesti eri maihin. Suurimmat muuttajien kes-
kittymät löytyvät Yhdysvalloista, Kanadasta ja Australiasta. EU-maissa asuu 
tällä hetkellä yhteensä noin 19 miljoonaa ulkomaan kansalaista, joista 70 prosent-
tia tulee EU-maiden ulkopuolelta.7 Suurin osa näistä henkilöistä asuu Saksassa, 
Ranskassa ja Isossa-Britanniassa (taulukko 1). Väestöön tai työvoimaan suh-
teutettuna suurimmat maahanmuuttajien keskittymät löytyvät näistä samoista 
maista, mutta lisäksi varsin runsaasti ulkomaan kansalaisia asuu Ruotsissa ja 
Alankomaissa (taulukko 2).  

Suomeen on toistaiseksi saapunut maahanmuuttajia lukumääräisesti varsin vä-
hän. Toisaalta maahanmuutto muodostaa nykyään suuren osan Suomen väestön-
kasvusta. Kun 1980-luvulla maahanmuutto oli keskimäärin 14 prosenttia koko 
väestönkasvusta, oli 1990-luvulla vastaava osuus 28 prosenttia ja 2000-luvun 
alussa 38 %.8 Ulkomaan kansalaisten määrä Suomessa on kasvanut vuodesta 
1980 vuoteen 2003 kahdeksankertaiseksi. Maahanmuuton merkitys Suomelle on 
siis kasvanut voimakkaasti viimeisten 20 vuoden aikana. Vuonna 2003 ulkomaan 
kansalaisia oli Suomessa yhteensä 107 003 ja ulkomailla syntyneitä 158 867. 
Suurin osa Suomeen muuttaneista on saapunut Venäjältä, Virosta, Ruotsista, 
Somaliasta ja Jugoslaviasta. 

7 Taulukoissa 1 ja 2 esitetyt Eurostatin tilastot kertovat maahanmuutosta kansalaisuusstatuksen perusteel-
la. Maahanmuuton tarkastelu syntymämaan perusteella antaisi kuitenkin maahanmuuton suuruudesta eri 
EU-maissa suunnilleen samanlaisen kuvan (ks. mm. Angrist ja Kugler, 2002). 
8 1970-luvulla nettomaahanmuutto vähensi Suomen väestönkasvua voimakkaan maastamuuton seurauk-
sena. Nettomaahanmuutto muodosti jopa -29 prosenttia keskimääräisestä vuotuisesta väestönkasvusta. 
Samalla kuin maahanmuuton suhteellinen osuus (sekä merkitys myös absoluuttisesti mitattuna) on kasva-
nut, on Suomen väestönkasvu hidastunut 0,4 prosentista (1970-luvulla) 0,2 prosenttiin (2000-luvulla). 
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Taulukko 1. Maahanmuuttajat eri maissa vuonna 2000 

Maa Yhteensä maassa  
(tuhatta henkeä) 

Uusia muuttajia 
(tuhatta henkeä) 

Yhteensä 
% väestöstä 

EU:n ulkopuoliset 
% väestöstä 

Alankomaat 1615,4 91,4 10,1 8,8 
Iso-
Britannia 

2297,9 288,8 3,9 2,4 

Norja 305,0 27,8 6,8 3,9 
Ranska 3263,2 119,1 5,5 3,5 
Ruotsi 1003,8 33,8 11,3 7,2 
Saksa 7343,6 673,9 8,9 6,7 
Suomi 91,1 9,1 1,7 1,4 
Tanska 259,4 20,3 5,8 3,9 
EU15 18839,2 1425,8 5,0 3,5 
Kanada 4971,1 227,2 17,4 - 
Yhdysvallat 19767,3 849,8 9,3 - 
Lähde: Eurostat (2002), OECD (2002). Kanada (yhteensä maassa ja prosentteina väestöstä) vuonna 1996. 

Taulukko 2. Maahanmuuttajat eri maissa, osuus työvoimasta, prosenttia 

Maa EU:n ulkopuoliset EU-maista Osuus työllisistä kaikissa 
ammattiryhmissä  

1989 1999 1989 1999 2003 

Alankomaat 2,19 1,74 1,67 1,74 4 
Iso-Britannia 2,94 2,39 1,77 1,68 4 
Norja - 1,97 - 1,18 - 
Ranska 3,72 3,85 2,94 2,30 6 
Ruotsi - 3,01 - 1,28 4,5 
Saksa 5,01 6,13 3,22 2,73 8 
Suomi - 1,09 - 0,14 1,5 
Tanska 1,16 1,59 0,79 1,00 2,5 
Yhdysvallat*     12,8 
Lähde: Angrist ja Kugler (2002), Eurostat (2003), US Census Bureau (2000a), * Tieto viittaa 1999/2000 
keskiarvoon, eikä erottele muuttajia lähtömaan mukaan. 

Maahanmuuton virtojen ja varantojen tarkastelu antaa varsin erilaisen kuvan 
muuttoliikkeen merkityksestä eri maissa (kuvio 1). Joissakin maissa absoluutti-
nen varanto on huomattava, mutta uusien muuttajien virta suhteessa varantoon 
vähäinen. Vaikka maahanmuuttovirta Suomeen on kasvanut muihin EU-maihin 
verrattuna suhteellisen voimakkaasti prosenteissa mitattuna (Angrist ja Kugler, 
2002), on Suomessa kuitenkin väkilukuun tai työvoimaan suhteutettuna huomat-
tavan vähän maahanmuuttajia (taulukko 2).   

Lisäksi muuttoliikkeen kuvaa kirjavoittaa muuttajavirtojen koostumuksen voi-
makas muutos viimeisten 20 vuoden aikana. Esimerkiksi Yhdysvaltoihin muutta-
vat tulevat nykyisin lähinnä Väli- ja Etelä-Amerikan maista ja ovat vähemmän 



5

koulutettuja kuin aiemmat Euroopasta tulleet muuttajakohortit. Myös Ruotsissa 
on ollut havaittavissa sama ilmiö: muuttajista suurin osa on nykyään pakolais-
taustaisia, kun vielä 1970-luvulla suurimmat virrat tulivat muista Pohjoismaista. 

Kuvio 1. Ulkomailla syntyneet eri maissa vuonna 2000  
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Lähde: OECD (2003a). Uudet maahanmuuttajat viittaavat vuonna 1999 muuttaneisiin. 

Taloustieteellinen kirjallisuus ei niinkään ole perehtynyt maahanmuuton syihin. 
Talousteoria olettaa maiden välisten tuloerojen olevan muuttovirtojen taustalla. 
Kansainvälisissä kyselytutkimuksissa tärkeimmiksi syiksi muuttaa ovat osoittau-
tuneet parempi tulotaso ja/tai henkilökohtainen turvallisuus kohdemaassa, lyhyt 
etäisyys kotimaan ja kohdemaan välillä sekä sukulaisten tai tuttavien (eli verkos-
tojen) olemassaolo kohdemaassa (ks. mm. Lucas, 1975; Straubhaar, 1986; Long 
et al., 1988; Faini ja Venturini, 1993; Zimmermann, 1995; Massey ym., 1998; 
IOM, 1998; Bauer ja Zimmerman, 1999; Hatton ja Williamson, 1998; Munshi, 
2003). Kohdemaan parempi työllisyystilanne taas ei ole useinkaan osoittautunut 
merkittäväksi tekijäksi muuton kannalta, mutta matala työttömyys saattaa houku-
tella työttömiä työnhakijoita toisilta alueilta. Maiden välisten tuloerojen ja mui-
den hyvinvointitekijöiden merkitys on korostunut viime aikoina, kun on pohdittu, 
kuinka suuri muuttopotentiaali uusista EU- maista kohdistuu nykyisiin EU-
maihin (Bauer ja Zimmermann, 1999).9 Osa poliitikoista ennustaa jopa 40 mil-

9 Maiden välisten tuloerojen merkitystä voidaan tutkia vertaamalla kohdemaassa asuvien muuttajien läh-
tömaiden keskimääräistä BKT:ta asukasta kohden kohdemaan vastaavaan (OECD, 2000). Esimerkiksi 
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joonan henkilön muuttavan Itä-Euroopasta (Venäjä mukaan luettuna), kun taas 
mielipidekyselyt näissä maissa arvioivat noin 13–27 miljoonan olevan halukkaita 
muuttamaan (Coleman, 1993). Toiset kyselyt ja tutkimukset ennustavat korkein-
taan 5 miljoonan harkitsevan muuttoa (IOM, 1991; Layard ym., 1992; OECD, 
1998). Vertailuna voitaisiin käyttää esimerkiksi ennustettua muuttoa Itä-
Euroopan siirtymätalouksista Neuvostoliiton hajoamisen seurauksena: muuttajia 
odotettiin tulevan erittäin runsaasti, mutta todellisuudessa vuonna 2000 EU:ssa 
asui ainoastaan 3,5 miljoonaa henkilöä näistä maista, eli noin yksi prosentti mai-
den yhteenlasketusta väestöstä muutti.10

Kansainvälinen muuttoliikeorganisaatio (IOM) haastatteli vuonna 1998 yhteensä 
11 000 henkilöä Itä-Euroopan maissa ja kysyi heidän halukkuuttaan muuttaa 
maasta pysyvästi tai väliaikaisesti. Väliaikaista muuttoa harkitsi jopa yli puolet 
slovakeista, puolalaisista, romanialaisista ja tsekeistä, kun taas pysyvästi ajatteli 
muuttavansa 7–14 % vastaajista (IOM, 1998). Erityisen kiinnostavina muutto-
kohteina pidettiin Saksaa ja Itävaltaa. Skandinaviaan ajatteli muuttavansa vain 
murto-osa vastaajista. Ainoastaan tsekeillä oli suurempaa kiinnostusta Skandina-
viaa kohtaan, lähinnä tilapäismuuttoa ajatellen. Todellisen muuton tiedetään kui-
tenkin poikkeavan jyrkästi muuttohalukkuudesta, joten realistinen arvio 
muuttopotentiaalista on noin 1–2 prosenttia uusien jäsenmaiden väestöstä.11

Osa uusimmista tutkimuksista arvioi muuttopotentiaalin Itä-Euroopasta jonkin 
verran korkeammaksi. Boeri ja Brücker (2000) ennustavat, että 2,8–4,4 prosenttia 
KIE-10-maiden kansalaisista tulee asumaan nykyisten EU-jäsenmaiden alueella 
vuoteen 2030 mennessä. Toisaalta Bauer ja Zimmermann (1999) ennustavat ai-
noastaan 2–3 prosentin muuttopotentiaalia KIE-maista pitkällä tähtäimellä. Vas-
taavasti perustuen vuonna 2002 tehtyyn Eurobarometri-kyselyyn Krieger (2004) 
arvioi uusien jäsenmaiden kansalaisten muuttohalukkuuden olevan luokkaa 1–3,7 
prosenttia.12

Viimeaikoina suurta kiinnostusta on herättänyt erityisesti koulutettujen muutto 
(”brain drain”, ”brain gain”). OECD (2002) julkaisi aiheesta selvityksen, jossa 
vertailtiin koulutettujen maahanmuuttajien ja syntyperäisten kotimaan kansalais-
ten (eli ”natiivien”) osuuksia eri maissa. Koko EU:n alueella on lähes 146 mil-
joonaa koulutettua työntekijää, joista 4,5 prosenttia on ulkomaan kansalaisia 

Suomessa asuvien ulkomaalaisten kotimaissa BKT/asukas oli keskimäärin ainoastaan 43 % Suomen vas-
taavasta. Yhdysvalloissa asuvilla muuttajilla tuo suhde oli 22 %, kun taas Ruotsissa 90 %. Tämä kertoo, 
että suhteutettuna kohdemaan tulotasoon Suomeen on saapunut väkeä keskimäärin köyhemmistä maista 
kuin Ruotsiin. Ruotsin tilanteeseen vaikuttaa erityisesti 1960- ja 1970-luvulla saapuneiden suomalaisten 
suuri määrä. 
10 On tosin huomattava, että kansalaisten muuttoa entisen Neuvostoliiton alueelta rajoitettiin voimakkaas-
ti, joten vertailu uusien jäsenmaiden tilanteeseen ei ole välttämättä realistinen. 
11 Tätä käsitystä tukee myös mm. Fertigin ja Schmidtin tutkimus (2000). 
12 ”Vakaa aikomus” muuttaa oli 1 prosentilla työikäisestä väestöstä, kun taas 1,5 prosenttia osoitti ”koh-
tuullista kiinnostusta” ja 3,7 prosenttia ”lievää kiinnostusta” muuttoon. 
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(taulukko 3). Suurin osa (67 %) näistä koulutetuista ulkomaalaisista on lähtöisin 
muista EU-maista tai OECD-maista, ja vain kolmannes tulee ns. kehitysmaista. 
Edes Neuvostoliiton romahtaminen ei lisännyt EU:n ulkopuolelta tulevaa koulu-
tetun työvoiman muuttoa merkittävässä määrin. Suomen koulutetusta työvoimas-
ta huomattavan pieni osa on ulkomaalaisia, verrattuna esimerkiksi Tanskaan ja 
Ruotsiin. Monet maat, etenkin Yhdysvallat, Kanada ja Australia, ovat hyötyneet 
voimakkaasti korkeasti koulutettujen muutosta maahan. Jopa neljännes Australi-
an koulutetusta työvoimasta on tullut ulkomailta (OECD, 2002).13 Todennäköi-
sesti kuitenkin näiden koulutettujen työvoimareservien hyödyntämisaste 
vaihtelee maasta toiseen, sillä ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen vaihtelee 
maittain. Yhtenä esimerkkinä tästä on Korkeakoulutuksen kansainvälisen toi-
minnan strategia (Työministeriö, 2001), jossa todetaan, että joka viides työtön 
ulkomaan kansalainen Suomessa on korkeasti koulutettu. 

Taulukko 3. Koulutetut syntyperäiset kotimaan ja ulkomaan kansalaiset eri mais-
sa 1998, tuhatta henkeä 

Maa Kotimaan 
kansalaisia 

Länsimaisia 
maahanmuuttajia

Maahanmuuttajia 
kehitysmaista 

Maahanmuuttajat 
koulutetuista (%) 

Belgia 3583 226 48 7,1 
Alankomaat 7165 143 92 3,2 
Iso-
Britannia 

25893 748 296 3,9 

Italia 20165 99 94 0,9 
Itävalta 3282 269 75 9,5 
Kreikka 3822 132 13 3,7 
Luxemburg 102 67 2 40,2 
Ranska 21260 675 534 5,4 
Ruotsi 3797 132 17 3,8 
Saksa 32712 1862 963 7,9 
Suomi 2163 12 4 0,7 
Tanska 2612 51 15 2,5 
EU yhteensä 145677 4553 2261 4,5 
USA 216720 16770 7,2 
 Ulkomaisten korkeasti koulutettujen työllisyys, % kaikista työllisistä 
EU14 3,5 
USA 10 
Kanada 18 
Australia 25 
Lähde: OECD Observer (2003), Lucas (2004), US Census Bureau (2000b). Sarake ”Maahanmuuttajat 
koulutetuista (%)” on laskettu korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osuutena kaikista maassa asuvis-
ta korkeasti koulutetuista henkilöistä. 

13 Yhdysvalloissa vastaava luku on 9 prosenttia ja Kanadassa 19. 
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Taloudellisten arvioiden kannalta lähes yhtä tärkeä kysymys kuin maahanmuuton 
voimakkuus ja muuttovirran koostumus on selektiivisen poismuuton mahdolli-
suus. Toisin sanoen on tärkeätä tietää, mikä osuus muuttajista jää kohdemaahan-
sa pysyvästi ja onko pois muuttavien joukko keskimääräistä heikommin vai 
paremmin menestynyttä. Nämä tekijät vaikuttavat oleellisesti arvioihin maahan-
muuttajien menestyksestä työmarkkinoilla ja muuton fiskaalisista vaikutuksista. 
Tutkimuksia tästä aiheesta on kuitenkin toistaiseksi ilmestynyt varsin vähän, lä-
hinnä aineiston heikosta saatavuudesta johtuen. Yhdysvalloissa arviolta joka nel-
jäs tai kolmas maahanmuuttaja palaa takaisin kotimaahansa (Friedberg ja Hunt, 
1995; Warren ja Peck, 1980). Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan 30–40 prosenttia 
poistuu maasta pysyvästi viiden vuoden kuluessa muutosta, ja pois muuttavat 
ovat erityisesti niitä, jotka eivät menestyneet ruotsalaisilla työmarkkinoilla (Edin, 
LaLonde ja Åslund, 2000). Poismuutto on siis negatiivisesti selektiivistä.14 Näin 
ollen arviot maahanmuuttajien työmarkkinamenestyksestä ajan kuluessa yliar-
vioivat sopeutumisvaikutuksia. Toisaalta, mikäli maastamuutto todella on nega-
tiivisesti selektiivistä, maahanmuuton kustannukset pienenevät pitkällä 
aikavälillä, kun heikommin menestyneet poistuvat maasta muita useammin.  

14 Sama havainto on tehty myös Saksassa (Constant ja Massey, 2003b). 
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3 Maahanmuuttajat työmarkkinoilla 

Yksi tärkeimmistä maahanmuuttoon liittyvistä kysymyksistä on se, kuinka maa-
hanmuuttajat menestyvät kohdemaan työmarkkinoilla kohdemaassa vietetyn ajan 
kuluessa. Tätä vastaava englanninkielinen termi on ”assimilation”. Työmarkki-
namenestystä on tutkittu vertaamalla maahanmuuttajien ansioita tai työllisyyttä 
syntyperäisiin kohdemaan kansalaisiin (eli ”natiiveihin”) maahantulohetkellä ja 
oleskelun pidentyessä. Toisaalta on koettu tärkeäksi selvittää, miten muuttajat 
vaikuttavat kohdemaan kansalaisten työllisyyteen ja ansioihin. Tätä kutsutaan 
nimellä syrjäytysvaikutus (”displacement”). Syrjäytysvaikutuksia on tutkittu mm. 
vertaamalla eri alueiden tai maiden palkka- tai työllisyystasoja etsien yhteyttä 
alueen maahanmuuttajapopulaation kokoon. Molemmissa edellä esitetyissä ky-
symyksissä varsin keskeistä on se, kuinka koulutettua maahan muuttava työvoi-
ma on verrattuna kohdemaan yleiseen koulutustasoon eli kuinka hyviä 
substituutteja kotimainen ja ulkomainen työvoima ovat suhteessa toisiinsa. 

3.1 Maahanmuuttajien ansiot 

Työmarkkinamenestystä tutkitaan tyypillisesti vertaamalla maahanmuuttajien 
työllisyyttä ja palkkatasoa kohdemaan kansalaisten vastaaviin. Yleensä on pyritty 
vertaamaan muuttajia koulutuksen, iän ja muiden ominaisuuksien suhteen saman-
laisiin yksilöihin. Mikäli päätavoitteena on selvittää, millaista inhimillisen pää-
oman tasoa muuttajat edustavat ja miten he vaikuttavat julkisen talouden 
tasapainoon oleskelun eri vaiheissa, sitä voidaan tutkia keskiarvoja tarkastelemal-
la huomioimatta muiden ominaisuuksien vaikutuksia. On myös mahdollista, että 
havaittu työmarkkinamenestyksen paraneminen johtuu taustatekijöiden muutok-
sesta, esimerkiksi hankitusta koulutuksesta, tai siitä, että työmarkkinoille huonos-
ti sopeutuneet muuttavat pois maasta.  

Ensimmäiset Yhdysvaltoja koskevat tutkimukset osoittivat, että maahanmuuttajat 
ansaitsevat aluksi vähemmän kuin kotimaan kansalaiset, mutta heidän palkka-
tasonsa näytti saavuttavan kotimaan kansalaisten tason oleskelun pitkittyessä. 
Yhdysvalloissa palkkaero oli muuttohetkellä 17 prosenttia, mutta kuroutui um-
peen 15 vuoden kuluessa (Chiswick, 1978; Carliner, 1980). Ja 30 vuotta muuton 
jälkeen maahanmuuttajat ansaitsivat 11 prosenttia enemmän kuin vastaavan ikäi-
set ja vastaavasti koulutetut kotimaan kansalaiset. Tällä perusteella maahanmuu-
ton ajateltiin tuovan positiivisia vaikutuksia kansantaloudelle. Uudemmat 
tutkimukset kuitenkin kumosivat tämän positiivisen näkemyksen ja osoittivat, 
että muuttajien koulutus ja työkokemus ovat muuttuneet viimeisten vuosikym-
menten aikana huonompaan suuntaan (Borjas, 1985). Aiemmat muuttajat olivat 
huomattavasti viimeaikaisia kohortteja koulutetumpia ja menestyivät paremmin 
työmarkkinoilla. Onkin epätodennäköistä, että uudemmat muuttajakohortit kos-
kaan saavuttavat kotimaan kansalaisten palkkatasoa. Muuttajat siis ovat keski-
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määrin kotimaan kansalaisia pienituloisempia (vaihtelevassa määrin, maasta ja 
aineistosta riippuen) sekä maahanmuuttohetkellä että pidemmän ajan kuluessa. 
Useimmissa viimeaikaisissa amerikkalaisissa tutkimuksissa on tultu samaan joh-
topäätökseen (taulukko 4), ja havainto näyttää pätevän myös moniin muihin mai-
hin. Yhdysvalloissa maahanmuuttajien ja kotimaan kansalaisten palkkaeroista on 
olemassa runsaasti tutkimustuloksia, joista taulukossa esitetään keskeisimpiä.  

Taulukko 4. Maahanmuuttajien ja syntyperäisten kotimaan kansalaisten palkka-
erot

Tutkimus Maa Vuosi (maahan-
muuttokohortti) 

Palkkaero % 

LaLonde & Topel (1991) Yhdysvallat 1970 (1965-69) -20,0 
  1980 (1965-69) -14,0 
  1980 (1975-79) -35,0 
Yuengert (1994) Yhdysvallat 1980 (1965-69) -25,9 – +82,2 
Borjas (1994) Yhdysvallat 1990 (1985-89) -29,5 
Funkhouser & Trejo (1995) Yhdysvallat 1989 (1985-89) -30,0 
Card (1997) Yhdysvallat 1990 (-1984) -6,0 
 Yhdysvallat 1990 (1985-90) -29,2 
Butcher & DiNardo (1998) Yhdysvallat 1990 (-1989) -9,5 
Blau ym. (2002) Yhdysvallat 1980 (1975-79) -15,1 
Borjas (1993) Kanada 1980 (1975-80) -15,8 
Grant (1999) Kanada 1981-91 (1976-90) -30,1 – +7,3 
Constant & Massey (2003) Saksa 1984-97 (-1997) -13,2 
Ekberg (1994) Ruotsi 1970-90 (-1970) -2,0 
Edin ym. (2000) Ruotsi 1970 (1965-70) -12,0 
 Ruotsi                 2000 (1995-2000) -46,0 
Arai ja Vilhelmsson (2001) Ruotsi 1991(P-maat -1991) ±0 
 Ruotsi 1991 (Eur. -1991) -3,0 
 Ruotsi 1991 (Muut -1991) -7,0 
Hammarstedt (2003) Ruotsi 1990 -42,5 – + 10,7 
Bell (1997) Iso-Britannia 1973-92 (-1989) -34,0 – +30,5 
Büchel ja Frick (2003) Espanja 1994-97 +4,0 
 Irlanti 1994-97 +11,7 
 Iso-Britannia 1994-98 +6,0 
 Italia 1994-97 +5,0 
 Itävalta 1995-98 -2,0 
 Luxemburg 1994-96 +3,0 
 Saksa 1995-99 -26,0 
 Tanska 1994-97 -53,0 
Taulukossa esitetyt luvut perustuvat osittain kirjoittajan omiin laskelmiin tutkimuksissa raportoitujen 
keskiarvojen perusteella. Palkkaero ilmoitetaan joko keskimääräisenä tai minimi/maksimierona. 

Maahanmuuttajien ansioita käsittelevissä tutkimuksissa on mm. havaittu, että 
yhtenä tärkeimmistä syistä suuriin palkkaeroihin ovat koulutuserot. Tärkeänä 



11

syynä sille, miksi maahanmuuttajien palkkaero suhteessa kotimaan kansalaisiin 
on muuttunut viime vuosikymmenten aikana, on muuttovirran koostumus. Toi-
saalta eri tutkimusten tulokset poikkeavat toisistaan varsin voimakkaasti sekä 
maiden välillä että yhden maan sisällä. Eri maahanmuuttajaryhmien palkkaerot 
ovat suuria (mm. Bell, 1997; Grant, 1999). Näin ollen on erittäin vaikea vetää 
suomalaiseen maahanmuuttoon yleistettäviä johtopäätöksiä muiden maiden ai-
neistoilla tehtyjen tutkimusten perusteella. Lisäksi eräät tutkimukset ovat osoitta-
neet, että maahanmuuttajien ansiokehitys riippuu myös siitä, millainen 
taloudellinen tilanne vallitsee muuttohetkellä: 1990-luvun laman aikana Ruotsiin 
muuttaneet kokivat heikompaa ansiokehitystä vielä 7 vuotta myöhemmin  
(Åslund ja Rooth, 2003).15 Samanlaisia havaintoja on saatu mm. Yhdysvalloissa 
ja Kanadassa (Nakamura ja Nakamura, 1994; MacDonald ja Worswick, 1998; 
Chiswick ja Miller, 2002), joskaan muiden maiden aineistot eivät täysin yksimie-
lisesti tue tätä johtopäätöstä. Koska Ruotsin lama oli lähinnä samankaltainen kuin 
Suomessa, voidaan olettaa, että muuttoajankohdalla on saattanut olla merkitystä 
myös Suomeen muuttaneille. 

Syynä palkkaerojen pienenemiselle maassa oleskelun pidentyessä on pidetty mm. 
kielitaidon paranemista (Chiswick, 1991; Borjas, 1994) ja koulutuksen hankki-
mista. Lopullista selvyyttä kielitaidon merkityksestä ansioiden kehitykseen ei 
kuitenkaan ole saatu, sillä harvat tutkimusaineistot sisältävät luotettavaa tietoa 
kielitaidosta. Johtopäätöksenä viimeaikaisesta kirjallisuudesta voidaan todeta, 
että vaikkakin erot pienenevät kohdemaassa oleskelun myötä, ovat ne kuitenkin 
lopulta luonteeltaan pysyviä (Schoeni ym., 1996). 

3.2 Maahanmuuttajien työllisyys 

Toinen erittäin tärkeä maahanmuuttajien työmarkkinamenestystä ja inhimillistä 
pääomaa kuvaava indikaattori on muuttajien suhteellinen työllisyys verrattuna 
syntyperäisiin kotimaan kansalaisiin. Useissa tutkimuksissa on myös selvitetty 
muuttajien, etenkin naisten, osallistumista työvoimaan.  

Taulukosta 5 käy ilmi, että muuttajien työvoimaan osallistumisaste (työllinen- ja 
työtön työvoima/työikäinen väestö) on tyypillisesti matalampi kuin kotimaan 
kansalaisilla ja että erityisesti muuttajanaiset osallistuvat heikosti työvoimaan.16

Osittain tässä on kyse kulttuurieroista, mutta on huomattavaa, kuinka heikosti 
uudet muuttajat ovat sitoutuneet työmarkkinoihin. Kuten sarakkeesta M/K (maa-

15 Tutkimuksessa on kontrolloitu muuton lähtömaa, muuttajien koulutus, ikä ym. ansioihin vaikuttavat 
tekijät. 
16 Taulukon 5 tiedot ovat peräisin Eurostatin Labour Force Survey:sta. Suomen osalta luvut poikkeavat 
huomattavasti Tilastokeskuksen raportoimista tiedoista. Tilastokeskuksen ilmoittamien lukujen perusteel-
la laskettu maahanmuuttajien (koko väestön) työvoimaan osallistumisaste oli esimerkiksi vuonna 2000 60 
%  (67 %). Tämä tieto ei kuitenkaan ole vertailukelpoinen taulukossa esitettyjen muiden maiden lukujen 
kanssa. 



12

hanmuuttajien suhteellinen osallistumisaste kansalaisiin verrattuna) käy ilmi, 
monessa EU-maassa muuttajanaisten osallistumisaste on ainoastaan puolet koti-
maan kansalaisten vastaavasta. 

Taulukko 5. Maahanmuuttajien ja kansalaisten työvoimaan osallistumisaste eri 
maissa (%) ja maahanmuuttajien suhteellinen osallistumisaste kan-
salaisiin verrattuna (M/K) *1 1995–99 

 Miehet Naiset 
Maa Kansal. Maahanm. M/K*1 Kansal. Maahanm. M/K*1

  U V U V  U V U V 
Alankomaat 90,2 55,8 78,3 0,62 0,87 68,1 37,7 53,9 0,55 0,79 
Iso-Britannia 90,0 71,1 86,7 0,79 0,96 73,6 45,1 61,7 0,61 0,84 
Norja 89,8 75,5 76,3 0,84 0,85 80,8 46,9 64,4 0,58 0,80 
Ranska 88,2 67,7 87,5 0,77 0,99 73,9 33,4 57,8 0,45 0,78 
Ruotsi 88,7 61,9 81,1 0,70 0,91 84,4 41,7 68,1 0,49 0,81 
Saksa 90,3 77,5 88,8 0,86 0,98 75,4 50,4 68,7 0,67 0,91 
Suomi*2  84,8 76,6 80,5 0,90 0,95 79,5 53,4 69,1 0,67 0,87 
Tanska 91,0 68,0 76,1 0,75 0,84 80,6 34,1 65,0 0,42 0,81 
Yhdysvallat*3 74,0 79,0 1,07 61,0 53,0 0,87 
Lähde: Angrist ja Kugler (2002), US Census Bureau (2000a) ja (2000b). EU-maiden osalta luvut viittaa-
vat Eurostatin tuottamiin työvoimatutkimuksiin (”labour-force survey”). *1(M/K) viittaa maahanmuuttaji-
en suhteelliseen osallistumisasteeseen kansalaisiin verrattuna. *2Suomen osalta raportoidaan LFS-tieto 
(vertailukelpoinen muiden maiden tietojen kanssa). *3Yhdysvaltojen osallistumisaste viittaa vuoteen 1997 
ja maahanmuuttajiksi lasketaan kaikki ulkomailla syntyneet. EU-maiden osalta on otettu huomioon aino-
astaan EU-maiden ulkopuolelta saapuneet maahanmuuttajat. U viittaa viimeisten viiden vuoden aikana 
maahan muuttaneisiin (”uudet”), V viittaa yli 5 vuotta sitten muuttaneisiin (”vanhat”). Osallistumisaste = 
työvoima/työikäinen väestö.  

Samoin muuttajien työhön osallistumisaste (työlliset/väestö)17 on tyypillisesti 
matalampi (taulukko 6) ja työttömyysaste (työttömät/työvoima)18 korkeampi kuin 
kotimaan kansalaisilla (kuvio 2). Erityisesti EU-maiden ulkopuolelta tulevien 
muuttajien työllisyys on kotimaan kansalaisia heikompi. Tämä ei kuitenkaan pal-
jasta eroja eri muuttajaryhmien välisessä sopeutumisessa työmarkkinoille oleske-
lun kuluessa. On mahdollista, että muuttajilla on jo alkuhetkellä huomattava ero 
kotimaan kansalaisiin, joka kaventuu oleskelun pidentyessä. Tätä tukee osin ha-

17 Taulukon 6 tiedot ovat peräisin Eurostatin Labour Force Survey:sta. Suomen osalta luvut poikkeavat 
huomattavasti Tilastokeskuksen raportoimista tiedoista. Tilastokeskuksen ilmoittamien lukujen perusteel-
la laskettu maahanmuuttajien työhönosallistumisaste oli keskimäärin 23,5 % vuosina 1995–99. Tämä tieto 
ei kuitenkaan ole vertailukelpoinen muiden maiden lukujen kanssa. 
18

EU-maiden osalta luvut viittaavat OECD:n (OECD, 2000) raportoimiin tietoihin. Maahanmuuttajien 
työttömyysaste Suomessa on OECD-raportissa huomattavan matala. Kuviossa esitetään Suomen osalta 
kuitenkin ainoastaan muiden maiden kanssa vertailukelpoinen tieto. Vertailuksi voidaan todeta, että Tilas-
tokeskus raportoi maahanmuuttajien (koko väestön) työttömyysasteeksi 31,8 % (12,5 %) vuonna 2000. 
Koko väestön (maahanmuuttajat ja syntyperäiset kotimaan kansalaiset) työttömyysaste oli vuonna 2000 
9,8 %. Näin ollen maahanmuuttajien ja kotimaan kansalaisten työttömyyserot Suomessa ovat huomatta-
vasti OECD:n ilmoittamia suurempia. 



13

vainto, että aiemmin maahan muuttaneilla (V) on huomattavasti korkeampi työ-
hön osallistumisaste kuin viimeksi tulleilla (U). On myös syytä huomata, että 
pakolaistaustaisten muuttajien työntekoa rajoitetaan monissa maissa. Tämä luon-
nollisesti alentaa muuttajien suhteellista osallistumisastetta. Kaikista näistä vara-
uksista huolimatta yllä esitetyt luvut antavat kuvan maahanmuuttajien vaikeasta 
työllisyystilanteesta, erityisesti naispuolisten muuttajien osalta. 

Taulukko 6. Maahanmuuttajien ja kansalaisten työhön osallistumisaste (työlliset 
/ väestö) (%) ja maahanmuuttajien suhteellinen osallistumisaste 
kansalaisiin verrattuna (M/K) *1 1995–99

Maa Miehet   Naiset   
 Kans. EU:n ulkop. M/K*1 Kans. EU:n ulkop. M/K*1

  U V U V  U V U V 
Alankomaat 87,4 37,3 68,1 0,43 0,78 64,2 26,9 48,1 0,42 0,75 
Iso-Britannia 83,1 60,2 76,8 0,72 0,92 69,7 37,7 56,2 0,54 0,81 
Norja 86,9 64,2 69,0 0,74 0,79 77,8 38,0 59,3 0,49 0,76 
Ranska 80,0 42,1 69,8 0,53 0,87 64,0 20,8 43,1 0,33 0,67 
Ruotsi 81,4 38,9 60,9 0,48 0,75 78,8 23,8 55,3 0,30 0,70 
Saksa 83,3 62,2 80,4 0,75 0,97 68,7 39,5 61,5 0,57 0,90 
Suomi*2 74,0 48,6 61,6 0,66 0,83 69,4 38,0 55,2 0,55 0,80 
Tanska 87,2 52,8 64,4 0,61 0,74 75,3 27,5 54,0 0,37 0,72 
Yhdysvallat*3 94,6 94,5 0,99 95,8 94,5 98,6 

Lähde: Angrist ja Kugler (2002). EU-maiden osalta luvut viittaavat Eurostatin tuottamiin työvoimatutki-
muksiin (”labour-force survey). Suomen osalta raportoidaan sekä LFS-tieto (vertailukelpoinen muiden 
maiden tietojen kanssa) että Tilastokeskuksen tuottama tieto (ei vertailukelpoinen). *1(M/K) viittaa maa-
hanmuuttajien suhteelliseen osallistumisasteeseen kansalaisiin verrattuna. *2Suomen osalta raportoidaan 
LFS-tieto (vertailukelpoinen muiden maiden tietojen kanssa). *3Yhdysvaltojen osallistumisaste viittaa 
vuoteen 1997 ja maahanmuuttajiksi lasketaan kaikki ulkomailla syntyneet. U viittaa viimeisten viiden 
vuoden aikana maahan muuttaneisiin (”uudet”), V viittaa yli 5 vuotta sitten muuttaneisiin (”vanhat”).  
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Kuvio 2.  Maahanmuuttajien ja syntyperäisten kotimaan kansalaisten työttö-
myysaste eri maissa, 1995–98 keskiarvo  
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Lähde: OECD (2000). 

Kuten edellä kävi ilmi, on maahanmuuttajien työllisyys heikompaa kuin koti-
maan kansalaisten. Keskeinen kysymys on siis, kaventuvatko nämä erot oleske-
lun myötä. Yhdysvalloissa on saatu varsin eriäviä tuloksia maahanmuuttajien ja 
kotimaan kansalaisten työllisyyserojen kehityksestä. Osa tutkimuksista toteaa, 
että vaikka erot ovat muuttohetkellä varsin suuret, ne kuitenkin katoavat, kun 
maassa oleskelu on kestänyt 10 vuotta (Chiswick ym., 1997). Toiset tutkimukset 
taas löytävät pysyviä eroja (Borjas, 1995). Näissä tutkimuksissa on käytetty jok-
seenkin erilaisia menetelmiä, mutta yleinen käsitys tällä hetkellä puoltaa pysyvi-
en erojen olemassaoloa. 

Samoin kuin palkkaeroja tarkasteltaessa useimmat työllisyystutkimukset toteavat, 
että työllisyyseron (taulukko 7) merkittävin selittävä tekijä on muuttajien lähtö-
maa.19 Esimerkiksi Ruotsissa pohjoismaisten maahanmuuttajien ero kotimaan 
kansalaisiin oli huomattavasti pienempi kuin Euroopan ulkopuolelta muuttanei-
den. Kuitenkin kaikkien maahanmuuttajien työllisyys verrattuna kotimaan kansa-
laisiin paranee huomattavasti maassaolon keston myötä (Nekby, 2003). 
Esimerkiksi alle viisi vuotta Ruotsissa oleskelleet miehet olivat yli 44 prosenttia 
todennäköisemmin vailla työtä (naiset lähes 48 prosenttia), kun taas yli 20 vuotta 
oleskelleilla ero oli kaventunut 14,5 prosenttiin (15,3 prosenttiin naisilla). Ruot-

19 On huomattava, että muuttajien lähtömaa heijastaa useita aineistoissa havaitsemattomia ominaisuuksia 
kuten (tyypillisesti puutteellisesti mitattu) koulutus ja työmarkkinakokemus. 
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sissa maahanmuuttajien tilanne on muuttunut huomattavasti viimeisten 30 vuo-
den aikana, samalla kun maahanmuuttajien koostumus on muuttunut. Vielä 1970 
luvulla suuri osa muuttajista oli toisista Pohjoismaista, eikä heidän työllisyytensä 
ollut oleellisesti heikompi kuin syntyperäisillä ruotsalaisilla (Ekberg, 1991 ja 
1999; Wadensjö, 1997; Lundborg, 2000; Vilhelmsson, 2000). 1980-luvulla ja sen 
jälkeen muuttajien työllisyys on heikentynyt huomattavasti verrattuna kotimaan 
kansalaisiin ja aiempaa suurempi osa heistä on pakolaistaustaisia. Maahanmuut-
tajien lähtömaat puolestaan vaihtelevat voimakkaasti maittain (katso liite 1 sekä 
Coppel ym., 2001), mikä osittain selittää tutkimusten eriäviä tuloksia. Osittain 
tästä syystä on vaikea vetää johtopäätöksiä Suomen kannalta. Lisäksi monessa 
tutkimuksessa on vaikea erotella todellista työmarkkinamenestyksen kasvua mm. 
kohortin koostumusvaikutuksesta, koska pitkiä aikavälejä kuvaavia aineistoja on 
harvoin saatavilla. 

Taulukko 7. Maahanmuuttajien ja syntyperäisten kotimaan kansalaisten työlli-
syys- ja työttömyysero 

Tutkimus Maa Vuosi (kohortti) Ero, % 
Työttömyyserot 

Arai & Vilhelmsson  Ruotsi 1992-95 (1968-91) Ei-EU: +69 – +101 
(2001)   EU: +17,0 – + 34,0 
   P-maat:+9,0–+23,0 
Työllisyyserot 

Nekby (2003) Ruotsi 1990-2000 (1946-99) Miehet: -32,0 
   Naiset: -30,0 
Roodenburg ym. (2003) Alankomaat 2000 Länsim.: -4,0 
   Ei-länsim. -18,0 
Ekberg (1991) Ruotsi 1989 -17,0 
Card (1997) Yhdysvallat 1989 (ennen 1986) -2,6 
  1989 (1986-89) -15,8 

Pulkkinen (2003) sivuaa tätä aihetta tutkimalla Helsingin yliopistosta valmistu-
neiden ulkomaalaisten työllisyyttä. Vuosina 1997–99 valmistui yhtensä 273 ul-
komaan kansalaista, joista Suomessa vuonna 2002 oleskeli edelleen 166. 
Kyselyyn vastanneista (44 prosentista) 65 prosenttia oli töissä valmistumishetkel-
lä ja 15 prosenttia jatkoi opintoja. Syksyllä 2002 lähes 70 prosenttia oli töissä ja 
18 prosenttia jatko-opiskelijoina. Ainoastaan 4 prosenttia oli työttömänä. Pulkki-
sen mukaan siis Suomessa valmistuneet ulkomaalaiset työllistyvät erittäin hyvin. 
On tosin huomioitava, että tämän tutkimuksen otos on pieni ja valikoitunut. 
Kaikki otoksen 72 henkilöä olivat oleskelleet maassa vähintään 5 vuotta ja 65 
prosenttia jopa yli 10 vuotta, ja kaikki olivat korkeasti koulutettuja. Suurin osa 
oli jäänyt Suomeen nimenomaan siksi, että oli saanut töitä. On siis mahdollista, 
että heikommin menestyneet ovat muuttaneet pois maasta. Tulokset eivät myös-



16

kään kerro siitä, miten ulkomailla koulutuksensa hankkineet tai matalammin kou-
lutetut menestyvät Suomen työmarkkinoilla.20

3.3  Maahanmuuttajat ja hyvinvointipalvelut 

Tärkeä tekijä maahanmuuton julkiselle sektorille aiheuttamien kustannusten ja 
hyötyjen taustalla on se, kuinka paljon muuttajat käyttävät hyvinvointipalveluita. 
Koska muuttajat tyypillisesti ansaitsevat vähemmän kuin kotimaan kansalaiset ja 
ovat useammin työvoiman ulkopuolella, on yleisesti oletettu, että he joutuvat tur-
vautumaan yhteiskunnan tukiin. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat olleet eri-
laiset sosiaaliset tuet, joiden käyttöä on tutkittu mm. Yhdysvalloissa, Kanadassa 
ja Ruotsissa. Yhdysvalloissa tutkimustulokset ovat johtaneet lakimuutoksiin, jot-
ka ovat rajoittaneet maahanmuuttajien oikeuksia tukien käyttöön ja siten vähen-
täneet tukien käyttöä. 

Kohdemaissa on tyypillisesti kattavampi sosiaalinen turvaverkko kuin maahan-
muuton lähtömaissa, joten on oletettu, että osa muuttajista tulee maahan ainakin 
osittain tästä syystä. Tätä kutsutaan nimellä ”hyvinvointimagneettivaikutus” 
(”welfare magnet”) (Borjas, 1999). Monesti tukien maksu lankeaa kuntien tai 
osavaltioiden kontolle, kun taas maahanmuuttopolitiikasta päätetään valtion ta-
solla. Maksujen ja verotulojen kohtaanto saattaa siis vinoutua maahanmuuton 
seurauksena. 

Varhaisimmat tutkimukset koskivat Yhdysvaltoja ja totesivat, että maahanmuut-
tajien perheet käyttävät tukijärjestelmiä vähemmän kuin amerikkalaiset perheet, 
kun otetaan huomioon perheen muut taustaominaisuudet (ks. Blau, 1984; Tienda 
ja Jensen, 1986). Tukijärjestelmiä käyttäneiden perheiden saamien tukien määrä 
oli sama taustasta (maahanmuuttaja vs. kotimaan kansalainen) riippumatta. Nämä 
tutkimukset kuitenkin käsittelivät yhden vuoden poikkileikkausaineistoa (1976 
tai 1980), joten niissä ei voitu selvittää, eroavatko eri maahanmuuttajakohortit 
toisistaan tukien käytön suhteen ja lisääntyykö vai väheneekö tukien käyttö oles-
kelun pidentyessä. Uudemmissa tutkimuksissa käytetään tyypillisesti usean vuo-
den paneeliaineistoa ja pyritään selvittämään kohdemaassa oleskelun vaikutusta 
tukien käyttöön (taulukko 8). Taulukossa esitetään, kuinka paljon enemmän (tai 
vähemmän) todennäköisiä tukien käyttäjiä muuttajat ovat kotimaan kansalaisiin 
verrattuna (%)21 ja lisääkö (vai vähentääkö) maassa vietetty aika tukien käyttöä. 

20 Ulkomaisia opiskelijoita kaikissa EU-maissa oli vuonna 1995 yhteensä 680 000, joista suurin yksittäi-
nen osuus (yli 30 prosenttia) oli muista EU-maista tulevia opiskelijoita (Lucas, 2004). Myös Aasiasta ja 
Afrikasta tulee suhteellisen runsaasti opiskelijoita EU-maihin. 

21 Taulukossa ilmoitettu luku siis kertoo, montako kertaa todennäkoisempiä tukien käyttäjiä maahanmuut-
tajat ovat. Jos esimerkiksi syntyperäisten kotimaan kansalaisten kotitalouksista 10 % on saanut tukia ja 
muuttajien kotitalouksista 20 %, muuttajat käyttävät tukia 100 prosenttia kotimaan kansalaisia enemmän. 
Onkin syytä muistaa, että suurten erojen taustalla voi olla kotimaan kansalaisten erittäin pieni absoluutti-
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Borjas ja Trejo (1991) havaitsivat, että maahanmuuttajien tukien käyttö suhteessa 
kotimaan kansalaisiin kasvoi voimakkaasti 1970-luvulla. Tämä johtui suurim-
maksi osaksi uudempien, etenkin 1960-luvulla saapuneiden, maahanmuuttoko-
horttien heikommasta työmarkkina-asemasta. Lisäksi näyttäisi siltä, että 
muuttajien tukiriippuvuus kasvaa oleskelun pidentyessä. Lisäys ei johdu ainoas-
taan vanhenemisen vaikutuksesta (kaikissa tutkimuksissa on havaittu, että van-
hemmat ihmiset käyttävät tukia enemmän). Tämä johtopäätös on jokseenkin 
yllättävä, koska aiemmin yllä esitetyt tutkimukset havaitsivat pidemmän kohde-
maassa oleskelun johtavan muuttajien ansioiden kasvuun. Selitykseksi on ehdo-
tettu mm. tukien käyttöoikeuksien paranemista oleskelun pitkittyessä ja 
tukijärjestelmien parempaa tuntemusta. Toisaalta myös ikääntyminen on tärkeä 
tekijä tukien käytössä. Hu (1998) tutki ikääntyneiden (yli 55-vuotiaiden) maa-
hanmuuttajien tukien käyttöä ja havaitsi, että ero kotimaan kansalaisiin syntyy 
nimenomaan tämän ryhmän käyttäytymisestä. Taulukossa 8 on esitetty Hun las-
kelmat ikäryhmien 18–64 osalta, mutta edelleen hän havaitsi yli 55-vuotiaiden 
maahanmuuttajien tukien käytön kasvaneen 18 prosentista 68 prosenttiin välillä 
1980–90. Tärkein tekijä tukien käytölle onkin ikä maahanmuuttohetkellä: yli 55-
vuotiaat muuttajat ovat jopa kolminkertaisesti todennäköisempiä tukien käyttäjiä 
kuin alle 55-vuotiaat. Näin ollen muuttajien ikääntyessä erot kotimaan kansalai-
siin kasvavat. Toisaalta, verrattuna kotimaan kansalaisiin, uudemmat maahan-
muuttajakohortit käyttävät suuremmalla todennäköisyydellä tukia kaikissa 
ikäryhmissä kuin aiemmat kohortit. 

Gustman ja Steinmeier (2000) tutkivat mm. työttömyyskorvausten, sosiaaliturvan 
(”social security”) ja varsinaisen sosiaaliavun (”welfare”) käyttöä Yhdysvallois-
sa. He havaitsivat, että maahanmuuttajamiehet käyttivät tukia keskimääräistä 
harvemmin ja saivat tukia myös määrällisesti kolmanneksen kotimaan kansalai-
sia vähemmän. Ainoa tukimuoto, jota he käyttivät enemmän, oli ruoka-avustus, 
joka muodostaa alle 10 prosenttia kaikista tutkituista tuista. Maahanmuuttajanai-
set taas olivat huomattavasti keskimääräistä todennäköisempiä tukien käyttäjiä, 
joskin heidän saamiensa tukien määrä oli ainoastaan 10 prosentteja kotimaan 
kansalaisten saamia määriä korkeampi. Naiset saivat erityisen paljon varsinaista 
sosiaaliapua. Kohorttien välillä oli kuitenkin huomattavia eroja tukien käytössä. 

nen tukien käyttö, johon verrattuna muuttajien käyttö vaikuttaa suurelta. Toisaalta monessa tutkimuksessa 
ei ole otettu huomioon saatujen tukien määrää, joten on mahdollista, että muuttajien kokonaistukimäärä 
poikkeaa kotimaan kansalaisista taulukossa arvioitua enemmän tai vähemmän. 
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Taulukko 8. Maahanmuuttajat ja tukien käyttö 

Tutkimus Maa, tukityyppi Vuosi Ero tukien käytössä: 
Muuttaja vs. kotimaan 
kansalainen 

Kohdemaassa 
oleskelu: Lisää 
vs. vähentää 

Borjas & Trejo 
(1991) 

Yhdysvallat 1970 
1980 

1970: -3,3% 
1980: +10,4% 

Lisää 

Hu (1998) Yhdysvallat, Sosiaa-
liturva 

1980 
1990 

1980:  +35,7% 
1990: +25,8% 

Lisää,  pakolai-
silla vähenee 

Borjas (1995) Yhdysvallat 1970  
1980 
1990 

1970: -1,7% 
1980: +10,1% 
1990: +20,3% 

Lisää,  
ei pakolaisilla 

Gustmann & 
Steinmeier (2000) 

Yhdysvallat, kaikki 
tuet 

1992 Miehet: -9,3% 
Naiset: +74,2% 

-

Baker & Benjamin 
(1995) 

Kanada, 
Työttömyystuki 

1985 
1990 

1985: -44,1 –  -16,1% 
1990: -36,3 –  +7,1% 

Lisää 

 Kanada, 
Sosiaalituki 

 1985: -66,3 –  -28,8% 
1990: -45,7 –  +10,6% 

Lisää 

 Kanada, 
Asumistuki 

 1985: -32,4 –  +76,7% 
1990: -56,4 –  +51,3% 

Vähentää 

Blume & Verner 
(2003) 

Tanska, kaikki tulon-
siirrot22

1984-99 1990: +56 –  +300% 
1999: +57 –  +315% 

Vähentää 

Hansen & Lofst-
rom (2003) 

Ruotsi 1990-96 1990: +160 –  +418% 
1996: +117 – +583% 

Vähentää 

Suuri osa muuttajien ja kotimaan kansalaisten välisistä eroista tukien käytössä 
selittyy heidän muilla taustaominaisuuksillaan kuten koulutuksella, kielitaidolla, 
ikärakenteella sekä työmarkkinamenestyksellä (Hu, 1998). Samoin muuttajien 
väliset erot selittyvät suureksi osaksi heidän lähtömaallaan ja koulutuksella. 
USA:ssa eurooppalaiset muuttajat sopeutuvat nopeammin työmarkkinoille ja 
käyttävät vähemmän tukia kuin esimerkiksi aasialaiset ja eteläamerikkalaiset. 
Toisaalta selvitettäessä nykyisen maahanmuuton kokonaisvaikutuksia on yhden-
tekevää, miten muut taustatekijät vaikuttavat muuttajien tukien käyttöön.23 Aino-
astaan ero kotimaan kansalaisiin sekä ikääntymisen ja työmarkkinamenestyksen 
vaikutus merkitsevät. Borjas ja Trejo (1991) arvioivat, että Yhdysvaltoihin muut-
tavat aiheuttavat ”elinkaarensa”24 aikana kustannuksia tukijärjestelmille jopa 13 
500 dollaria per perhe. Tämä on huomattava summa verrattuna amerikkalaisen 
perheen aiheuttamiin 7 900 dollarin kustannuksiin. Gustman ja Steinmeier (2000) 
puolestaan arvioivat, että eläkkeelle siirtyessään Yhdysvaltoihin muuttaneet mie-
het ovat maksaneet veroja keskimäärin 76 prosenttia vastaavan ikäisten amerik-
kalaisten miesten maksamista veroista, mutta saavat eläkkeitä ja tukia 83 

22 Tässä tutkimuksessa tarkastellaan riippuvuutta sosiaalisista tulonsiirroista. Riippuvuusaste on määritel-
ty julkisten tulonsiirtojen osuutena henkilön kokonaistuloista. 
23 On kuitenkin harkittava tarkkaan, sisällytetäänkö pakolaistaustaiset muuttajat näihin laskelmiin, sillä 
heidän maahantulonsa liittyy ei-taloudellisiin tekijöihin ja määräytyy kansainvälisten sopimusten mukaan. 
24 Elinkaarella viitataan tässä yhteydessä maahanmuuttohetkestä alkavaa oleskelua maassa (päättyen 
maastamuuttoon tai kuolemaan). 
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prosenttia amerikkalaisten miesten saamasta määrästä. Naisten kohdalla tilanne 
on hieman tasapainoisempi: verot ovat 78 prosenttia ja tuet 80 prosenttia amerik-
kalaisten naisten vastaavista luvuista. Myöhemmin saapuneiden kohorttien koh-
dalla erot ovat suurempia. 

Baker ja Benjamin (1995) selvittivät sekä työttömyystukien, sosiaalisen tuen että 
asumistuen käyttöä Kanadassa. He saavat varsin toisenlaisia tuloksia kuin Yh-
dysvalloissa ja toteavatkin, että pakolaisia lukuun ottamatta maahanmuuttajat 
käyttävät vähemmän tukia kuin kotimaan kansalaiset. Eurooppalaisia tutkimuksia 
aiheesta on toistaiseksi olemassa varsin vähän. Büchel ja Frick (2003) vertaavat 
maahanmuuttajien ja kotimaan kansalaisten pääasiallisia tulonlähteitä joissakin 
EU-maissa ja havaitsevat, että huomattavasti suurempi osa muuttajista on sosiaa-
lisen avun tai työttömyystukien varassa kuin kotimaan kansalaisista.25

Pohjoismaiset tutkimukset käsittelevät lähinnä Ruotsia. Blume ym. (2003) ha-
vaitsivat, että maahanmuuttajien ja kotimaan kansalaisten köyhyyserot kasvoivat 
sekä Ruotsissa että Tanskassa 1980-luvun puolivälistä 1990-luvun loppuun. 
1990-luvun lopussa kotimaan kansalaisista köyhyysrajan alapuolelle jäi 10 pro-
senttia syntyperäisistä tanskalaisista ja 15 prosenttia ruotsalaisista. Maahanmuut-
tajista joka kolmas Tanskassa ja lähes joka neljäs Ruotsissa eli köyhyydessä 
(kehitysmaista saapuneilla luku oli huomattavasti suurempi).26 Ei siis ole yllättä-
vää, että maahanmuuttajien tukiriippuvuus on kasvanut 1980- ja 1990-luvulla 
(Blume ja Verner, 2003). Maahanmuuttajat saivat vuonna 1999 yli 18 prosenttia 
kaikista maksetuista sosiaalisista tuista, vaikka heidän osuutensa Tanskan väes-
töstä oli ainoastaan 2,8 prosenttia. Tukiriippuvuus vaihtelee kuitenkin voimak-
kaasti muuttajien lähtömaasta riippuen. Myös Ruotsissa maahanmuuttajien 
tukien käyttö on kasvanut voimakkaasti 1980- ja 1990-luvulla, myös suhteessa 
kotimaan kansalaisiin (Hansen ja Lofstrom, 2003). Hansen ja Lofstrom arvioivat, 
että sosiaalimenojen kasvusta suuri osa selittyy maahanmuuton lisääntymisellä ja 
muuttajavirran koostumuksen muutoksella. Kuitenkin sekä Tanskassa että Ruot-
sissa muuttajien tukiriippuvuus vähenee maassa vietetyn ajan myötä. Toisaalta 
vielä 20 vuoden kuluttua maahanmuuttajien tukien käyttö on 5–8 prosenttiyksik-
köä korkeampaa kuin kotimaan kansalaisilla.27

Nämä tulokset eivät kuitenkaan kerro sitä, edustavatko maahanmuuttajat kohde-
maalleen nettokustannusta vai -hyötyä. On mahdollista, että muuttajat maksavat 
enemmän veroja kuin mitä kuluttavat. Toisaalta kulutukseen vaikuttaa myös jul-
kisten palveluiden ym. käyttö, joka ei ole välttämättä missään yhteydessä tuki-

25 Esimerkiksi Tanskassa tuen varassa eläviä kotitalouksia on 11,1 % natiiveista ja 57 % maahanmuutta-
jista. Muita tutkimuksessa käsiteltyjä maita olivat Luxemburg, Irlanti, Italia, Espanja ja Itävalta. 
26 Yhdysvalloissa vastaava osuus on 6–37 prosenttia etnisestä taustasta riippuen (Borjas, 1990) ja Kana-
dassa 8–32 prosenttia (Kazemipur ja Halli, 2001). 
27 Yhdysvalloissa vastaava ero on 5 prosenttiyksikköä (Borjas ja Hilton, 1996) ja Kanadassa 7 prosent-
tiyksikköä (Baker ja Benjamin, 1995). 
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riippuvuuden kanssa. Samoin on mahdollista, että muuttajat aiheuttavat kotimaan 
kansalaisille erilaisia ulkoishyötyjä tai -haittoja, jotka on mahdollisesti myös 
otettava huomioon. Seuraavissa kappaleissa käsitellään näitä kysymyksiä. 

3.4 Maahanmuuton vaikutus syntyperäisiin kotimaan kansalaisiin 

Työllisyys- ja palkkavaikutukset 

Yleisessä maahanmuuttokeskustelussa ja -politiikan suunnittelussa yhtenä kes-
keisenä kysymyksenä on ollut maahanmuuton mahdollinen haittavaikutus koti-
maan kansalaisille. Usein on arveltu muuttajien syrjäyttävän ainakin heikommin 
koulutettuja kotimaan kansalaisia työmarkkinoilla (”displacement”). Tämän seu-
rauksena joidenkin väestöryhmien hyvinvointi saattaa heiketä, vaikka maahan-
muutto keskimäärin olisikin kansantaloudelle hyödyksi. Useissa tutkimuksissa 
onkin keskitytty juuri tiettyjen väestöryhmien tarkasteluun (esimerkiksi koulunsa 
kesken jättäneet, nuoret miehet, aiemmat maahanmuuttajat jne.). Vaikutusten 
arviointi on vaikeaa, koska ne riippuvat mm. maahanmuuttajien koulutuksesta, 
muuton voimakkuudesta, kohorttieroista, alueellisesta jakautumisesta kohdemaan 
sisällä sekä muuttajien muista ominaisuuksista kuten iästä, sukupuolesta, lähtö-
maasta ja muuttotyypistä (OECD, 2000). 

Maahanmuutto kasvattaa työvoiman tarjontaa kotimaisilla työmarkkinoilla ja 
muuttajat ovat mahdollisesti kotimaan kansalaisia edullisempaa työvoimaa. Näin 
ollen voidaan ajatella, että lisääntynyt maahanmuutto saattaa heikentää kotimaan 
kansalaisten työllisyyttä ja alentaa yleistä palkkatasoa, ainakin siltä osin kun 
maahanmuuttajat kilpailevat samoista työpaikoista kotimaan kansalaisten kanssa. 
Talousteorian perusteella maahanmuutto saattaa vaikuttaa negatiivisesti kotimaan 
kansalaisten palkkoihin (ks. mm. Angrist ja Kugler, 2002). Teoria ei kuitenkaan 
suoraan kerro, mitä tapahtuu esimerkiksi työllisyys- ja työttömyysasteelle (Fried-
berg ja Hunt, 1995).  

Vaikutusten selvittämisessä on käytetty joko 1) aluevertailua, jossa verrataan 
työmarkkinoita esim. kaupungeissa, joihin on kohdistunut runsasta maahanmuut-
toa, vastaaviin kaupunkeihin, joihin ei ole muutettu, tai 2) yleisen tasapainon 
koeasetelmaa, jossa pyritään löytämään yksittäinen muuttoliiketapaus, jossa on 
olemassa selkeä ”verrokkiryhmä”. Esimerkkinä voisi olla tietty ammatti- tai ikä-
ryhmä, jonka osuus lisääntyy voimakkaasti maahanmuuton seurauksena. Verrok-
kiryhmänä toimisivat tässä tapauksessa muut ammatti- tai ikäryhmät. Tällä 
tavoin pystytään eristämään maahanmuuton vaikutus mahdollisista muista työ-
markkinoilla tapahtuneista muutoksista. Aluevertailun ongelmana on yleensä 
sopivien vertailukaupunkien löytäminen, alueellisten työmarkkinoiden voimakas 
integroituneisuus (joka aiheuttaa vaikutusten vuotamista toisille alueille), pienet 
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otoskoot (vertailtaessa muutamaa kaupunkia muutaman vuoden ajalta) ja yleisen 
tasapainon vaikutusten huomioimisen vaikeus (mm. hintatasojen nousu).  

Yleisesti ottaen eri maissa tehdyt tutkimukset ovat todenneet maahanmuuton vai-
kutuksen kotimaan kansalaisten palkkoihin ja työllisyyteen olevan vähäinen. Eni-
ten tutkimuksia on jälleen tehty Yhdysvalloissa, jossa työmarkkinavaikutusten on 
keskimäärin havaittu olevan merkityksettömiä tai erittäin pieniä (ks. kirjallisuus-
katsaukset Borjas, 1994 sekä Friedberg ja Hunt, 1995). Esimerkiksi Altonji ja 
Card (1991) havaitsivat, että maahanmuuttajien väestöosuuden lisääntyminen 
yhdellä prosentilla alentaa palkkoja korkeintaan 1,2 prosenttia ja itse asiassa vä-
hentää työttömyyttä 0,23 prosenttia. Friedbergin ja Huntin (1995) katsauksessa 
keskimääräinen palkkajousto on 0,1: jos muuttajien osuus lisääntyy 10 prosentil-
la (huomattava lisäys), alenevat kotimaan kansalaisten palkat noin prosentin.28

Tätä havaintoa tukevissa tutkimuksissa edes huomattavan suuret hetkelliset 
muuttajavirrat eivät ole juuri vaikuttaneet kotimaan kansalaisten palkkoihin tai 
työllisyyteen.  

Erittäin kuuluisana esimerkkinä aluetutkimuksesta on mm. Card (1990), joka to-
teaa, että 7 prosentin kasvu Miamin työvoimassa toukokuusta syyskuuhun 1980 
kuubalaisten maahanmuuton seurauksena ei alentanut miamilaisten palkkoja, 
mutta heikensi Miamissa asuvien kuubalaisten keskimääräistä palkkatasoa.29

Palkkataso aleni lähinnä siksi, että uudet tulijat olivat heikosti koulutettuja ja ma-
talapalkkaisia. Myös uudemmat, aluevertailua käyttävät tutkimukset tukevat joh-
topäätöstä maahanmuuton varsin vaatimattomista työllisyys- ja palkka-
vaikutuksista.30 Esimerkiksi Card (1997) arvioi tähän mennessä Yhdysvaltoihin 
suuntautuneen huomattavan maahanmuuton alentaneen suurimpien kaupunkien 
palkkatasoa keskimäärin alle prosentin. Vaikutus työllisyyteen on saattanut kui-
tenkin olla jonkin verran suurempi, keskimäärin 0–2 prosenttia.  

Ns. koeasetelmatutkimuksia puolestaan edustaa Friedberg (2001), joka tutkii 
maahanmuuton vaikutuksia Israelissa. Israelin väestö kasvoi 12 prosentilla välillä 
1990–94, kun juutalaisten muutto Neuvostoliitosta sallittiin. Kontrolliasetelman 
rakentamisessa käytettiin tietoa siitä, mihin ammatteihin muuttajat erityisesti 
suuntautuivat. Friedberg ei kuitenkaan löytänyt (tilastollisesti merkitseviä) todis-
teita siitä, että maahanmuutto olisi vaikuttanut haitallisesti kotimaan kansalaisten 
ansioihin.

28 On kuitenkin huomattava, että vaikutus saattaa kohdistua voimakkaampana tiettyihin väestöryhmiin, 
etenkin vähemmän koulutettuihin natiiveihin. Jaeger (1995) havaitsi Yhdysvaltoihin suuntautuneen muu-
ton alentaneen koulunsa keskeyttäneiden (“high-school dropouts”) palkkoja jopa 3 prosentilla, ja selittäisi 
siten neljäsosan kouluttamattomien ja korkeasti koulutettujen palkkaerojen kasvusta. 
29 Card vertasi Miamia Atlantaan, Houstoniin ja Los Angelesiin. 
30 Näitä tuloksia on kuitenkin myöhemmin kyseenalaistettu, koska vastaavia vaikutuksia voidaan todeta 
myös ”kuvitteellisten muuttajavirtojen” kohdalla (Angrist & Krueger, 1999). Havaittujen vaikutusten 
pienuus tai suuruus voi siis johtua aivan muista tekijöistä. 
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Taulukoissa 9 ja 10 esitetään koosteena eri maissa tehtyjen tutkimusten tuloksia 
muuton vaikutuksesta kotimaan kansalaisiin. On huomattava, että monet tutki-
mukset keskittyivät ainoastaan tiettyjen väestönosien analysointiin  
(kuten matalasti koulutettujen teollisuustyöntekijöiden, esim. DeNew &  
Zimmermann, 1994a), eivätkä tulokset siten ole yleistettävissä väestötasolle. Osa 
tutkimuksista tuntuu myös viittaavan maahanmuuttajien määrään ja toiset taas 
maahanmuuttajien työvoimaosuuteen, mikä vaikeuttaa eri laskelmien vertailua. 
Lisäksi suurin osa tutkimuksista keskittyy lyhyen välin tarkasteluihin, ja vain 
harvat tutkimukset tutkivat sekä lyhyttä että pitkää aikaväliä (mm. Gross, 1999). 

Eurooppaan on vaikea yleistää Yhdysvalloissa tehtyjen tutkimusten tuloksia kos-
ka työmarkkinoiden sopeutuminen on Euroopassa hitaampaa, työttömyys pysy-
vämpää ja palkat varsin joustamattomia alaspäin. Eurooppalaiset tutkimukset 
ovat myös saaneet varsin eriäviä tuloksia maahanmuuton työmarkkinavaikutuk-
sista, ja usein tutkimukset on toteutettu puutteellisella aineistolla ja/tai puutteelli-
sin menetelmin. Ranskassa maahanmuutto näyttäisi lisäävän työttömyyttä 
lyhyellä aikavälillä, mutta alentavan sitä pitkällä aikavälillä (Gross, 1999). Ai-
emmat ranskalaiset tutkimukset sen sijaan ovat löytäneet ainoastaan pieniä vaiku-
tuksia (Garson ym., 1987). Samoin Saksassa palkka- ja työllisyysvaikutusten on 
arvioitu olleen varsin pieniä maahanmuuton huomattavasta volyymista huolimat-
ta (Zimmerman, 1994a; Mühleisen ja Zimmerman, 1994; Winkelman ja  
Zimmerman, 1995). Yhdessä saksalaisessa tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, 
että kouluttamattomien työntekijöiden palkat alentuivat 1980-luvulla maahan-
muuton seurauksena, kun taas koulutettujen palkat nousivat (DeNew ja  
Zimmerman, 1994b). Kaikkiaan eurooppalaiset tutkimukset arvioivat maahan-
muuton aiheuttavan ainoastaan pieniä muutoksia kotimaan kansalaisten palkkoi-
hin. Mikäli EU-maiden väestö kasvaisi yhdellä prosentilla maahanmuuton 
seurauksena (ja muuttajien osuus työvoimasta siten 2,7 prosentilla), alenisivat 
eurooppalaisten palkat pahimmassakin tapauksessa ainoastaan 0,8 prosenttia en-
sivaiheessa ja tätä vähemmän tulevaisuudessa mikäli muutto vielä jatkuisi  
(Zimmermann, 1995). 

Joustamattomien palkkojen on arveltu johtavan siihen, että maahanmuutto vai-
kuttaa voimakkaammin eurooppalaisten työllisyyteen. Tutkimustulokset eivät 
kuitenkaan tue tätä oletusta. Keskimäärin maahanmuuttajien työvoimaosuuden 
lisääntymisen yhdellä prosentilla voidaan arvioida kasvattavan eurooppalaisten 
työttömyyttä korkeintaan 0,2 prosenttiyksiköllä (Bauer ja Zimmermann, 1999). 
Nämä vaikutukset riippuvat kuitenkin voimakkaasti maahanmuuttajavirran koos-
tumuksesta: koulutetut muuttajat näyttivät yllättäen tuovan mukanaan hyötyjä 
kaikille väestöryhmille, kun taas kouluttamattomat muuttajat vaikuttivat negatii-
visesti kohdemaansa vähemmän koulutettuun väestöön. Angrist ja Kugler (2000) 
tutkivat EU-maiden työmarkkinainstituutioiden erojen vaikutusta maahanmuuton 
aiheuttamiin työllisyyden muutoksiin. He havaitsivat, että työmarkkinoiden jous-
toa vähentävät instituutiot tyypillisesti lisäävät maahanmuuton negatiivisia vaiku-
tuksia kotimaan kansalaisten työllisyyteen. 
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Taulukko 9. Maahanmuuton palkkavaikutus

Tutkimus Maa Vuosi Palkkavaikutus, %  
DeNew & Zimmermann (1994a) Saksa 1984-89 -0,16 
DeNew & Zimmermann (1994b) Saksa 1984-89 -0,35 (-0,54 – +0,12) 
Bauer (1997) Saksa 1994 0,082 
Bauer (1998) Saksa 1994 -0,021 – +0,035 
Pischke ja Velling (1994) Saksa 1985-89 ±0 (+0,033) 
Hatzius (1994) Saksa 1984-91 -0,058 – ±0 
Winter-Ebmer & Zimmermann 
(1998)

Saksa  0 – +0,01 

 Itävalta  -0,16 – 0  
Gang & Rivera-Batiz (1994) Alankomaat 1986-89 -0,09 – + 0,02 
 Iso-Britannia  -0,08 – +0,02 
 Ranska  -0,11 – -0,01 
 Saksa  -0,05 – +0,11 
Zorlu & Hartoog (2003) Alankomaat 1998 -0,04 – +0,02 
 Iso-Britannia 1997-98 -0,036 – +0,056 
 Norja 1996 -0,063 – +0,180 
Hunt (1992) Ranska 1968 -0,08 – -0,14 
Dolado ym. (1996) Espanja  +0,02 – +0,04 
Pope & Withers (1993) Australia 1881-1981 ±0 
Friedberg (2001) Israel 1994 +0,03 
Grossman (1982) Yhdysvallat 1970 -0,1 
Card (1997) Yhdysvallat 1989 -0,04 – -0,01 
Goldin (1994) Yhdysvallat 1890-1923 -1,6 – -1,0 
LaLonde & Topel (1991) Yhdysvallat 1970, -80 -0,6 – -0,1 
Borjas, Freeman & Katz (1992) Yhdysvallat 1967-1987 -1,2 
Altonji & Card (1991) Yhdysvallat 1970, -80 -0,86 
Borjas (2003) Yhdysvallat 1960-2001 -0,4 – -0,3 
Taulukossa esitetään palkkojen jousto (prosenteissa) ulkomaalaisten työvoima- tai väestöosuuden yhden 
prosentin kasvuun. Lähteenä on mm. Bauer ja Zimmermann (1999) ja Friedberg ja Hunt (1995) sekä 
taulukossa mainittuja tutkimuksia. 

Johtopäätöksenä tästä kirjallisuudesta voidaan todeta, että maahanmuuton vaiku-
tukset kotimaan kansalaisiin ovat yleensä pieniä: maahanmuuttajien osuuden li-
sääntyminen 10 prosenttiyksiköllä vähentäisi kotimaan kansalaisten palkkoja ja 
työllisyyttä keskimäärin 1-2 prosenttiyksiköllä. Usein vaikutusta ei tahdo löytyä, 
vaikka tutkimuksessa sitä todella haettaisiin. On kuitenkin muistettava, että kes-
kimääräinen vaikutus saattaa kätkeä alleen huomattavia eroja eri väestöryhmien 
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välillä. Maahanmuuton voidaankin ajatella vaikuttavan lähinnä tulo- ja hyvin-
vointieroihin eikä niinkään keskimääräiseen hyvinvointitasoon.31

Taulukko 10. Maahanmuuton työmarkkinavaikutukset syntyperäisille kotimaan 
kansalaisille* 

Tutkimus Maa Vuosi Vaikutus, %* 

Winkelmann & Zimmermann 
(1993)

Saksa 1974-84 Pieni neg. työllisyys-
vaikutus 

Mühleisen & Zimmermann (1993) Saksa 1982-89 0 
Pischke & Velling (1997) Saksa 1986-89 Työttömyys +2% 

Työllisyys ±0 
Hatzius (1994) Saksa  0 
Velling (1995) Saksa 1988-93 Työttömyysaste 

+0,2%
Gang & Rivera-Batiz (1994) Saksa 1988 0 
Winter-Ebmer & Zweimüller 
(1997)

Itävalta  0 

Winter-Ebmer & Zimmermann 
(1998)

Itävalta  Työllisyys -0,1% 

Winter-Ebmer & Zimmermann 
(1998)

Saksa  Pieni neg. 

Dolado ym. (1996) Espanja  Neg. 
Hunt (1992) Ranska 1968 Työttömyys +0,2% 
Angrist ja Kugler (2002) EEA 1983-99 Työllisyys -0,07 – -

0,02
Card (1997) Yhdysvallat 1989 Työllisyys -0,12% 
Altonji & Card (1991) Yhdysvallat 1980 Työttömyysaste -

0,23%
Gross (1999) Ranska 1975-95 Työttömyysaste -

0,16%
Friedberg (2001) Israel 1994 Työllisyys -0,16% 
*Taulukossa esitetään syntyperäisten kotimaan kansalaisten työllisyyden muutos ulkomaalaisten työvoi-
ma- tai väestöosuuden yhden prosentin kasvun seurauksena ellei toisin mainita. Lähteenä on mm. Bauer 
ja Zimmermann (1999) ja Friedberg ja Hunt (1995) sekä taulukossa mainittuja tutkimuksia. 

31 Useimmissa muuttajien ansioita käsittelevissä tutkimuksissa havaitaan muuttajien itsensä hyötyvän 
muutosta huomattavasti, vaikka heidän ansionsa olisivatkin natiivien ansioita alemmat ja muuton yhteis-
kunnallinen vaikutus pieni. 
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4 Maahanmuuton vaikutukset julkiseen sektoriin 

Keskeisin kysymys maahanmuuton vaikutuksia arvioitaessa on, aiheuttaako 
muutto sosiaali-, koulutus- ja terveysjärjestelmille sellaisia kustannuksia, joita 
muuttajien maksamat verot eivät kata (OECD, 2000). Suurin osa tutkimuksista 
arvelee, että maahanmuuttajat tuovat kohdemaalleen pientä positiivista nettohyö-
tyä (henkeä kohti lasketulla tuotannolla mitattuna), mutta nämä hyödyt eivät ja-
kaudu tasaisesti kohdemaan eri sektoreiden ja väestöryhmien välillä. Muuton 
fiskaalinen nettovaikutus on useimmissa tutkimuksissa arvioitu lähes olematto-
maksi. Vaikutusten laskeminen ja vertailu on kuitenkin erittäin vaikeaa, sillä tu-
lokset vaihtelevat voimakkaasti riippuen käytetyistä menetelmistä, tehdyistä 
oletuksista, mukaan lasketuista julkisista palveluista, käytetystä diskonttausas-
teesta sekä aineistosta (esimerkiksi onko havaintoyksikkönä kotitalous, perhe vai 
yksilö) (Coppel ym., 2001). 

Kokonaistaloudellisten vaikutusten tai julkiseen sektoriin kohdistuvien vaikutus-
ten laskemiseen on tyypillisesti käytetty joko maahanmuuttoylijäämän menetel-
mää (ks. Borjas, 1994) tai ns. sukupolvitilinpitomenetelmää (generational 
accounting) (ks. Auerbach ja Kotlikoff, 1987). Jälkimmäinen menetelmä lähtee 
siitä, että sekä syntyperäiset kotimaan kansalaiset että maahanmuuttajat aiheutta-
vat kustannuksia ja verotuloja julkiselle sektorille. Kustannukset ja veromarkkoi-
na mitattavat hyödyt vaihtelevat suuresti elämänvaiheesta toiseen. 
Maahanmuuttajat tyypillisesti aiheuttavat ensivaiheessa nettokustannuksia, jotka 
kohdemaassa oleskelun ja paremman työmarkkinamenestyksen myötä muuttuvat 
nettoverotuloiksi aina eläkeikään saakka. Laskelmat perustuvat oletuksille siitä, 
kuinka paljon muuttajat maksavat veroja, kuinka paljon he kuluttavat julkisia 
palveluita ja kuinka kauan he aikovat asua maassa. Maahanmuuton aiheuttama 
julkinen nettovaikutus lasketaan uuden muuttajan maksamien diskontattujen ve-
romaksujen ja vastaanottamien tulonsiirtojen erotuksena yli koko elinkaaren. 
Usein otetaan myös huomioon erot erilaisten muuttajaryhmien välillä mm. työ-
markkinamenestyksessä ja muissa ominaisuuksissa. 

Varhaisemmat tutkimukset maahanmuuton fiskaalisista nettovaikutuksista ar-
vioivat vaikutuksia yksittäisten järjestelmien osalta Yhdysvalloissa. Esimerkiksi 
Passel ja Clark (1994) arvioivat muuttajien maksavan hyvinvointi- ja koulutusjär-
jestelmiin yli 27 miljardia dollaria enemmän vuodessa kuin kuluttivat. Huddle 
(1993) taas arvioi muuttajien edustaneen yli 40 miljardin dollarin nettokustannus-
ta vuonna 1992. Borjas (1995) osoittaa, että oletuksista riippuen maahanmuutta-
jien voidaan arvioida edustaneen joko 16 miljardin dollarin nettokustannusta tai 
60 miljardin dollarin nettohyötyä. Mahdollinen vaikutus riippuu voimakkaasti 
maahanmuuttajien koulutustasosta. Näillä menetelmillä tuotetut laskelmat netto-
vaikutuksista eivät siis välttämättä ole kovin informatiivisia tai edes suuntaa an-
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tavia. Uudemmat tutkimukset ovatkin käyttäneet kehittyneempiä arviointimene-
telmiä. 

Yhdysvalloissa tehdyt uudemmat tutkimukset toteavat, että yksittäisen maahan-
muuttajan aiheuttama kustannus, samoin kuin mukanaan tuoma maksettuina ve-
roina mitattu hyöty, on keskimäärin varsin pieni (Lee ja Miller, 1997; Auerbach 
ja Oreopoulos, 1999; Storesletten, 2000; Smith ja Edmonston, 1997). Storesletten 
arvioi, että keskimääräisen maahanmuuttajan elinaikanaan tuottama nettohyöty 
on ainoastaan 7 400 dollaria. Toisaalta erilaisten muuttajien välillä on suuria ero-
ja heidän aiheuttamissaan nettovaikutuksissa. Korkeasti koulutetut tuovat muka-
naan inhimillistä pääomaa, menestyvät työmarkkinoilla ja maksavat enemmän 
veroja kuin mitä kuluttavat julkishyödykkeiden muodossa. Heikosti koulutetut ja 
pian eläköityvät taas puolestaan aiheuttavat suuria nettokustannuksia yhteiskun-
nalle. Nettonykyarvoissa mitattuna erot ovat huomattavat: 36 000 dollarin netto-
kustannuksesta (kouluttamaton muuttaja) 96 000 dollarin nettohyötyyn (korkeasti 
koulutettu muuttaja). On myös huomattava, että perheiden muutto voi vähentää 
näitä laskennallisia hyötyjä. Tyypillinen kuvio diskontatusta yhteiskunnallisesta 
nettoarvosta muuttajan iän mukaan voidaan esittää kuten kuviossa 3. Vertailuksi 
voidaan todeta, että vastasyntyneen kotimaan kansalaisen nettonykykustannus on 
noin 80 000 dollaria. 

Kuvio 3.  Maahanmuuttajan tuoma yhteiskunnallinen nettonykyarvo Yhdysval-
loissa eri oletuksilla (mukailtu Storeslettenin (2000) kuviosta 2) 
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Yhdysvalloissa tehtyjä tutkimuksia on erityisen vaikea yleistää eurooppalaiseen 
kehikkoon veroja ja julkista sektoria koskevien tulosten osalta, sillä Euroopan 
maissa on huomattavasti suuremmat julkiset sektorit. OECD:n (2003b) mukaan 
julkisen sektorin menot ovat USA:ssa 36 % BKT:stä, Euroopassa keskimäärin 48 
% ja Suomessa 51 %. Tämä todennäköisesti kasvattaa maahanmuuton kustan-
nuksia, sillä Euroopassa hyvinvointipalvelujen tarjonta on suurempaa. Lisäksi 
maahanmuuttajat ovat tyypillisesti menestyneet heikommin eurooppalaisilla 
työmarkkinoilla. Tämä seikka taas pienentää maahanmuutosta saatavia hyötyjä. 

Ruotsalaiset tutkimukset arvioivatkin, että keskimääräinen maahanmuuttaja edus-
taa noin 20 000 euron nettokustannusta julkiselle sektorille, mutta potentiaaliset 
hyödyt nuorista maahanmuuttajista ovat varsin suuret (keskimäärin noin 24 000 
euroa) (Storesletten, 2003). Yli 50-vuotiaat puolestaan aiheuttavat erittäin suuria 
nettokustannuksia. Tulokset riippuvat erittäin paljon siitä, kuinka hyvin maa-
hanmuuttajat menestyvät työmarkkinoilla. Näin ollen on tärkeää selvittää mm. eri 
muuttajaryhmien työvoimaan osallistumisaste. On myös arvioitu, että vasta tul-
leet muuttajat sekä pakolaistaustaiset muuttajat aiheuttavat huomattavasti muita 
korkeampia kustannuksia (Österberg, 1998). 

Alankomaissa tehty tutkimus arvioi maahanmuuton aiheuttavan julkiselle sekto-
rille jonkin verran nettokustannuksia, mutta jälleen kustannukset vaihtelevat voi-
makkaasti muuttajaryhmittäin (Roodenburg ym., 2003). Nuoret (muuttohetkellä 
alle 25-vuotiaat), länsimaiset muuttajat tuovat mukanaan nettohyötyä, mutta 
kaikki muut ryhmät aiheuttavat enemmän kustannuksia kuin maksavat veroja. 
Lisäksi kotimaan kansalaisten välillä tapahtuu tulonjakoa työtuloista pääomatu-
loihin. Toinen alankomaalainen tutkimus tukee näitä tuloksia: vaikka muuttajien 
koulutus vastaisi kotimaan kansalaisten koulutusta, on muutosta koituva netto-
hyöty vain marginaalinen (Knaap ym., 2003). Todellisuudessa muuttajien koulu-
tus on kuitenkin tätä matalampi, joten hyödytkin ovat pienemmät. 

Saksassa Sinn ja Werding (2001) arvioivat maahanmuuton fiskaalisen vaikutuk-
sen olleen negatiivinen ainakin vuonna 1997, vaikka pitkäaikaisesti (yli 25 vuot-
ta) maassa oleskelevat aiheuttavat enemmän hyötyjä kuin kustannuksia. Jos 
tarkastellaan muuttajia yli koko elinkaaren, voidaan heidän laskea edustavan 
Saksan julkiselle sektorille nettohyötyä, mikä johtuu heidän nuoresta iästään 
maahantulohetkellä ja eläkejärjestelmän tulosidonnaisuudesta (Bonin ym., 2000; 
Bonin, 2001). Myös Italiassa on arvioitu maahanmuuttajien helpottavan vero-
taakkaa (Moscorola, 2001) samoin kuin Itävallassa (Ablett, 1999). Kaikki nämä 
tutkimukset kuitenkin perustuvat erilaisille oletuksille siitä, kuinka julkiset menot 
esimerkiksi maanpuolustuksen ja infrastruktuurin osalta jakautuvat kotimaan 
kansalaisten ja maahanmuuttajien kesken. Usein oletetaan, että yhden muuttajan 
aiheuttama kustannus tämän tyyppisistä julkisista palveluista on olematon, koska 
puhtaat julkishyödykkeet joudutaan tuottamaan joka tapauksessa eikä yksittäinen 
muuttaja lisää niiden kulutusta. 
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On kuitenkin vaikea yleistää edes ruotsalaisia tuloksia Suomen tapaukseen, sillä 
Ruotsiin muuttavien määrä on huomattavasti suurempi ja Ruotsiin muuttavien 
profiili poikkeaa tyypillisestä Suomeen muuttavasta voimakkaasti. Johtopäätök-
senä voidaan kuitenkin todeta, että maahanmuuton arvioitu nettovaikutus julki-
selle sektorille vaihtelee voimakkaasti riippuen muuttajien maajakaumasta sekä 
ikä- ja koulutusrakenteesta. Lähtömaa puolestaan kuvastaa useita aineistoissa 
havaitsemattomia tekijöitä, joten sen suoraa vaikutusta ei voida käyttää hyväksi 
vertailtaessa eri maita keskenään. Lähes kaikki tutkimukset ovat havainneet kor-
keintaan pieniä positiivisia nettovaikutuksia ja yleensä todetaan muuton edusta-
van nettokustannusta yhteiskunnalle. 
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5 Maahanmuuttopolitiikka 

Perinteisesti maahanmuuttopolitiikka voidaan jakaa tarjonta- ja kysyntäperustei-
seen tai laatu- ja perheperusteiseen. Suurin osa politiikoista koskee pysyviä maa-
hanmuuttajia. Väliaikaista maahanmuuttoa on käsitelty huomattavasti vähemmän 
(Weinstein, 2002). Nykyään pääosa maahanmuutosta kaikissa OECD-maissa ta-
pahtuu perheiden yhdistämisen perusteella (Coppel ym., 2001). Toisaalta mones-
sa maassa pakolaistaustaiset muuttajat muodostavat suurimman osan muutto-
virrasta. 

5.1 Pohjois-Amerikka 

Yhdysvallat  

Vuoteen 1965 asti Yhdysvaltoihin otettiin muuttajia lähinnä kansalaisuuteen pe-
rustuvien kiintiöiden mukaan (”quota system”). Sen jälkeen Yhdysvallat on vas-
taanottanut suuria määriä muuttajia perheiden yhdistämisen perusteella. 
Tärkeimmät maahanmuuttolait ja uudistukset esitellään seuraavassa. Alla olevas-
ta taulukosta käy ilmi eri perustein maahan tulevien osuus. 

Taulukko 11. Eri perusteiset pysyväisluonteiset maahanmuuttajat Yhdysvalloissa 
ja Kanadassa 

 USA (1992–2001) Kanada (1996–2002) 
Työmarkkinaperuste  (%) 13,2 23,8 
Pakolaisperuste (%) 11,9 12,1 
Perheperuste (%) 62,3 61,6 
Muu peruste (%) 12,6 2,5 
Virta yhteensä (lkm) 833 000 216 000 
Lähde: Lucas (2004). Taulukon luvut viittaavat pysyvästi maahan muuttaviin ja pakolaisiin. Virta tarkoit-
taa keskimäärin vuodessa maahan muuttaneita henkilöitä. Lisäksi Yhdysvaltoihin (Kanadaan) tuli noin 1 
771 000 (120 000) henkilöä työluvalla, opiskelemaan tai edellä mainittujen perheenjäsenenä vuosina 
1992–2001.  

Yhdysvalloissa säädettiin vuonna 1924 maahanmuuttolaki, jossa määriteltiin eri 
maanosia koskevat muuttokiintiöt painottaen erityisesti Eurooppaa. Tämän vuok-
si maahan muutti suhteellisen koulutettua työvoimaa seuraavien vuosikymmeni-
en aikana. Vuonna 1965 säädettiin uusi maahanmuuttolaki, jossa kiintiöt 
purettiin. Niiden sijaan asetettiin kaksi kategoriaa: ammatin perusteella (tärkeäksi 
katsotut ammatit, joissa katsottiin olevan työvoimapulaa) ja perheiden yhdistämi-
sen perusteella muuttavat. Tämä laki on suurelta osin voimassa edelleen. Valta-
osa (46 %) muuttajista saapuu nykyään maahan perhekriteerin perusteella ja pieni 
osa (12 %) ammatin perusteella. Vuosien 1975 ja 1985 lait sallivat poliittisten 
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turvapaikanhakijoiden maahantulon ja takasivat erilaisia avustuksia hakijoille. 
Noin 12 % muuttajista tulee maahan nykyään tällä perusteella. 

Suurempaa uudistusta edusti vuoden 1986 lakiuudistus (Immigration reform and 
control act), joka takasi oleskeluluvan laittomille muuttajille, jotka olivat olleet 
maassa vähintään 5 vuotta sekä erityisille maataloustyöntekijöille. Tällä perus-
teella tulee nykyään maahan 17 % muuttajista. Toisaalta luotiin 5 vuoden karens-
si tukien saannille niille, jotka tulivat tällä perusteella. Lisäksi laissa annettiin 
oikeus karkottaa maasta muuttaja, joka luokitellaan ”liian tukiriippuvaiseksi” 
ensimmäisen 5 vuoden aikana. Nämä muutokset eivät kuitenkaan koske pakolai-
sia.  

Seuraava suuri uudistus oli vuoden 1990 maahanmuuttolaki, joka lisäsi maahan-
muuttajien määrää 150 000 henkilöllä vuodessa. Pyrkimyksenä oli lisätä erityi-
sesti työmarkkinaperusteista muuttoa. Seurauksena maahanmuuton kustannuksia 
arvioivista tutkimuksista tuli voimaan vuoden 1996 ”PRWORA” (personal res-
ponsibility and work opportunity reconciliation act), joka rajoitti voimakkaasti 
maahanmuuttajien pääsyä tukien piiriin, joko pysyvästi tai ainakin ensimmäisten 
viiden vuoden ajan. Seuraavana vuonna kuitenkin poistettiin pysyvät rajoitteet 
suurelta osalta muuttajia, mutta jätettiin uusien muuttajien rajoitteet ennalleen, ja 
toisaalta taattiin pakolaisille 7 vuoden oikeus tukien saantiin (aiemmin aika oli 5 
vuotta). Vuoden 2001 jälkeen Yhdysvaltoihin muuttoa on vaikeutettu huomatta-
vasti. 

Kanada

Vuoteen 1961 asti Kanadassa oli voimassa pitkälti samanlainen järjestelmä kuin 
Yhdysvalloissa, jonka mukaisesti sallittiin maahanmuutto vain tietyistä maista 
(esim. Iso-Britannia) tai perhesuhteiden perusteella. Vuosien 1962 ja 1967 uudis-
tusten seurauksena siirryttiin huomattavasti selektiivisempään politiikkaan, joka 
korostaa koulutuksen ja iän merkitystä muuttajien valinnassa. Nykyisin viisu-
minhakijat valitaan pistejärjestelmän tai perheperusteen mukaan. Tästä selektiivi-
syydestä huolimatta perheperuste on kaikkein yleisin maahanmuuttokategoria. 
Toisaalta Kanadaan muutto on luonteeltaan pysyvämpää, sillä huomattavasti use-
ammat saavat myöhemmin kansalaisuuden kuin USA:han muuttavat (Lucas, 
2004).

5.2 Eurooppa

Eurooppa yleisesti 

Eurooppalaisessa maahanmuutossa on havaittavissa useita periodeja (Zimmer-
mann, 1995). Vuosina 1945–60 vallitsi sopeutumisperiodi sodan jälkeen. Muutto 
oli runsasta, sillä ihmiset siirtyivät uusille asuinalueille Itä-Euroopasta. Vuosina 
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1955–73 harjoitettiin kysyntäperusteista maahanmuuttopolitiikkaa, erityisesti 
Saksassa, vallitsevan työvoimapulan paikkaamiseksi. Tämä oli alun perin aiottu 
väliaikaiseksi muutoksi, mutta useat ”vierastyöläiset” jäivätkin Saksaan pysyväs-
ti. Työmarkkinaperusteista lähtömuuttoa esiintyi erityisesti Etelä-Euroopasta. 
Vuodet 1974–88 olivat rajoitetun muuton kautta, sillä ulkomaista työvoimaa la-
kattiin palkkaamasta ensimmäisen öljykriisin jälkeen. Perheperusteinen muutto 
sallittiin, ja se olikin varsin yleistä kuten myös pakolaisperusteinen muutto. Vuo-
den 1988 jälkeen pakolaisperusteinen muutto on ollut yleisintä. 

EU-maiden välinen muutto on ollut periaatteessa varsin vapaata. Vuoden 1997 
Amsterdamin huippukokouksessa sovittiin viisumi-, pakolais- ja maahanmuutto-
käytäntöjen kehittämisestä EU-alueella. Näiden osalta on tapahtunut edistystä 
mm. Tampereen Eurooppa-neuvoston kokouksessa vuonna 1999. Käytännössä 
kuitenkin yhtenäistäminen on ollut hankalaa, koska politiikat ja suhtautuminen 
maahanmuuttoon vaihtelevat voimakkaasti maasta toiseen. Taulukosta 12 käy 
ilmi EU-maihin tulevien EU:n ulkopuolisten maahanmuuttajien sekä turvapaikan 
hakijoiden määrät. 

Taulukko 12. EU-maihin suuntautuva maahanmuutto 

Maa EU:n ulkopuoliset 
tuhatta henkeä 

Turvapaikanhakijat 
tuhatta henkeä 

Myönnetyt 
(%) 

 1985-89 1990-94 1995-99 1992-91 1992-2001 1992-2001 
Belgia 20,0 27,6 24,9 0,95 1,26 30,3 
Espanja 3,2 10,7 29,8 0,40 0,42 7,8 
Alanko-
maat 

41,9 61,3 57,7 0,40 3,93 18,1 

Irlanti - 4,5 7,2 - 0,12 8,0 
Iso-Br. 101,2 108,8 134,6 1,20 9,27 18,5 
Italia 22,3 59,2 - 0,43 0,72 12,3 
Itävalta - - - 3,45 1,26 13,4 
Kreikka 19,5 13,4 - 0,43 0,14 7,3 
Luxemburg 1,3 2,1 2,5 - 0,02 3,9 
Portugali - 7,8 3,8 0,08 0,01 3,9 
Ranska 52,1 76,9 57,5 12,20 6,19 20,8 
Ruotsi 35,9 48,5 25,8 4,20 0,59 2,5 
Saksa 448,0 821,0 525,2 7,68 16,52 10,6 
Suomi 2,6 9,1 6,4 0,01 0,01 0,8 
Tanska 15,3 15,6 23,6 1,05 1,37 19,5 
Lähde: Eurostat (2002), Lucas (2004). Myönnetyt turvapaikat prosentteina kaikista hakijoista vuosina 
1992–2001.
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Ruotsi

Ruotsalaisen maahanmuuttopolitiikan ehkä kiinnostavin ja tutkituin erityispiirre 
on asutuspolitiikka, jonka perusteella uusien maahanmuuttajien kotipaikka mää-
räytyi vuosina 1985–1994. Useimmissa tutkimuksissa on todettu asutuspolitiikan 
vain hidastaneen muuttajien sopeutumista työmarkkinoille (Edin, Fredriksson ja 
Åslund, 2000). Lopulta suurin osa maahanmuuttajista muutti Tukholman seudul-
le heti, kun se vain oli mahdollista. 

Johtopäätöksenä maahanmuuttopolitiikkaa käsittelevistä tutkimuksista voidaan 
todeta, että suunnittelussa tulee ottaa huomioon se, millaisia muuttajia maahan 
ylipäätään voidaan houkutella. Yleisesti ottaen aktiivinen houkuttelupolitiikka ei 
ole tuottanut kovin suotuisia tuloksia maahan pyrkivien koostumuksen osalta 
(Borjas 1994 ja 1995a), eivätkä maahanmuuton mahdolliset positiiviset vaikutuk-
set kohdistu tasaisesti kaikille väestöryhmille. Jotkut tutkimukset ehdottavat, että 
vaikutuksia voitaisiin parantaa, mikäli muutosta saatavia hyötyjä jaetaan tasai-
semmin eri väestöryhmille (Steineck, 1996; Borjas, 2001). Ei ole myöskään sel-
vää, ainakaan teoriassa, että pelkästään koulutettujen maahanmuutto takaisi 
hyötyjen olemassaolon. Pikemminkin koulutettuja ja kouluttamattomia muuttajia 
tulisi saada sopivassa suhteessa (Reichlin ja Rustichini, 1993). Toisaalta useat 
tutkimukset suosittelevat kanadalaistyylistä politiikkaa, joka voitaisiin suunnitel-
la maan työvoimatarpeita vastaavaksi (Bretschger, 2001; Levine ym., 2002). On 
kuitenkin selvää, että kaikki maat eivät voi kasvattaa inhimillistä pääomaansa 
houkuttelemalla koulutettuja muuttajia toisista maista. Toisille maille tämä edus-
taa aina ”aivovuotoa”. Monet tutkimukset epäilevät, ettei politiikalla lopulta juu-
rikaan voida vaikuttaa maahan hakeutuvan muuttajavirran koostumukseen (mm. 
Duleep ja Regets, 1992; Antecol ym., 2003). Toisaalta maahanmuuttopolitiikalla 
pystytään vaikuttamaan maahan päästettyjen muuttajien valintaan. 
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6 Varauksia ja jäljelle jääviä kysymyksiä 

Maahanmuuton taloudellisia vaikutuksia arvioiva kirjallisuus on monipuolista, 
mutta siitä huolimatta jää joitakin kysymyksiä, joihin ei ole onnistuttu vastaa-
maan. Lisäksi kaikkia mahdollisia hyötyjä ja kustannuksia ei ole pystytty huomi-
oimaan. Osittain kyse on tutkijoiden tekemistä valinnoista eli keskittymisestä 
taloudellisesti mitattavissa oleviin tekijöihin ja tekijöihin, joihin voidaan vaikut-
taa erilaisilla poliittisilla toimenpiteillä. Toisaalta rajoituksia on aiheuttanut ai-
neiston saatavuus. Seuraavassa esitetään muutamia mahdollisia varauksia. 

Maahanmuuton hyötyjä ja kustannuksia arvioitaessa on tyypillisesti keskitytty ns. 
osittaisen tasapainon (eli suoriin) vaikutuksiin. Useimmiten jätetään ottamatta 
huomioon se, miten maahanmuutto vaikuttaa yleiseen tasapainoon. Yhtenä esi-
merkkinä tästä on muuton vaikutus kotimaan kansalaisten nimellispalkkoihin. 
Tutkimuksissa ei selvitetä vaikutuksia reaalipalkkoihin, jotka välittyisivät mm. 
hintatason nousun kautta. Osittain kyse on aineisto- ja menetelmäteknisistä vai-
keuksista. Toisaalta kaikkia vaikutuksia ei välttämättä ole katsottu tarpeelliseksi 
sisällyttää analyysiin mukaan. Esimerkkinä tästä voisi olla maahanmuuttopolitii-
kan toteuttamisesta aiheuttavat kustannukset (mm. hakemusten käsittely). On 
mahdollista, että muuttajien valikoimisesta ja hakemusten hylkäämisestä aiheu-
tuu kustannuksia, mutta ei ole lainkaan selvää mikä olisi ”vaihtoehtoiskustan-
nus”. Toisin sanoen, mitä maahanmuuttoviranomaiset tekisivät, elleivät he 
käsittelisi hakemuksia. Lisäksi tyypillisesti oletetaan, että tällaiset kustannuserät 
ovat varsin pieniä. 

Lisäksi tutkimuksissa käsitellään tyypillisesti suhteellisen lyhyen tähtäimen vai-
kutuksia eikä oteta huomioon mm. kansantaloudellisia kerrannaisvaikutuksia. 
Yhtenä esimerkkinä tästä on muuttajien aiheuttama lisääntynyt hyödykkeiden ja 
palvelusten kysyntä, joka voi kiihdyttää talouskasvua. On kuitenkin vaikea arvi-
oida, missä määrin kysyntä lisääntyy maahanmuuton seurauksena, koska kulutus-
ta ei useinkaan saada tietää tilastollisista aineistoista. Kulutuksen estimoimiseen 
tarvittaisiin tietoa mm. siitä rahamäärästä, mikä virtaa kohdemaan ulkopuolelle 
esimerkiksi kotiin lähetettyjen rahalahjojen ja avustusten muodossa (”remittan-
ces”). Tällaista tietoa on saatavissa erittäin heikosti ja tietojen luotettavuus on 
kyseenalaista (Lucas, 2004).  

Lopuksi voidaan todeta, että maahanmuuttoa käsittelevät tutkimukset ja niissä 
todetut pienet vaikutukset viittaavat suurelta osin viimeisten 20 vuoden tilantee-
seen. Tulevaisuudessa vaikutukset kuitenkin voivat korostua kun väestön vanhe-
neminen ja siitä mahdollisesti aiheutuva työvoima tulevat ajankohtaisiksi.  

Muun muassa näistä seikoista johtuen maahanmuuton taloudellisia vaikutuksia 
arvioivassa empiirisessä tutkimuksessa tulee selkeästi tuoda esille siinä tehdyt 
valinnat ja sen ulkopuolelle jätetyt hyöty- ja kustannuserät. 
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7 Johtopäätökset 

Maahanmuuttotutkimus on hyvä esimerkki taloudellisen tutkimustiedon kehitty-
misestä ajan kuluessa ja sen vaikuttavuudesta poliittisen päätöksenteon kannalta. 
Tässä katsauksessa on pyritty esittelemään keskeisiä tutkimustuloksia ja ylei-
simmin käytettyjä menetelmiä, joilla on arvioitu muuttoliikkeen tuomaa taloudel-
lista hyötyä tai kustannusta. Kunkin tutkimuskysymyksen yhteydessä on esitetty 
keskeisiä varauksia ja muita tutkimuksessa huomioon otettavia seikkoja. Lisäksi 
katsauksessa on lyhyesti arvioitu maahanmuuton laajuutta taloudellisena ilmiönä 
ja maahanmuuttopolitiikan roolia eri maissa. 

Arviot maahanmuuttajien menestyksestä kohdemaansa työmarkkinoilla perustu-
vat muuttajien ja syntyperäisten kotimaan kansalaisten ansioiden ja työllisyyden 
vertailuun maahantulohetkellä ja maassa oleskelun kuluessa. Tyypillisesti havai-
taan maahanmuuttajien kokevan kotimaan kansalaisia heikompaa työllisyyttä ja 
ansaitsevan heitä vähemmän. Lisäksi viimeaikaisen kirjallisuuden perusteella 
todetaan, että vaikka erot pienenevät kohdemaassa oleskelun myötä, ovat ne kui-
tenkin lopulta luonteeltaan pysyviä. 

Toinen tärkeä tekijä maahanmuuton julkiselle sektorille aiheuttamien kustannus-
ten ja hyötyjen taustalla on muuttajien käyttämien hyvinvointipalveluiden määrä. 
Koska muuttajat ansaitsevat vähemmän kuin kotimaan kansalaiset ja ovat use-
ammin työvoiman ulkopuolella, on oletettu, että he joutuvat turvautumaan yh-
teiskunnan tukiin. Tätä ei kuitenkaan ole havaittu yksiselitteisesti. Arviot 
muuttajien tukien käytöstä suhteessa syntyperäisiin kotimaan kansalaisiin, sa-
moin kuin kohdemaassa oleskelun vaikutuksesta tukien käyttöön, vaihtelevat 
voimakkaasti maasta toiseen. Ei myöskään ole selvää käyttävätkö muuttajat 
enemmän tukia kuin mitä maksavat veroja. 

Yleinen mielipide usein yliarvioi maahanmuuton syntyperäisille kotimaan kansa-
laisille aiheuttamia palkka- ja työllisyysvaikutuksia. Kuitenkin suurin osa eri 
maissa tehdyistä tutkimuksista havaitsee ainoastaan pieniä vaikutuksia jopa suur-
ten muuttajavirtojen seurauksena. Toisaalta työmarkkinavaikutusten puuttuminen 
voi olla seurausta käytettyjen tutkimusmenetelmien heikkoudesta. Joissakin uu-
demmissa tutkimuksissa onkin havaittu suurempia vaikutuksia. 

Usein maahanmuuton vaikutukset julkiselle sektorille on nähty varsin negatiivi-
sessa valossa. Useimmissa tutkimuksissa muuttoliikkeen vaikutukset ovat kui-
tenkin osoittautuneet pieniksi. Erilaisten muuttajien välillä on toisaalta 
huomattavia eroja heidän aiheuttamissaan nettovaikutuksissa. Suurin osa tutki-
muksista arvelee, että maahanmuuttajat keskimäärin tuovat kohdemaalleen pientä 
positiivista nettohyötyä (henkeä kohti lasketulla tuotannolla mitattuna). Netto-
vaikutus kuitenkin riippuu voimakkaasti muuttajien iästä ja koulutuksesta. Lisäk-
si mahdolliset hyödyt eivät jakaudu tasaisesti kohdemaan eri sektoreiden ja 
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väestöryhmien välillä. Kunkin maan kohdalla onkin keskeistä ottaa huomioon 
mm. sille ominainen tukijärjestelmä ja työmarkkinat. Muiden maiden osalta saa-
tujen tutkimustulosten perusteella on siis vaikea esittää arvioita maahanmuuton 
vaikutuksesta Suomen julkiselle sektorille. Todennäköisesti vaikutukset ovat ol-
leet varsin vaatimattomia johtuen maahanmuuton vähyydestä Suomessa. Mutta 
varsinaisten taloudellisten arvioiden tekemiseksi tarvitaan tutkimusta suomalai-
sella aineistolla. 
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Liitteet 

Liite 1.  Maahanmuuton tärkeimmät lähtömaat kohdemaittain, valikoidut 
OECD-maat 1997–98 (osuus virrasta ja ulkomaalaisväestöstä, pro-
senttia) 

Maa Virta U. väestö Maa Virta U. väestö 
Alankomaat   Saksa   
  Marokko 6,5 20,0   Puola 10,9 3,8 
  Turkki 6,3 16,9   Jugoslavia 10,2 9,8 
  Saksa 5,8 7,9   Turkki 8,0 28,6 
Kanada     Italia 5,9 9,8 
  Kiina 11,3 4,6 Suomi   
  Intia 8,8 4,7   Venäjä 29,8 23,6 
  Filippiinit 4,7 3,7   Ruotsi 9,6 9,3 
Norja     Viro 8,1 12,0 
  Ruotsi 22,4 11,0 Tanska   
  Tanska 8,0 11,5   Somalia 8,6 4,1 
  Iso-Br. 4,7 6,9   Jugoslavia 7,1 13,5 
Ranska     Irak 6,3 3,4 
  Algeria 14,3 16,4   Saksa 5,5 4,8 
  Marokko 13,8 16,9 Yhdysvallat   
  Turkki 5,8 5,2   Meksiko 19,9 21,7 
Ruotsi     Kiina 5,6 2,7 
  Irak 15,1 4,5   Intia 5,5 2,3 
  Suomi 8,4 18,4   Filippiinit 5,2 4,6 
  Jugoslavia 5,4 6,1   Dom. tasav. 3,1 1,8 
Lähde: Coppel ym. (2001) 
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