
VATT-TUTKIMUKSIA 
98 

VATT-RESEARCH REPORTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Matti Sarvimäki 
 

EUROOPAN UNIONIN 
ITÄLAAJENTUMINEN JA 

MAAHANMUUTTO SUOMEEN* 
 

 

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 
Government Institute for Economic Research 

Helsinki 2003 



* Tutkimus perustuu Helsingin kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen laitok-
selle tekemääni pro gradu -työhön. Ehdotuksista ja kommenteista haluan kiittää 
Pertti Haaparantaa, Jaakko Kianderia, Leena Kerkelää, Pekka Parkkista, Aki 
Kangasharjua, Mika Kukkosta, Jon Paavilaista, Mika Sainiota ja Ville Hyvöstä. 
Erityisesti kiitoksen ansaitsee Risto Vaittinen, joka on anteliaasti uhrannut ai-
kaansa perehdyttäessään minua CGE-mallien sokkeloihin 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
ISBN 951-561-453-8 

ISSN 0788-5008 

 
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 

Government Institute for Economic Research 

Hämeentie 3, 00530 Helsinki, Finland 

Email: matti.sarvimaki@vatt.fi 

 
 
Oy Nord Print Ab 

Helsinki, kesäkuu 2003 



SARVIMÄKI, MATTI: EUROOPAN UNIONIN ITÄLAAJENTUMINEN JA 
MAAHANMUUTTO SUOMEEN. Helsinki, VATT, Valtion taloudellinen tut-
kimuskeskus, Government Institute for Economic Research, 2003, (B, ISSN 
0788-5008, No 98). ISBN 951-561-453-8. 
 
Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan siirtolaisuuden talousteorioita sekä Eu-
roopan unionin itälaajentumisen jälkeisen siirtolaisuuden suuruusluokkaa ja vai-
kutuksia Suomen makrotaloudelle. Aikaisemman tutkimuksen perusteella 0,5–
6,2 prosentin KIE-10-maiden asukkaista arvioidaan muuttavan nykyisiin EU-
maihin vuoteen 2030 mennessä. Suomeen odotetaan tulevan 13 000–90 000 hen-
keä. Tämän suuruusluokan maahanmuutto ei riitä poistamaan kantaväestön van-
henemisesta johtuvaa työvoiman supistumista. KIE-10-maista tulevan maahan-
muuton vaikutuksia arvioidaan numeerisen yleisen tasapainon mallin avulla. 
Simulaatioissa vaikutus henkeä kohti laskettuun reaaliseen bruttokansantuotteen 
vuosittaiseen kasvuun on -0,02–0,02 prosenttiyksikköä, maahanmuuttajien mää-
rästä, työllistymisestä ja tuottavuudesta riippuen. Mikäli maahanmuuttajat ovat 
pääsääntöisesti matalan tuottavuuden työvoimaa, simulaatioissa seurauksena on 
myös tuloerojen kasvu. 

Asiasanat: EU, integraatio, laajeneminen, maahanmuutto, siirtolaisuus, nu-
meeriset yleisen tasapainon mallit, taloudelliset vaikutukset, työvoiman liik-
kuvuus 

 

Abstract: The study discusses the economic theories of migration and the mag-
nitude and the economic impact of migration following the enlargement of the 
European Union. On the basis of previous research 0.5–6.2 percentage of CEE-
10 countries’ population is expected to migrate into current member states by 
2030. Finland is expected to receive 13,000–90,000 immigrants. Immigration of 
this scale will not correspond with the reduction of the labour force resulting 
from the ageing of the population. A CGE-model is used to estimate the impact 
of immigration from CEE-10 countries on Finnish economy. According to the 
simulations the impact on real GDP per capita growth would be -0.02–0.02 per-
centage points per year, depending on the number, employment success and pro-
ductivity of the immigrants. If the immigrants are low-skilled workers the 
income differentials are, also, increasing in the simulations. 

Key words: CGE-models, enlargement, EU, immigration, integration, la-
bour movements, migration, economic impact 





Esipuhe 

Euroopan Unioni laajenee vuonna 2004. Samalla Unionin sisäiset tuloerot kasva-
vat. Työvoiman vapaan liikkuvuuden odotetaan johtavan muuttoliikkeeseen 
alemman tulotason jäsenmaista korkean tulotason jäsenmaihin. Tämän muutto-
liikkeen suuruutta ja vaikutuksia on pyritty arvioimaan useissa tutkimuksissa. 
Nyt käsillä olevassa tutkimusraportissa kartoitetaan aiempia arvioita ja pohditaan 
muuttoliikkeeseen vaikuttavia tekijöitä ja sen taloudellisia vaikutuksia alan talo-
ustieteellisten selitysmallien avulla. Muuttoliikkeen taloudellisten vaikutusten 
arvioimisessa tutkimus hyödyntää kansainvälisen talouden numeerista yleisen 
tasapainon mallia. Lähestymistavan etuna on se, että se tuottaa sisäisesti johdon-
mukaisia arvioita.  

Tutkimus perustuu tekijänsä pro gradu -työhön. Samalla se on osa EU:n rahoit-
tamaa euroalueen laajenemisen vaikutuksia kartoittavaa EZONEPLUS-tutkimus-
hanketta, johon VATT osallistuu. 
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Yhteenveto 

Siirtolaisuus talousteoriassa 

Siirtolaisuuden kannustimet syntyvät eri alueisiin liittyvien veto- ja työntöteki-
jöistä sekä agenttien henkilökohtaisten ominaisuuksista. Siirtolaisuuteen kannus-
tavat alueelliset erot palkoissa ja työllistymismahdollisuuksissa sekä yksittäisen 
agentin tasolla nuoruus, halukkuus ottaa riskejä ja tulevien hyötyvirtojen korkea 
arvostus. Siirtolaisuutta vähentävät puolestaan maiden välinen fyysinen ja kult-
tuurinen etäisyys ja agenttien kotimaata suosivat preferenssit. Valtaosa teoriasta 
odottaa siirtolaiseksi valikoituvan keskimääräistä tuottavampia henkilöitä. Toi-
saalta matalien tuloerojen maiden katsotaan vetävän alhaisen tuottavuuden työ-
voimaa puoleensa. Kansainvälisen talouden teoriassa hyödykkeiden, pääoman ja 
työvoiman liikkuvuus voivat premisseistä riippuen olla joko toistensa substituut-
teja tai komplementteja. Väliaikaisen siirtolaisuuden tutkimus on vasta alussa.  

Siirtolaisuuden taloudelliset vaikutukset ovat talousteorian valossa pääsääntöises-
ti myönteisiä työvoimaa vastaanottavalle ja kielteisiä työvoimaa luovuttavalle 
maalle. Vaikutukset kokonaistuotantoon ovat sitä suurempia mitä enemmän mai-
den tuotannontekijävarat poikkeavat toisistaan. Toisaalta vaikutukset riippuvat 
myös työvoiman määrän ja palkkatason välisestä suhteesta (palkkajoustosta). 
Vallitsevan käsityksen mukaan mitä enemmän palkat maahanmuuton johdosta 
laskevat sitä enemmän maa kokonaisuudessaan hyötyy (ns. muuttoylijäämä kas-
vaa). Liitteessä A kuitenkin osoitetaan, että tietyn pisteen jälkeen palkkajouston 
kasvaminen laskee työvoimaa vastaanottavan maan saamaa muuttoylijäämää. On 
myös huomattava, että palkkojen laskeminen tarkoittaa tulonsiirtoa maahanmuut-
tajien kanssa kilpailevalta työvoimalta muille talouden toimijoille.  

Joustamattomien palkkojen maailmassa maahanmuutto voi johtaa työttömyyden 
kasvuun. Kansainvälisten hyödykemarkkinoiden ollessa epätäydellisiä, siirtolai-
suuden työllisyysvaikutuksia arvioitaessa on kuitenkin otettava huomioon myös 
muuttajien vaikutus kysyntään. Lisäksi on mahdollista, että tiettyjä töitä ei ilman 
siirtolaisia tehtäisi lainkaan. Mikäli työvoimaan liittyy positiivisia ulkoisvaiku-
tuksia, siirtolaisuuden vaikutukset kasvavat. Talousteoria on moniselitteinen siir-
tolaisuuden ja hyvinvointijärjestelmän suhteesta sekä ns. aivovuodon 
vaikutuksista. 

Euroopan unionin itälaajentuminen ja Suomen työmarkkinat 

Euroopan unionin uusista jäsenmaista muuttaa nykyisiin jäsenmaihin todennä-
köisesti 0,5–6,2 prosenttia uusien jäsenmaiden väestöstä. Mikäli kaikki kymme-
nen jäsenyydestä neuvottelevaa Keski- ja Itä-Euroopan maata (KIE-10-maat) 
liittyvät unioniin, tämä tarkoittaa 2–12 miljoonaa henkeä.  Muuttopotentiaali on 
suurinta Puolassa ja Romaniassa. Viron osalta maastamuutto on todennäköisesti 



suuruusluokkaa 2–5 prosenttia väestöstä eli 31 000–79 000 henkeä, joista merkit-
tävän osan voi odottaa muuttavan Suomeen. Aikaisemman tutkimuksen perus-
teella päädytään arvioon, jonka mukaan vuoteen 2030 mennessä Suomessa 
pysyvästi asuvien KIE-10-maiden kansalaisten määrää kasvaa 13 000–90 000 
hengellä. 

Samaan aikaan Suomen väestö vanhenee. Työllisyysasteen kehityksestä riippuen 
tämä todennäköisesti johtaa työvoiman vähentymiseen 110 000–290 000 työnte-
kijällä vuoteen 2030 mennessä. Väkiluku kuitenkin kasvaa Tilastokeskuksen 
(2001) ennusteen mukaan noin 70 000 hengellä kyseisen periodin aikana. Työ-
voiman supistumisen aikataulun osalta on kuitenkin huomattava, että työlli-
syysastetta nostamalla suomalaisen työpanoksen määrä voi pysyä nykyisellään 
vielä parikymmentä vuotta. Jos työllisten määrää tämän jälkeen halutaan pitää 
yllä, maahanmuuton on oltava selvästi voimakkaampaa kuin mitä KIE-10-maista 
on nykyisen tiedon perusteella odotettavissa.  

Itälaajentumisen aiheuttaman siirtolaisuuden makrotaloudellinen merkitys  

Euroopan unionin itälaajentumisen aiheuttaman maahanmuuton makrotaloudel-
lista merkitystä Suomelle vuosina 2004–2030 arvioidaan numeerisella yleisen 
tasapainon CRUSOE-mallilla. Maahanmuutto mallinnetaan väestön ja työvoiman 
kasvuna siten, että maahanmuuttajat ja kantaväestö ovat ikärakennetta lukuun 
ottamatta identtisiä.  

Kun pohjaskenaariona on suomalaisten työllisyysaste nousu vuoden 1990 tasolle 
ja tuottavuuden vuosittainen 2,05 prosentin kasvu, maahanmuuton vaikuttaa ku-
mulatiivisesti -0,5–0,6 prosenttia reaaliseen bruttokansantuotteeseen henkeä koh-
ti (maahanmuuttajat mukaan lukien). Vuositasolla tämä tarkoittaa -0,02–0,02 
prosenttiyksikön muutosta talouskasvuun (verrattuna tilanteeseen, jossa maa-
hanmuuttoa KIE-10-maista ei ole lainkaan). Vaikutusten kannalta merkittävin 
tekijä on maahanmuuttajien määrä ja työllistyminen. Kaiken kaikkiaan KIE-10-
maista tulevan maahanmuuton kokonaisvaikutukset Suomen reaaliseen brutto-
kansantuotteeseen näyttävät jäävän pieniksi. Mallin rajoituksista johtuen maa-
hanmuuton vaikutukset julkisen talouden tasapainoon ja siirtolaisuuteen 
mahdollisesti liittyvät ulkoisvaikutukset on tarkastelussa sivuutettu. 

Merkittävin vaikutus löytyy kuitenkin simulaatioista, joissa maahanmuuttajat 
kuuluvat kokonaan matalan tuottavuuden työvoimaan. Simulaatioiden alkutilan-
teessa korkean tuottavuuden työvoiman palkkataso ennen veroja on 1,37-
kertainen matalan tuottavuuden palkkatasoon verrattuna. Kokonaan matalan tuot-
tavuuden työvoimasta koostuvan ja hyvin työllistyvän 90 000 hengen maahan-
muutto nostaa palkkaeron simulaatioissa 1,5-kertaiseksi (verrattuna tilanteeseen, 
jossa maahanmuuttoa KIE-10-maista ei ole lainkaan). 
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Johdanto  

 

1 

1 Johdanto 

Lähitulevaisuudessa Euroopan unioniin liittyy todennäköisesti kymmenen Keski- 
ja Itä-Euroopan maata (KIE-10), jotka poikkeavat merkittävästi unionin nykyisis-
tä jäsenvaltioista (EU-15). Sloveniaa lukuun ottamatta uusien jäsenmaiden mate-
riaalinen elintaso on olennaisesti heikompi kuin yhdenkään nykyisen 
jäsenvaltion. Lisäksi osalla tulevista jäsenistä on edessään merkittäviä taloudelli-
sia rakennemuutoksia. Tilanne tuskin muuttuu ratkaisevasti työvoiman liikku-
vuutta rajoittavan, enintään seitsemän vuoden siirtymäajan aikana. Näin ollen 
unionin laajentumisen seurauksena on mitä todennäköisimmin uusista jäsenmais-
ta vanhoihin kohdistuvan muuttoliikkeen lisääntyminen. 

Samaan aikaan Euroopan väestö vanhenee. Suomessa tästä kumpuavat haasteet 
kohdataan ensimmäisinä Euroopassa ja keskustelu ns. eläkepommista ja uhkaa-
vasta työvoimapulasta on jo käynnissä. Yhtenä ratkaisun osana, etenkin kun tar-
kasteluväli on riittävän pitkä, on esitetty myös aikaisempaa suurempaa 
maahanmuuttoa. Tuore esimerkki on pääministeri Anneli Jäätteenmäen hallituk-
sen ohjelma (Valtioneuvoston kanslia 2003a), jonka mukaan ”huoltosuhteen 
edellyttäessä hallitus edistää työperusteista maahanmuuttopolitiikkaa”.  

Molemmat aiheet ovat olleet esillä suomalaisessa talouspoliittisessa ja tieteelli-
sessä keskustelussa. Euroopan unionin itälaajentumisen aiheuttaman maahan-
muuton suuruusluokkaa ovat arvioineet mm. Alho et al. (2001, 2002), Hietala 
(2001), Kiander et al. (1999, 2001, 2002), Rantala (2001), SAK (2002) ja Työ-
ministeriö (2001). Vaittinen (2000) puolestaan esittää kvantitatiivisia arvioita 
itälaajentumisen taloudellisista vaikutuksista. Väestön ikääntymisen yhteydessä 
maahanmuuttoa ovat käsitelleet puolestaan mm. EVA (2001), Kiander (2003), 
TT (2003), Työministeriö (2003a, 2003b) ja Vesterinen (2002). Lisäksi Forsan-
der (2002) ja Trux (2000) ovat tarkastelleet maahanmuuttajien työmarkkina-
asemaa ja Tanner (2003) on esitellyt maahanmuuttopolitiikan vaihtoehtoja. 

Tämä tutkimus pyrkii rikastuttamaan keskustelua kolmella tapaa. Ensinnäkin siir-
tolaisuutta sivuavan talousteorian tunnettavuutta pyritään lisäämään luvun 2 kir-
jallisuuskatsauksella. Toiseksi luvussa 3 pyritään tarkentamaan kuvaa KIE-10-
maista lähtevän siirtolaisuuden suuruusluokasta keräämällä yhteen aikaisempaa 
tutkimusta ja esittelemällä nykyisten ja tulevien jäsenvaltioiden demografisia 
piirteitä. Kolmanneksi luvussa 4 arvioidaan ilmiön makrotaloudellisia vaikutuk-
sia Suomen näkökulmasta käyttäen numeerista yleisen tasapainon CRUSOE-
mallia. Luvussa 5 esitetään tutkimuksen keskeiset johtopäätökset. 
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2 Siirtolaisuus talousteoriassa 

Tässä luvussa tarkastellaan siirtolaisuuden syitä ja seurauksia käsittelevää talous-
teoreettista analyysia. Siirtolaisuuden yllykkeitä tutkitaan sekä kansainvälisen 
kaupan että yksittäisen agentin muuttopäätöksen tutkimusperinteiden valossa. 
Lopuksi käsitellään siirtolaisuuden taloudellisia vaikutuksia sekä lähtö- että koh-
demaan kannalta.  

Seuraavaa esitystä muistuttavia ja täydentäviä katsauksia ovat mm. kansainväli-
sen kaupan teoriaan tukeutuva Wong (1995), pääoman ja työvoiman liikkuvuutta 
hyvinvointivaltioiden ja kehittyvien maiden välillä käsittelevä Razin ja Sadka 
(2001) sekä yksittäisen agentin muuttopäätökseen ja maahanmuuttajien integroi-
tumiseen keskittyvä LaLonde ja Topel (1997). Lisäksi suositeltavia ovat Layard 
et al. (1992), Fain et al. (1999) ja Boeri et al. (2002). 

2.1 Hyödykkeiden, pääoman ja työvoiman liikkuvuus 

Työvoiman liikkuvuutta on yleisen tasapainon kehikossa käsitelty kansainvälisen 
kaupan teorioiden yhteydessä. Perustarkastelussa kansainvälisesti liikkuvaksi 
tekijäksi tyypillisesti oletetaan hyödykkeet, toisinaan myös pääoma. Silloin kun 
työvoiman liikkuvuuteen viitataan, se tehdään yleensä analogiana pääoman liik-
kuvuuteen (ks. esim. Bowen et al. 1998, 125). Tunnetuimman siirtolaisuutta si-
vuavan argumentin tämän kaltaisessa kehikossa lienee esittänyt Mundell (1957), 
joka argumentoi hyödykkeiden ja tuotannontekijöiden liikkuvuuden olevan tie-
tyissä olosuhteissa toistensa substituutteja. Kyseisten premissien vallitessa kan-
sainvälisen kaupan täydellinen vapauttaminen johtaisi näin ollen kansainvälisen 
siirtolaisuuden ja pääomanvirtojen taloudellisten kannustimien katoamiseen. Lu-
vussa 2.1.1 kuitenkin esitetään, miten yhden kriittisen oletuksen muuttaminen 
(siirtyminen identtisistä tuotantofunktioista identtisiin tuotannontekijävaroihin tai 
olettamalla tuotannon pitävän sisällään kasvavia skaalaetuja) kääntää johtopää-
töksen hyödykkeiden ja tuotannontekijöiden väliseen komplementaarisuuteen.  

Toisaalta, mikäli pääoman kansainvälinen liikkuvuus vapautetaan, pääoman ole-
tetaan siirtyvän parhaan tuoton tarjoaviin maihin. Tasapainossa pääoman raja-
tuotto on täten kaikkialla yhtäläinen, mikä identtisten tuotantofunktioiden 
maailmassa implikoi myös yhtäläistä pääoma-työvoima suhdetta. Näin ollen, 
vaikka hyödykkeiden vapaa liikkuvuus ei johtaisikaan tuotannontekijöiden liik-
kumattomuuteen, viimeistään pääoman kansainvälinen liikkuvuus poistaisi työ-
voiman liikkuvuuden yllykkeet. Luvussa 2.1.2 muutetaan jälleen yhtä premissiä 
(työvoimaan oletetaan liittyvän positiivisia ulkoisvaikutuksia tai osa työvoimasta 
oletetaan pääoman komplementiksi), jonka seurauksena siirtolaisuuden taloudel-
liset motiivit säilyvät myös vapaiden pääomaliikkeiden maailmassa.  
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2.1.1 Hyödykkeet ja tuotannontekijät 

Aloitetaan hyödykkeiden ja tuotannontekijöiden välisestä suhteesta Razinin ja 
Sadkan (1997, 2001) esityksiin nojautuen. Mundellin (1957) argumentti pohjau-
tuu Hecksher-Ohlin-Samuelson-malliin (HOS-malli), joka rakentuu oletuksille 1) 
tuotannontekijä- ja hyödykemarkkinoiden täydellisestä kilpailusta, 2) laadultaan 
homogeenisesta ja toimialojen välillä täysin liikkuvista tuotannontekijöistä ja 3) 
tuotannontekijöiden tarjonnan täydellisestä joustamattomuudesta. Kunkin hyö-
dykkeen tuotantomäärä riippuu sen tuotantoon käytetyn pääoman ja työvoiman 
määrästä. Lisäksi tuotannon oletetaan 4) vaativan aina jonkin verran molempia 
tuotannontekijöitä, 5) skaalatuottojen olevan vakioisia ja 6) tuotannontekijöiden 
rajatuoton olevan positiivinen, mutta vähenevä. Erityisesti HOS-mallissa olete-
taan maiden olevan tuotantofunktioltaan identtisiä, mutta poikkeavan suhteelli-
silta tuotannontekijävaroiltaan. Näin ollen sama työvoiman ja pääoman 
yhdistelmä tuottaa molemmissa maissa yhtä suuren tuotoksen. (ks. esim. Bowen 
et al. 1998, 114-116) 

Tarkastellaan tältä pohjalta kahden maan (H ja F), kahden hyödykkeen (x ja y) ja 
kahden tuotannontekijän (K ja L) maailmaa. Oletetaan hyödykkeiden valmistuk-
sen eroavan tuotannontekijäintensiteetiltään ja maiden suhteellisilta tuotannonte-
kijävaroiltaan. Kun hyödyke x määritellään työvoimaintensiiviseksi ja maa H 
työvoimavaltaiseksi (vähemmän pääomaa työntekijää kohti), maalla H on suh-
teellinen etu hyödykkeen x tuottamisessa. Vastaavasti maalla F on suhteellinen 
etu hyödykkeen y tuotannossa. 

Vapautetaan nyt hyödykkeiden kansainvälinen liikkuvuus, mutta pidetään tuo-
tannontekijät kansainvälisesti liikkumattomina. Maa H vie hyödykettä x ja tuo 
hyödykettä y. Maan F osalta tilanne on päinvastainen. Jos maiden kulutusprefe-
renssit oletetaan identtisiksi ja kuljetuskustannukset jätetään huomiotta, maail-
mankauppa on tasapainossa, kun tuotteiden hinnat ovat molemmissa maissa yhtä 
suuret. Koska hyödykkeiden hinta määräytyy HOS-mallissa niiden valmistuk-
seen kuluvien tuotannontekijöiden määrästä ja hinnasta, ja toisaalta tuotannonte-
kijämarkkinat ovat täydellisesti kilpaillut, hyödykkeiden hintojen yhtäläisyydestä 
seuraa myös palkkojen ja pääomakorvausten yhtäläisyys maiden välillä. Täten 
maan H (F) palkat nousevat (laskevat) ja pääomatuotot laskevat (nousevat) hyö-
dykekaupan vapautumisen seurauksena. Näin ollen hyödykkeiden kansainvälinen 
liikkuvuus on poistanut tuotannontekijöiden kansainvälisen liikkuvuuden yllyk-
keet.  

Entä jos hyödykkeiden sijasta vapautetaankin tuotannontekijöiden liikkuvuus? 
Koska tuotannontekijämarkkinat oletettiin täydellisesti kilpailluiksi, tuotannonte-
kijäkorvaus on yhtä suuri kuin tuotannontekijän rajatuotto. Täten maassa F palkat 
ovat korkeammat kuin maassa H. Pääomakorvausten osalta tilanne on päinvas-
tainen. Näin ollen työvoimaa siirtyy maasta H maahan F ja vastaavasti pääomaa 
maasta F maahan H kunnes tuotannontekijähinnat ovat yhtä suuret molemmissa 
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maissa. Tuotannontekijähintojen yhtäläisyydestä seuraa hyödykehintojen yhtäläi-
syys ja hyödykkeiden kansainvälisen kaupan kannustimet häviävät. Näin ollen – 
kuten Mundell (1957) ensimmäisenä osoitti – hyödykkeiden ja tuotannontekijöi-
den liikkuvuus ovat HOS-mallissa toistensa substituutteja.  

Tältä pohjalta on mielenkiintoista tarkastella, kuinka HOS-mallin premissien 
muuttaminen vaikuttaa analyysin johtopäätöksiin. Esimerkiksi ricardolaisessa 
analyysissä maat oletetaan identtisiksi suhteellisilta tuotannontekijävaroiltaan ja 
poikkeaviksi tuotantofunktioltaan. Oletetaan nyt, että maa H on työvoimainten-
siivisen tuotteen x tuotannossa tehokkaampi ja pääomaintensiivisen tuotteen y 
osalta tuotantofunktiot ovat identtisiä. Maalla H on täten suhteellinen etu hyö-
dykkeen x tuotannossa. Hyödykkeiden vapaan liikkuvuuden tilanteessa se vie 
hyödykettä x ja tuo hyödykettä y. Hyödykkeen x työvoimaintensiivisyydestä joh-
tuen palkat ovat maassa H korkeammat kuin maassa F.1  

Vapautetaan nyt myös tuotannontekijöiden kansainvälinen liikkuvuus. Työvoi-
maa siirtyy maasta F maahan H ja pääoma päinvastaiseen suuntaan. Rybczynskin 
teoreeman mukaan hyödykkeiden hintojen ollessa kiinnitetyt tuotannontekijän 
tarjonnan lisääntyminen johtaa kyseisen tuotannontekijän suhteen intensiivisen 
hyödykkeen tuotannon lisääntymiseen ja toisen tuotannontekijän suhteen inten-
siivisen hyödykkeen tuotannon vähenemiseen (Bowen et al. 1998, 125-126). 
Koska maa H vie näin ollen hyödykettä x ja tuo hyödykettä y enemmän kuin en-
nen tuotannontekijöiden liikkuvuuden vapauttamista, tuotannontekijöiden liikku-
vuus on lisännyt myös hyödykkeiden liikkuvuutta. Päinvastoin kuin HOS-
mallissa, hyödykkeiden ja tuotannontekijöiden liikkuvuus ovat täten toistensa 
komplementteja. 

Toinen vaihtoehto päätyä hyödykkeiden ja tuotannontekijöiden komplementari-
suuteen on siirtyä oletuksesta tuotantofunktion vakioskaalatuottoista kasvaviin 
skaalaetuihin. Edellä esitetty on analoginen tilanteelle, jossa tuotteen x tuotan-
nossa on skaalaetuja ja maa H on maata F suurempi. (ks. Razin ja Sadka 1997, 
863-864) 

2.1.2 Pääoma ja heterogeeninen työvoima 

Laajennetaan seuraavaksi mallia jakamalla työvoima korkean ja matalan tuotta-
vuuden kategorioihin. Tällöin joudutaan ottamaan kantaa tuottavuuden määritte-
lyyn. Yleisin tapa talousteoriassa on määritellä tuottavuus kyvyksi luovuttaa 

                                              
1 Intuitiivisesti tämä on selvää, sillä molempien maiden tuottaessa molempia hyödykkeitä sama työpanos 
maassa H tuottaa enemmän kuin maassa F.  Koska tuotannontekijäkorvaukset vastaavat tuotannontekijöi-
den tuottavuutta, palkkataso maassa H on täten korkeampi. Muodollisempi todistus on esim. Razin ja 
Sadka (1997, 862-863). Sinällään voidaan kuitenkin huomauttaa, että mikäli maat erikoistuvat täydellises-
ti vain toisen tuotteen tuottamiseen ja absoluuttiset tuotannontekijäpanokset, tuotantofunktiot ja kulutus-
preferenssit sattuvat sopivasti kohdalleen, tuotannontekijäkorvausten yhtäläisyys on periaatteessa 
mahdollista (vrt. esim. Bowen at al. 1998, 87-89). 
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enemmän sinällään identtisiä työpanoksia, jolloin yksi korkean tuottavuuden 
työntekijä vastaa useaa matalan tuottavuuden työntekijää (esim. Lucas 1990, 
Wong 1995). Toinen vaihtoehto on katsoa työvoiman osaamisen olevan sidottua 
tiettyyn sektoriin, jolloin syntyy toisistaan erillisiä työmarkkinoita (esim. Bhag-
wati ja Hamada 1974, Grether et al. 2000). Kolmas määrittely tulkitsee tuotta-
vuuden kykynä käyttää pääomaa. Täsmällisemmin tuottavuuden katsotaan 
lisäävän työvoiman komplementaarisuutta pääoman suhteen (esim. Griliches 
1969, Krussell et al. 1997, Borjas 1995).  

Tarkastellaan tuotannontekijöiden keskinäistä suhdetta ensimmäisen tuottavuu-
den määritelmän pohjalta ja palataan aluksi HOS-mallin oletuksiin identtisistä 
tuotantofunktioista ja poikkeavista tuotannontekijävarannoista. Jos maiden työ-
voima-pääomasuhteet nyt poikkeavat toisistaan, pääoman rajatuoton on oltava 
korkeampi maassa, jossa sitä on suhteellisesti vähemmän. Lucas (1990) kuitenkin 
huomauttaa, että todellisuudessa pääoma ei näytä siirtyvän pääomarikkaista 
maista työvoimarikkaisiin, ei ainakaan siinä määrin kuin teorian mukaan voisi 
olettaa.  

Lucas lähestyy teorian ja todellisuuden välistä ristiriitaa henkisen pääoman kaut-
ta. Hän jakaa työvoiman korkean ja matalan tuottavuuden kategorioihin ja mää-
rittelee tuottavuuden kyvyksi luovuttaa enemmän muuten identtisiä työvoima-
panoksia. Oletetaan nyt, että työntekijän tuottavuutta voi lisätä koulutuksen 
avulla. Koska pääomarikkaissa maissa työvoima on tyypillisesti paremmin kou-
lutettua kuin työvoimarikkaissa maissa, maiden tosiasiallisten työpanosten ja 
pääoman suhteen voidaan katsoa olevan itse asiassa tasapainossa. Tämä selittäisi 
pääoman pysymisen henkeä kohti laskettuna pääomavaltaisessa maassa. Vastaa-
vasti palkka tosiasiallista työpanosta kohti olisi yhtäläinen, joten taloudellisia 
yllykkeitä työvoiman liikkuvuudelle ei syntyisi. 

Todelliset muuttovirrat köyhistä maista rikkaisiin viittaavat kuitenkin muuttoyl-
lykkeiden olemassaoloon. Lucas tarjoaa selitykseksi inhimillisen pääoman posi-
tiivisia ulkoisvaikutuksia. Tällöin henkinen pääoma lisää paitsi hyvin koulutetun 
myös samassa maassa työskentelevän kouluttamattoman työvoiman tuottavuutta. 
Näin ollen pääoman ja tehokkaan työvoiman suhde selittää pääoman pysymisen 
rikkaissa maissa, mutta samalla sekä korkean että matalan tuottavuuden työvoi-
malla on kannustin siirtyä korkeamman henkisen pääoman maahan. 

Vaihtoehtoinen selitys voidaan esittää, kun tuottavuus määritellään kykynä käyt-
tää pääomaa. Mikäli tuotannontekijäkorvaukset vastaavat tuotannontekijän raja-
tuottavuutta, riippuu palkka työntekijän käytettävissä olevasta henkisestä ja 
fyysisestä pääomasta. Tällöin pääoma pyrkii keskittymään paremmin koulutetun 
työvoiman maahan ja vastaavasti korkean tuottavuuden työvoima pyrkii siirty-
mään pääomarikkaaseen maahan.  
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Kaiken kaikkiaan työvoiman liikkuvuuden mekanismi näyttää olevan monimut-
kaisempi kuin mitä Mundellin nimissä usein esitetään (Mundell itse korosti ana-
lyysinsa rajoituksia). Joka tapauksessa edellä esitetyt vaihtoehtoiset premissit 
ovat tuskin ainakaan vähemmän uskottavia kuin oletus kaikkien maiden identti-
sestä tuotantofunktiosta ja homogeenisestä työvoimasta.  

2.2 Muuttopäätös ja paluumuutto 

Vaihdetaan nyt näkökulmaa ja siirrytään tarkastelemaan yksittäisen agentin 
muuttopäätöksen syntymistä. Näkökulman muutoksella on useita etuja, ennen 
kaikkea se laajentaa siirtolaisuuden motiivien joukkoa. Tämä ei tarkoita, etteivät-
kö palkkaerot pysyisi muuttamisen merkittävänä kannustimena. On kuitenkin 
syytä huomata, etteivät palkat kerro koko tarinaa, onhan yksi merkittävimmistä 
työnteon kannustimista lopulta mahdollisuus asua haluamallaan tavalla halua-
massaan paikassa. 

2.2.1 Muuttopäätöksen syntyminen 

Agentin kohtaamat muuttokannustimet voidaan jakaa veto- ja työntötekijöihin. 
Vetotekijät viittaavat kohdemaan houkuttelevuuteen esimerkiksi korkeampien 
palkkojen, paremman työllisyyden, hyvien sosiaalietuuksien, turvallisen ympäris-
tön tai vaikkapa miellyttävän ilmaston johdosta. Työntötekijöitä ovat vastaavasti 
esimerkiksi lähtömaan heikot palkat tai työllistymismahdollisuudet sekä erityi-
sesti poliittiset ja etniset levottomuudet.  

Sjaastad (1962) jakaa muuttamisen aiheuttamat tuotot ja kustannukset markki-
noilla hinnoiteltuihin ja hinnoittelemattomiin. Markkinahintaiset tuotot syntyvät 
korkeammasta käytettävissä olevasta reaalitulosta (korkeammasta nimellispalkas-
ta tai matalammista elinkustannuksista). Lisäksi muuttoon liittyy suoria markki-
nahintaisia kustannuksia, kuten kuljetuksen järjestäminen kohteeseen ja asunnon 
hankintakustannukset. Sjaastad jakaa markkinoilla hinnoittelemattomat kustan-
nukset vaihtoehtoiskustannuksiin ja psyykkisiin kustannuksiin. Vaihtoehtoiskus-
tannukset ovat menetettyjä palkkatuloja muuttoprosessin ajalta, jolloin agentti 
joutuu matkustamaan, etsimään työtä ja asuntoa sekä mahdollisesti opettelemaan 
uuden ammatin tai kielen. Psyykkisiä kustannuksia syntyy, jos agentin asumis-
paikastaan saama hyvinvointi on suurempi lähtö- kuin kohdemaassa. Vastaavasti 
agentin hyvinvointi voi olla suurempi uudella paikkakunnalla, jolloin syntyy 
psyykkisiä tuottoja.  

Kustannusten ja hyötyjen lisäksi muuttopäätökseen vaikuttavat agentin odotukset 
työllistymisensä todennäköisyydestä kohdemaassa (Harris ja Todaro 1970). Li-
säksi on syytä huomioida myös agentin intertemporaaliset preferenssit. Näin ol-
len agentin i alueelta s saamien odotettavissa olevien elinikäisten tulojen W 
nykyarvo hetkellä 0 voidaan määritellä 
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Agentin i alueelta s saamien tulojen odotusarvo riippuu täten työllistymisen to-
dennäköisyydestä pt,i,s, agentin työllistyessään saamasta palkasta wt,i,s, työttö-
myyskorvauksesta bt,s ja agentin odotettavissa olevasta eliniästä T. 
Työllistymisen todennäköisyys on työttömyysasteen Ut,s ja agentin henkilökoh-
taisten kykyjen Xt,i funktio. Vastaavasti palkka riippuu keski- tai mediaanipalkka-
tasosta wt,s, agentin kyvyistä Xt,i ja tulojakauman epätasaisuudesta It,s. Näin 
lasketut kunkin hetken tulojen odotusarvot diskontataan nykyhetkeen aikaprefe-
renssillä (1+ρi)

-t ja lasketaan yhteen. Luonnollisesti työttömyyden nousu laskee ja 
henkilökohtaisten kykyjen parantuminen nostaa odotettavissa olevia tuloja. Tulo-
jakauman tasaisuus vaikuttaa agentin tuloihin riippuen agentin sijoittumisesta 
keski- tai mediaanipalkan ylä- tai alapuolelle.   

Agentin muuttaessa alueelta s alueelle d hän kohtaa hyvinvointikustannuksen  
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missä Ds,d on maiden s ja d etäisyys, Xt,i agentin kyvykkyys ja At,i agentin maassa 
s asumista koskevia preferenssit (suhteessa maassa d asumiseen) hetkellä t. Täten 
agentti muuttaa alueelta s alueelle d hetkellä 0 jos 

0, , 0, , 0, , , 0i d i s i s dW W C− − >    (2.3) 

Edellä luetellut muuttopäätöksen syntymiseen vaikuttavat taloudelliset tekijät 
voidaan täten jakaa kahteen ryhmään.2 Ensimmäiseen kuuluvat alueisiin liittyvät 
ominaisuudet (palkkataso, työttömyys, työttömyyskorvaus, tulojakauma ja aluei-

                                              
2 Muuttopäätöstä käsitellään tässä agentin henkilökohtaisena päätöksenä. Muuttaminen vaikuttaa kuiten-
kin myös muiden, etenkin muuttajan perheen, hyvinvointiin (esim. Mincer 1978). Toisinaan jopa agentin 
muuttohetkellä syntymättömät jälkeläiset tuodaan mukaan keskusteluun (esim. LaLonde ja Topel 1997). 
Edellä käytettyä esitystapaa noudattaen, tämä voidaan huomioida laajentamalla yhtälö (2.11) muotoon 

( )0, , 0, , 0, , ,
1

0
I

i i d i s i s d
i

W W Cα
=

− − >∑  (2.4) 

missä agentti 1 tekee muuttopäätöksen, joka vaikuttaa I määrään agentteja, ja αi on agentin 1 agentin i 
hyvinvoinnille antama painoarvo. 
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den välinen etäisyys), toiseen agentin henkilökohtaiset ominaisuudet (kyvykkyys, 
jäljellä oleva elinikä, aikapreferenssi ja asuinpaikkaa koskevat preferenssit). Seu-
raavaksi pyritään täsmentämään näitä tekijöitä tarkemmin. 

2.2.2 Alueisiin liittyvät tekijät 

Helpoiten määriteltävät ja mitattavat tekijät ovat alueiden väliset erot palkka-
tasossa, työttömyydessä, työttömyyskorvauksessa ja tulonjaossa. Sen sijaan etäi-
syyden määrittely on vaikeampaa. Yksinkertaisin tapa olisi mitata se 
kilometreissä, mutta teoreettisesti on houkuttelevampaa ymmärtää etäisyys laa-
jemmin jonkinlaisena kulttuurillisena tai sosiaalisena etäisyytenä. Tällöin voi-
daan esittää, että vaikkapa manchesterilaisen näkökulmasta Melbourne on 
”lähempänä” kuin Pjongjang, vaikka fyysisesti Melbourne onkin kauempana. 

Kun yhtälön (2.2) termi Ds,d ymmärretään nimenomaan alueiden s ja d kulttuuril-
liseksi etäisyydeksi, voidaan useat siirtolaisuuden tutkimuksessa erillisinä käsi-
tellyt ilmiöt niputtaa saman käsitteen alle. Esimerkiksi Fertig ja Schmidt (2002) 
katsovat muuttokustannusten olevan huomattavasti kuljetuskustannuksia korke-
ammat, mikäli osaa muuttajan henkisestä pääomasta ei voida siirtää kohdealueel-
le. Esimerkkeinä tällaisesta vaikeasti siirrettävästä henkisestä pääomasta voidaan 
mainita kielitaito, tapojen ja kulttuurin tuntemus sekä erilaiset inhimilliset ver-
kostot.3 Erityisesti on huomattava, ettei ulkomailla suoritettuja loppututkintoja 
välttämättä tunnusteta kohdemaassa.  

Toisin kuin maantieteellinen etäisyys, kulttuurinen etäisyys ei kuitenkaan ole 
vakioinen, sillä esimerkiksi kielitaidon parantumisen tai alueiden välisen kanssa-
käymisen lisääntymisen voi katsoa lähentävän alueita. Tätä näkökulmaa on käsi-
telty erityisesti alueiden välisten aikaisempien muuttovirtojen kautta. Niiden on 
katsottu vaikuttavan muuttamisen kustannuksiin ensinnäkin siksi, että kohde-
maassa oleva etninen yhteisö parantaa henkisen ja etnisen pääoman säilymistä. 
Lisäksi kohdemaassa jo olevat sukulaiset tai ystävät voivat auttaa esimerkiksi 
asunnon ja työn hankkimisessa. (Hatton ja Williamson 2002) Toiseksi kulttuuri-
sen etäisyyden lyhentyminen todennäköisesti vähentää siirtolaisuuden psyykkisiä 
kustannuksia. Kolmanneksi inhimilliset verkostot parantavat lähtöalueen tietota-
soa kohdemaan houkuttelevuudesta ja ongelmista (Euroopan komissio 2001). 
Lopulta aikaisempi muuttoliike voi tarkoittaa myös muuttopotentiaalin tyhjenty-
mistä. Koska alttius muuttaa ei ole väestössä tasaisesti jakautunut (johtuen erilai-
sista preferensseistä ja henkilökohtaisista kyvyistä), muuttoliike voi tyrehtyä 
yksinkertaisesti potentiaalisten muuttajien loppumiseen, vaikka esimerkiksi palk-
kaerot maiden välillä pysyisivät ennallaan. (Boeri ja Brücker 2000) 

Toisaalta myös palkkatason tulkintaa voi monimutkaistaa olettamalla subjektiivi-
sen hyvinvoinnin riippuvan paitsi absoluuttisesta myös suhteellisesta tulotasosta 
                                              
3 Ns. kulttuurisesta pääomasta ks. Forsander (2002, 56). 
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(esim. Stark ja Taylor 1991; Borjas 1987). Tulojakauma It,s on jo sisällytetty 
palkkafunktioon (yhtälö (2.1)), mutta täydellisyyden vuoksi se voitaisiin lisätä 
myös kustannusfunktioon (2.2). Tällöin muuttamisen kustannukset lisääntyvät 
(vähentyvät), mikäli agentti on suhteellisesti köyhempi (rikkaampi) kohdealueel-
la kuin lähtöalueella.  

2.2.3 Agentteihin liittyvät tekijät 

Siirrytään nyt käsittelemään agentin henkilökohtaisten ominaisuuksien vaikutusta 
muuttopäätökseen ja tarkastellaan edellä esitetyn perusteella keskustelua ns. (it-
se)valikoitumisesta (self-selection). Seuraavassa pyritään näin ollen selvittämään, 
millaisia ominaisuuksia todennäköisellä siirtolaisella teorian valossa on. 

Ensimmäisen ominaisuusryhmän muodostavat agentin ikä ja aikaa koskevat pre-
ferenssit. Nämä on esitetty yhtälön (2.1) diskonttaustekijässä 

1
(1 )

T t

t
ρ −

=
+∑ , jonka 

perusteella muuttoinvestoinnin matala tuottovaatimus ρ ja aikahorisontin pituus T 
lisäävät muuttohalukkuutta. Näin ollen muuttajien joukkoon valikoituisi pääsään-
töisesti nuoria ja pitkäjännitteisiä ihmisiä.  

Toiseksi agentin henkilökohtainen kyvykkyys Xi esiintyy työllistymisodotuksia, 
palkkaa ja muuttokustannuksia määrittävissä funktioissa. Luontevimmin tämä on 
tulkittavissa siten, että agentin henkilökohtaisten ominaisuuksien, esimerkiksi 
tietyntyyppisen koulutuksen tai työkokemuksen, suhteellinen niukkuus työmark-
kinoilla lisää sekä työllistymisen todennäköisyyttä että palkkatasoa. Täten mitä 
enemmän samankaltaisia kilpailijoita lähtöalueen työmarkkinoilla on ja mitä vä-
hemmän kohdealueen työmarkkinoilla, sitä herkemmin agentti päättää muuttaa. 
Muuttokustannusten osalta Xi voidaan tulkita agentin kyvyksi vähentää muuton 
kustannuksia esimerkiksi muuton tehokkaan järjestämisen tai kielitaidon kautta. 
Näin ollen agentin kyvykkyys helpottaisi muuttamista ja toisaalta agentti pyrkisi 
muuttamaan maahan, jossa hänen osaamisestaan on pulaa. 

Kolmanteen ominaisuusryhmään kuuluvat jonkinlaiseen seikkailunhaluun viit-
taavat piirteet. Koska muuttopäätös syntyy epävarmuuden vallitessa, agentin ris-
kinkaihtamisen aste ja alttius muuttaa ovat negatiivisesti korreloituneita. 
Toisaalta agentin vahva lähtöalueella asumisen preferointi (yhtälön 2.2 korkea 
At,i) vähentää muuttamisen halukkuutta. Näin ollen muuttajan voi odottaa myös 
sietävän hyvin riskiä ja sopeutuvan olosuhteiden muutoksiin. 

Kaikkia edellä mainittuja piirteitä voitaneen pitää agentin tuottavuuden kannalta 
myönteisinä, minkä johdosta vallitseva käsitys tukee oletusta muuttajien positii-
visesta valikoitumisesta (Chiswick 20007). Paljon huomiota saaneessa artikkelis-
saan Borjas (1987) kuitenkin haastaa käsityksen osittain esittämällä 
tulojakauman valikoitumisen kannalta kriittisenä tekijänä. Borjasin mukaan suur-
ten tuloerojen alueet houkuttelevat korkeamman tuottavuuden työntekijöitä, kos-
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ka he saavat työstään suhteellisesti korkeamman korvauksen kuin matalien tu-
loerojen alueella. Vastaavasti matalien tuloerojen maihin tulevat siirtolaiset olisi-
vat negatiivisesti valikoituneita. 

Borjasin (1987) argumentti on kohdannut kuitenkin vahvaa kritiikkiä. Ensinnäkin 
esitettyä empiiristä näyttöä on arvosteltu heikoksi (Chiswick 2000, 11; Chiquar ja 
Hanson 2002, 33-35) tai suorastaan tarkoituksellisesti vääristellyksi (Jasso ja Ro-
senzweig 1990, 298). Toiseksi Borjas olettaa muuttokustannusten olevan vakioi-
sia ajan suhteen siten, että kunkin muuttajan olisi työskenneltävä lähtömaassa 
sama tuntimäärä muuttokustannusten kattamiseksi. Tämä tarkoittaisi agentin 
tuottavuuden kasvattavan absoluuttisia muuttokustannuksia, mitä on vaikea pitää 
uskottavana (Chiquar ja Hanson 2002, 6). Kolmanneksi Borjas olettaa implisiitti-
sesti tulojakauman vääristyvän aina nimenomaan liian tasaiseksi, mikä johtunee 
huomion keskittymisestä sosiaaliavustusten varassa eläviin. Lopulta Borjasin 
esitys ei kiinnitä lainkaan huomiota muuttajien absoluuttiseen tulotasoon. Argu-
mentin mukaan tuottavimmat työntekijät pyrkisivät aina muuttamaan korkeiden 
tuloerojen maihin, vaikka se tarkoittaisi heidän absoluuttinen hyvinvointinsa 
heikkenemistä.  

Borjasin esityksen arvo löytyy kuitenkin tilanteesta, jossa agentti valitsee usean 
mahdollisen kohdemaan välillä. Mikäli hän tällöin todella arvioi odotuspalkkaan-
sa tulojakauman perusteella, keskimääräistä tuottavammat (tuottamattomammat) 
maastamuuttajat saattavat siirtyä korkeampien (matalampien) tuloerojen maahan.  

2.2.4 Väliaikainen siirtolaisuus 

Edellä esitellyt staattiset mallit analysoivat vain tilannetta, jossa siirtolaisuus on 
pysyvää. Todellisuudessa merkittävä osa siirtolaisuudesta on kuitenkin väliai-
kaista joko institutionaalisten tekijöiden tai muuttajien vapaan tahdon takia. Näin 
ollen muutaman dynaamisen teorian esittely lienee paikallaan. Djajic (1988a, 
1988b) on tältä osin tehnyt uraauurtavaa työtä väliaikaisten työlupien käyttäyty-
misvaikutuksia käsitelleissä artikkeleissaan. Tämän tutkimuksen kannalta institu-
tionaaliset siirtolaisuuden esteet eivät kuitenkaan ole relevantteja, joten 
seuraavassa keskitytään agentin vapaasta tahdosta johtuvaan väliaikaiseen siirto-
laisuuteen. Tämän taustalla voi olla ainakin kaksi motiivia. Ensimmäinen koskee 
kokemuksen hankkimista ulkomailta. Toinen mahdollisuus syntyy, kun agentti 
preferoi matalamman palkkatason maassa asumista. Molemmissa tapauksissa 
agentti tekee investoinnin luopumalla osasta elinkaarensa alkuvaiheen hyvinvoin-
tia nauttiakseen investoinnin hedelmistä elämänsä loppuvaiheessa.  

Aloitetaan kokemuksen hankkimisesta. Talousteoria on viimeistään Arrowista 
(1962) lähtien tunnistanut työssä oppimisen mahdollisuuden tuottavuuden lisää-
jänä. Ilmiö on saanut huomiota myös kansainvälisen kaupan teoreetikoiden kes-
kuudessa (ks. esim. Krugman 1987). Lähestytään tilannetta Wongin (1995, 653-
654) esitystä muuntaen. Oletetaan että kullakin periodilla työvoimaan tulee lisää 
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Nt kokematonta työntekijää, Np kokenutta työntekijää jää eläkkeelle ja edellisen 
periodin kokemattomat N työntekijää muuttuvat kokeneiksi. Yksinkertaisuuden 
vuoksi ryhmät määritellään yhtä suuriksi (N=Nt=Np), jolloin työvoiman määrä 
pysyy vakiona. Maan tosiasiallinen työpanos on nyt 

-1 -1( ) (1 ( )) i i
t tL N NX C N X C= + = + , missä X(Ct-1

i) kertoo kokemuksen tuomasta 
tosiasiallisten työpanosten lisääntymisestä. Erityisesti on huomattava, että koke-
muksen karttuminen määritellään pelkästään edellisen periodin työskentelypai-
kan Ct-1

i funktioksi.  

Tarkastellaan nyt kahden maan (H ja F) maailmaa, jossa kokemattoman työnteki-
jän palkkataso periodilla t maassa i on i

tw . Kun palkat vastaavat työntekijän raja-
tuottavuutta, maksimoi hän periodiin t diskontattua elinikäistä palkkaansa 

( ) ( ) 1

1 1 1i i i
t t tw w X C w ρ −

− += + + , missä termi (1 + ρ) kuvaa aikapreferenssejä. Näin 

ollen agentit voivat tyytyä periodilla t heikompaan palkkaan, mikäli heidän tuot-
tavuutensa (ja siten seuraavan periodin tulot) tämän johdosta nousee riittävästi. 

Oletetaan nyt, että verrattuna maahan H maassa F palkat ovat matalampia, mutta 
tuottavuuden kasvu korkeampaa. Agentilla on tällöin yllyke työskennellä ainakin 
toinen periodi maassa H. Mikäli maassa F työskentely kuitenkin nostaa agentin 
tuottavuutta riittävästi, maksimoi tämä elinikäiset tulonsa työskentelemällä en-
simmäisen periodin maassa F ja toisen maassa H.  

Toinen mahdollinen väliaikaisen siirtolaisuuden motiivi syntyy asuinmaata kos-
kevista preferensseistä. Oletetaan nyt, että agentit preferoivat kotimaassaan asu-
mista, mutta voivat saada ulkomailla työskentelystä kotimaata parempaa palkkaa. 
Tällöin he maksimoivat elinikäistä hyötyfunktiotaan työskentelemällä  ulkomail-
la optimaalisen ajan ja palaavat tämän jälkeen kotimaahansa. Mielenkiintoisia 
näillä premisseillä aloittavia artikkeleita ovat mm. ostovoimapariteetteihin kes-
kittyvä Stark et al. (1997), pääomamarkkinoiden epätäydellisyyttä muuttomotii-
vina painottava Mesnard (2000) ja Dustmannin (julkaisematon) tiivis yleisesitys. 
Esitellään tässä kuitenkin Dustmannin ja Kirchkampin (2001) keskustelunaloite, 
joka on esityksistä monipuolisin.  

Määritellään elinikäistä hyötyään maksimoivan agentin syntyvän hetkellä 0, kuo-
levan hetkellä 1 ja saavan mahdollisuuden muuttaa ulkomaille hetkellä τ. Mikäli 
agentti muuttaa, hän voi palata kotimaahansa millä tahansa hetkellä [ ],1t τ∈  ja 

valita kolmen elämäntavan väliltä: elää säästöillään, työskennellä palkansaajana 
tai perustaa oman yrityksen. Määritellään agentin hyötyfunktio hetkellä τ  

( ) ( ) ( )( ) ( )( )1 ln ln 1 1H H F F S S S W W WU t c t c h t h tβ τ β α β α β= − + − − + − − + −  

         (2.5)  
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missä β viittaa preferensseihin, c kulutukseen, α kiinteisiin kustannuksiin ja ala-
indeksit H, F, S ja W kotimaahan, ulkomaahan, oman yrityksen perustamiseen ja 
työskentelyyn palkansaajana. Muuttujat hS ja hW saavat arvon 0 tai 1 riippuen 
agentin valitsemasta elämäntavasta (perustaa yrityksen hS=1, hW=0; menee töihin 
hS=0, hW=1; elää säästöillään hS=0, hW=0). Funktion kaksi ensimmäistä termiä 
kuvaavat siten agentin kulutuksesta saamaa hyötyä koti- ja ulkomailla, kaksi vii-
meistä kotimaassa perustetun yrityksen tai tehdyn palkkatyön aiheuttamaa hy-
vinvointivaikutusta. Preferenssien osalta tehdään oletus βH > βF, joten agentti saa 
aina enemmän hyötyä koti- kuin ulkomaassa tapahtuvasta kulutuksesta. Yksin-
kertaisuuden vuoksi hyöty oletetaan kulutuksen määrän luonnolliseksi logarit-
miksi ja tulevat hyötyvirrat jätetään diskonttaamatta.  

Agentin hetkellä τ kohtaama loppuelämän budjettirajoite on täten 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 ,1H F W H S F st c p t c t h w t h w rh f k tτ τ− + − = − + − − + −  (2.6) 

missä wi on palkkataso maassa i, p hintataso ulkomaassa, r kuvaa oman yrityksen 
tuottavuutta ja f(k,1-t) sen tuotantoa, joka on ulkomailla työskentelyn aikana ke-
rätyn pääoman k ja yrityksen toiminta-ajan (1-t) funktio. Paluumuuton motiivina 
voi tällöin olla 1) korkea kotimaassa asumisen preferointi, 2) ulkomaan valuutas-
sa tienattujen tulojen suuri ostovoima kotimaassa ja 3) paluun jälkeen perustetun 
yrityksen hyvä tuotto.  

Dustmann ja Kirchkamp osoittavat myös, että optimaalinen ulkomailla työsken-
telyn aika on muuttoiän τ epäjatkuva funktio. Tämä on seurausta siitä, että sekä 
oman yrityksen tuotto että eläkkeelle jäämiseen tarvittavien säästöjen määrä riip-
puu agentin elinajasta (1-t) tämän palattua kotimaahan. Näin ollen, jos agentti 
muuttaa maasta riittävän nuorena on tämän optimaalinen valinta perustaa paluun 
jälkeen yritys. Vastaavasti jos agentti lähtee siirtolaiseksi riittävän vanhana, hän 
maksimoi hyötynsä työskentelemällä ulkomailla niin kauan, että voi jäädä koti-
maassa eläkkeelle. Näiden väliin jäävät ikävuodet jolloin muuttaneen optimaali-
nen ratkaisu on pysyä palkkatyössä koko ikänsä. On kuitenkin hyvä pitää 
mielessä tämän kaltaisiin laskelmiin liittyvät suuret epävarmuustekijät sekä se, 
että elämäntavan valintaan vaikuttavat myös yhtälön (2.6) preferenssimuuttujat.  

Tarkastellaan vielä miten malli reagoi koti- ja ulkomaan välisen palkkaeron 
muuttumiseen. Mikäli kotimaan reaalipalkat nousevat (palkkaerot pienenevät), 
pienenee paluun jälkeen työntekoa kotimaassa jatkavien ulkomailla työskentelys-
tä saama hyöty ja samalla ulkomailla vietetty aika. Muille ryhmille kotimaan 
palkkatasolla ei ole merkitystä, joten se ei vaikuta heidän käyttäytymiseensä 
lainkaan. Ulkomaan palkkatason nousun (palkkaerojen kasvun) vaikutus työnte-
koa kotimaassa jatkaviin on sen sijaan moniselitteinen, sillä he kohtaavat yhtäai-
kaisen substituutio- ja tulovaikutuksen. Toisaalta oleskelu ulkomailla muuttuu 
kannattavammaksi, mikä antaa yllykkeen työskennellä siellä pidempään, toisaalta 
kulutuksen marginaalihyöty pienenee, mikä vähentää ulkomailla vietetystä lisä-
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ajasta saatavaa hyötyä. Yrityksen perustavien ja eläkkeelle siirtyvien osalta vai-
kutus on sen sijaan yksiselitteinen. Ulkomaan korkeammat palkat vähentävät riit-
tävien säästöjen luomiseen vaadittavaa aikaa ja agentit muuttavat nopeammin 
takaisin kotimaahansa. Dustmannin ja Kirchkampin mukaan palkkaerojen kasvu 
saattaa täten (vastoin yleistä käsitystä) lisätä paluumuuttoa.  

Magris ja Russo (2001) siirtyvät kahden periodin mallista eteenpäin. Kun agentti 
voi jakaa äärellisen elämänsä äärettömään määrään periodeja, hän voi muuttaa 
väliaikaisesti ulkomaille useita kertoja. Oletetaan nyt, että agentin tuottavuus 
kasvaa ulkomailla työskentelyn seurauksena, makrotaloudellisten katastrofien 
riski on agentin kotimaassa suurempi kuin ulkomailla ja agentti preferoi koti-
maassa asumista. Magris ja Russo kysyvät, miten tällaisessa tilanteessa ulkomai-
den maahanmuuttopolitiikka vaikuttaa agentin kannalta optimaaliseen 
siirtolaisuuden kestoon.  

Magris ja Russo päätyvät simulaatioiden perusteella tulokseen, jonka mukaan 
optimaalinen ulkomaassa työskentelyn aika kasvaa tiukan maahanmuuttopolitii-
kan ja kotimaan epävakauden seurauksena. Tämä on intuitiivisestikin selvää, sillä 
agentin yllyke poistua ulkomaasta vähenee, mikäli epävarmuus takaisinpääsystä 
kasvaa. Toisaalta epävakaat kotimaat eivät tietenkään vedä paluumuuttajia puo-
leensa. Näin ollen tiukka maahanmuuttopolitiikka voikin itse asiassa lisätä maas-
sa asuvien ulkomaalaisten määrää, kun maahan kerran päässeet eivät kotimaataan 
suosivista preferensseistään huolimatta uskalla poistua maasta. Toisaalta, mikäli 
kohdemaissa asuvien siirtolaisten määrää halutaan vähentää, Magrisin ja Russon 
mukaan lähtömaiden makrotaloudellinen vakauttaminen on korkeampien aitojen 
pystyttämistä tehokkaampi keino.  

Lopulta on huomattava, että Dustmannin ja Kirchkampin (2001) ja Mesnardin 
(2000) artikkelit tarjoavat mielenkiintoisen lisäyksen luvun 2.1.2 esitykseen pää-
oman ja työvoiman vapaan liikkuvuuden substituution asteesta.4 Lienee selvää, 
että pääoman hankkimisen motivoimat muuttovirrat kertovat pääomamarkkinoi-
den toimimattomuudesta, jolloin pääoman saatavuus ja tilapäinen siirtolaisuus 
ovat toistensa substituutteja. Substituutioaste riippuu puolestaan korosta, perus-
tettavan yrityksen odotetusta tuotosta ja ulkomaan palkkatasosta. Samalla on kui-
tenkin huomattava, ettei kyse ole niinkään pääoman liikkuvuuden 
institutionaalista rajoitteista kuin pääomamarkkinoiden toimivuudesta sinänsä. 
Uskottavinta lieneekin katsoa pääoman hankkimisen motivoiman siirtolaisuuden 
olevan lähtömaiden pienyritysten kannattavuutta ja riskejä koskevan informaati-
on substituutti.  

                                              
4 Tältä osin on syytä huomioida myös siirtolaisten kotimaahansa toimittamat rahalähetykset. Rathan 
(2003) mukaan kehitysmaista lähteneet siirtolaiset lähettivät vuonna 2001 kotimaihinsa noin 72 miljardia 
dollaria. Näin ollen nämä rahalähetykset ovat kehitysmaille suorien ulkomaisten sijoitusten jälkeen tär-
kein (köyhimpien maiden osalta tärkein) ulkomainen rahoituslähde. Lisäksi siirtolaisten rahalähetykset 
ovat muuta ulkomaista rahavirtaa vakaampia ja näyttävät ohjautuvan varsin hyvin investointeihin. 
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2.3 Siirtolaisuuden vaikutukset 

Edellä on esitelty siirtolaisuuden syitä käsittelevää teoriaa. Siirrytään nyt tarkas-
telemaan siirtolaisuuden taloudellisia vaikutuksia yleisen tasapainon kehikossa. 
Kilpailullisten työmarkkinoiden maailmassa vaikutukset kohdistuvat paitsi koko-
naistuotannon määrään myös sen jakautumiseen.  

2.3.1 Aggregaattivaikutukset 

Tarkastellaan aluksi yhden hyödykkeen, kahden maan ja homogeenisen työvoi-
man maailmaa. Hyödykkeen valmistamiseen käytetään työvoimaa ja pääomaa, 
eivätkä hyödykkeet tai tuotannontekijät alkutilanteessa liiku maiden välillä. Ku-
viossa 1 maiden H ja F palkkatasot (y-akselit) vastaavat työvoiman rajatuottoa 
(MPH ja MPF). Maassa H on työvoimaa suhteessa pääomaan enemmän kuin 
maassa F ja maiden yhteenlaskettu työvoima LT (x-akseli) koostuu maan H työ-
voimasta LH ja maan F työvoimasta LF. Työvoima jakautuu maittain pisteessä A. 
Maan H työvoiman rajatuotto on täten matalampi kuin maan F, joten myös maan 
H palkkataso wH on matalampi kuin maan F palkkataso wF. Koska rajatuotto-
käyrän alla oleva pinta-ala kertoo tuotannon määrän on maan F (H) kokonaistuo-
tanto kulmikkaan 0FαFGA (0HαHFB) suuruinen. Työvoima saa tuotannosta 
palkkansa verran (neliöt 0FWFGA ja 0HWHFB) ja loput jäävät pääoman omistajille 
(kolmiot wFαFG ja wHαHC).  

Vapautetaan nyt työvoiman liikkuvuus. Työvoimaa liikkuu maasta H maahan F 
kunnes työvoiman rajatuotto (palkkataso) on molemmissa maissa yhtä suuri. 
Muuttajien lukumäärä on täten jana AB. Muuttoliikkeen seurauksena muuttajat 
hyötyvät korkeammista palkoista neliön CEFD verran, ja maan F tuotanto kasvaa 
kulmikkaan AGFB verran. Tästä neliö AEFB maksetaan maahanmuuttajille palk-
koina, joten kolmio EGF kuvaa maan F kantaväestön muuttoliikkeestä saamaa 
tuotannon lisäystä ns. muuttoylijäämää (immigration surplus). Toisaalta maan H 
tuotanto laskee neliön ACFB verran, josta alkutilanteessa neliö ACDB maksettiin 
palkkoina niille, jotka ovat työvoiman liikkuvuuden vapautumisen jälkeen lähte-
neet. Täten maahan H asumaan jääneiden muuttoliikkeestä kohtaama nettohaitta 
on kolmion CFD suuruinen. Kaiken kaikkiaan maailman kokonaistuotanto kas-
vaa kolmion CGF verran. (Razin ja Sadka 1997) 

Kuten kuviosta 1 näkyy, vaikutusten suuruus riippuu maiden alkutilanteiden eri-
laisuudesta ja palkkajoustoista. Ensinnäkin mitä enemmän maat eroavat työvoi-
mavarannoiltaan sitä kauempana vasemmalla piste A on. Koska pisteiden A ja B 
etäisyys määrittää myös kolmioiden GEF ja CDF kateettien EF ja CD pituuden, 
maan F saama tuotannon lisäys ja maan H kärsimä tuotannon väheneminen ovat 
sitä suurempia mitä enemmän maat poikkeavat toisistaan. 

Toisaalta käyrien MPH ja MPF jyrkkyys kertoo kuinka paljon muutos työvoiman 
tarjonnassa vaikuttaa maiden palkkatasoon (kateettien GE ja DF pituus). Borjas 
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(1995) väittää tämän perusteella maan F hyvinvoinnin kasvavan kategorisesti 
käyrän MPF jyrketessä (palkkojen laskiessa voimakkaammin maahanmuuton seu-
rauksena). Koska kolmion pinta-ala on puolet kateettien pituuden tulosta ja ka-
teetti GE kasvaa käyrän MPF jyrkentyessä pitää argumentti paikkansa, mikäli 
kateetin EF pituus oletetaan vakioksi. Oletus on perusteltu Borjasin käsittelemäs-
sä tapauksessa, jossa maahanmuuttajien määrää säännöstellään ja halukkaiden 
tulijoiden lukumäärä ylittää selvästi maahan päästettävien lukumäärän. Sen sijaan 
vapaan työvoiman liikkuvuuden maailmassa oletus ei ole järkevä. Kuvion 1 pe-
rusteella on selvää, että käyrän MPF jyrkkeneminen pidentää kateettia GE, mutta 
lyhentää kateettia EF. Toisin sanoen, mikäli kohdemaan palkat laskevat rajusti 
muuttoliikkeen seurauksena, saavutetaan palkkojen yhtäläisyys pienemmällä 
määrällä muuttajia. Kun muuttajien määrä endogenisoidaan voidaan osoittaa, että 
palkkajouston kasvaminen maassa F kasvattaa muuttoylijäämää vain tiettyyn 
pisteeseen asti (ks. liite A). Tämän jälkeen palkkajouston kasvaminen vähentää 
muuttoylijäämää. Näin ollen palkkajouston ja muuttoylijäämän suhde on teoreet-
tisessa tarkastelussa moniselitteinen. 

Kuvio 1. Työvoiman liikkuvuuden aggregaattivaikutukset 

Lähde: Razin ja Sadka (1997, 872) 

Tarkastellaan seuraavaksi miten työvoiman heterogenisointi vaikuttaa analyysiin. 
Jätetään pääoma hetkeksi huomiotta ja jaetaan työvoima korkean ja matalan tuot-
tavuuden kategorioihin siten, että tuottavuuskategoriat muodostavat omat työ-
markkinansa. Määritellään maassa H olevan suhteellisesti enemmän matalan 
tuottavuuden työvoimaa. Kun matalan tuottavuuden työvoiman liikkuvuus va-
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pautetaan, työvoimaa muuttaa maasta H maahan F. Vaikutukset ovat analogisia 
edellä esitetyn homogeenisen työvoiman ja pääoman tilanteen suhteen: matalan 
tuottavuuden työvoiman palkat laskevat ja korkean tuottavuuden palkat nousevat. 
Jälleen muuttoliikkeen vaikutukset ovat sitä suuremmat mitä erilaisempia maat 
ovat (mitä kauempana vasemmalla piste A on). Toisin sanoen, mikäli valtaosa 
maan F työvoimasta on tuottavuudeltaan korkeaa, muuttoylijäämä näyttää mak-
simoituvan, kun maahan muuttaa pelkästään matalan tuottavuuden työntekijöitä.  

Luovutaan nyt graafisesta esityksestä ja tuodaan pääoma mukaan malliin. Borjas 
(1995) huomauttaa, että mikäli työntekijän tuottavuus riippuu hänen kyvystään 
käyttää pääomaa, työvoiman ja pääoman välinen substituutioaste laskee. Toisaal-
ta palkkajousto riippuu substituutioasteesta: mitä helpommin työvoima on kor-
vattavissa pääomalla sitä vähemmän työvoiman tarjonnan kasvu laskee palkkoja 
(pääoma on jo vähentänyt tuotannontekijöiden niukkuutta). Kun kyky käyttää 
pääomaa huomioidaan, matalan tuottavuuden maahanmuuttajien vaikutus mata-
lan tuottavuuden työvoiman palkkaan on pienempi kuin korkean tuottavuuden 
maahanmuuttajien vaikutus korkean tuottavuuden työvoiman palkkaan. Samalla 
logiikalla kuin edellä, Borjas katsoo korkeamman palkkajouston automaattisesti 
kasvattavan muuttoylijäämää, joka täten maksimoituu, kun maahan tulee pelkäs-
tään korkean tuottavuuden siirtolaisia.  

Argumenttiin on kuitenkin liitettävä kaksi varausta. Ensinnäkin palkkajouston 
vaikutus muuttoylijäämään ei ole yksiselitteinen jos muuttajien määrää ei oleteta 
vakioksi (ks. liite A). Toiseksi – kuten Borjaskin huomauttaa – mikäli riittävän 
suuri osa maan F työvoimasta on koulutettua, maiden välisistä eroista syntyvät 
hyödyt alkavat nousta korkeamman palkkajouston hyötyjä merkittävimmiksi. 
Tällöin palataan tilanteeseen, jossa muuttoylijäämä maksimoituu, kun vain mata-
lan tuottavuuden työvoimaa muuttaa maahan. Joka tapauksessa Borjasin mukaan 
muuttoylijäämä ei koskaan voi olla maksimissaan, mikäli muuttajat koostuvat 
sekä korkean että matalan tuottavuuden työvoimasta. 

Kaikelle edellä esitetylle on yhteistä johtopäätös työvoiman liikkuvuuden netto-
vaikutusten positiivisuudesta kohdemaalle ja negatiivisuudesta lähtömaalle. Tä-
män perusteella korkean palkkatason maiden odottaisi houkuttelevan työvoimaa 
matalapalkkamaista ja vastaavasti matalapalkkamaiden pyrkivän estämään maas-
tamuuttoa. Johtopäätös on kuitenkin vahvasti ristiriidassa todellisuuden kanssa. 
Jotta vallitsevat asenteet ja politiikka näyttäytyisivät muunakin kuin ksenofobia-
na, on paikallaan tarkastella muuttoliikkeeseen liittyviä ilmiöitä myös tuloja-
kauman, työttömyyden, ulkoisvaikutusten, hyvinvointijärjestelmien ja ns. 
aivovuodon näkökulmista.  

2.3.2 Tulojakauma 

Ensimmäinen huomio koskee hyötyjen ja haittojen jakautumista. Maassa F tuote-
taan muuttoliikkeen seurauksena suurempi tuotanto matalammalla palkkatasolla. 
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Kuviossa 1 tämä esitetään neliön wFwF
*GE siirtymisenä työvoimalta pääoman 

omistajille. Vastaavasti maassa H muuttoliike lisää palkansaajien ja vähentää 
pääoman omistajien tuloja neliön DFwHwH

* verran. Samoin kuin edellä, työvoi-
man jakaminen korkean ja matalan tuottavuuden kategorioihin tuottaa analogiset 
tulokset.  

Luontevimmin tilannetta voi tarkastella suoran demokratian kehikossa (ks. myös 
Benhabib (1992); Grether et al. (2000) ja Bukley (1996)). Yksinkertaisimmassa 
tapauksessa maan F kansalaisten oletetaan tekevän sekä palkkatyötä että omista-
van pääomaa, työvoiman jakautuvan korkean ja matalan tuottavuuden kategori-
oihin ja kummankin kategorian sisällä kaikkien omistavan yhtä paljon pääomaa. 
Kuten edellä on esitetty, laskee työvoiman liikkuvuus vastaanottavassa maassa 
niiden työntekijöiden palkkaa, jotka ovat tuottavuudeltaan maahanmuuttajien 
kanssa samankaltaisia. Mikäli maahanmuutosta päätetään äänestämällä, rajojen 
aukeaminen hyväksytään vain jos mediaaniäänestäjä kuuluu joko eri työvoima-
kategoriaan kuin maahanmuuttajat tai omistaa riittävästi pääomaa, jonka kasvava 
tuotto kompensoi palkkojen laskun aiheuttaman tulonmenetyksen.  

2.3.3 Työttömyys 

Edellä kuvatun kaltaisissa malleissa talouteen syntyy rakenteellista työttömyyttä, 
mikäli minipalkka ylittää joidenkin työntekijöiden rajatuottavuuden. Oletetaan 
siis, että maassa H minimipalkka on asetettu tasolle WH

*. Työvoiman tarjonta 
ylittää tällöin kysynnän ja jana AB (ks. kuvio 1) kertoo työttömien lukumäärän. 
Merkitään maan H työvoiman määrää alkutilanteessa (jana 0HA) LH

0 ja työvoi-
man liikkuvuuden jälkeen (jana 0HB) LH

1. Mikäli työvoima on homogeenistä, 
kunkin työntekijän todennäköisyys jäädä työttömäksi on alkutilanteessa LH

1/LH
0 

ja odotettavissa oleva palkka wH
*LH

1/ LH
0. Jos maasta H muuttaa nyt pois (LH

0 – 
LH

1) työntekijää ja minimipalkka pysyy ennallaan, työttömyys katoaa ja odotetta-
vissa oleva palkka nousee tasolle wH

*. Vastaavasti jos maan F minimipalkka on 
wF ja työttömyys on pisteessä G nolla, seuraa maahanmuutosta työttömyyden 
nousu tasolle LF

1/LF
0 ja odotuspalkan putoaminen tasolle wFLF

1/LF
0. Koska tuo-

tantomäärät eivät työvoiman liikkuvuuden seurauksena muutu, työvoiman liik-
kuvuuden vaikutus on ilmiselvästi negatiivinen maalle F ja positiivinen maalle 
H. (Wong 1995) 

Kun tuottavuus tulkitaan kyvyksi tuottaa enemmän muuten samanlaisia tuotanto-
panoksia ja ainakin yhden matalan tuottavuuden työntekijän oletetaan saavan 
töitä, korkean tuottavuuden työvoiman työttömyysaste on nolla. Toisaalta jos 
työvoima jaetaan liikkumattomaksi sektorien välillä, riippuvat työllisyysvaiku-
tukset maahanmuuttajien osaamisen luonteesta ja työvoiman tuottavuuden tasosta 
suhteessa minimipalkkaan.  

Lopulta on huomattava, että siirtolaiset lisäävät paitsi työvoiman tarjontaa myös 
hyödykkeiden kysyntää. Jos kohdemaassa oletetaan valmistettavan hyödykkeitä, 
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joiden kansainväliset markkinat eivät ole täydelliset, tarkoittaa maahanmuutto 
näiden hyödykkeiden kysynnän kasvua (Fertig ja Schmidt 2002). Tämä voi osal-
taan näkyä työllisyyden parantumisena. Lisäksi siirtolaiset saattavat perustaa uu-
sia yrityksiä tai luoda hyödykkeitä, joita ei ilman maahanmuuttoa tarjottaisi 
(Euroopan komissio 2001). Kokonaisvaikutus työllisyyteen riippuu näin ollen 
minimipalkan tasosta, maahanmuuttajien tuottavuudesta ja maahanmuuton vaiku-
tuksista uusien työpaikkojen syntymiseen. 

2.3.4 Ulkoisvaikutukset 

Luvussa 2.1.2 käsiteltiin jo lyhyesti työvoimaan mahdollisesti liittyviä ulkoisvai-
kutuksia. Syvennetään seuraavaksi tarkastelua ja oletetaan aluksi työvoimaan 
liittyvän positiivisia ulkoisvaikutuksia, jotka voivat syntyä esimerkiksi tuotannon 
skaalaeduista, henkisen pääoman sopivasta kasautumisesta tai työntekijöiden 
keskinäisestä kilpailuista. Tällöin palkkataso määräytyy työntekijöiden henkilö-
kohtaisen rajatuottavuuden perusteella (kuvio 2, käyrä MPH

P), mutta kokonais-
tuotanto syntyy koko talouden rajatuottavuuden kautta (käyrä MPH

E). Koska 
kokonaistuottavuus on ulkoisvaikutusten takia suurempi kuin työntekijöiden 
henkilökohtainen tuottavuus, käyrä MPH

E on käyrän MPH
P yläpuolella.  

Tarkastellaan tilannetta työvoimaa luovuttavan maan H näkökulmasta. Kuvion 2 
alkutilanteessa maan kokonaistuotanto määräytyy työvoiman LH

0 ja maan koko-
naisrajatuottavuuden MPH

E tulona. Jana AB kuvaa täten ulkoisvaikutusten merki-
tystä. Kun työvoimaa muuttaa maasta, kärsii maa kolmion CDA kuvaamaan 
nettotappioon palkkojen noustessa. Koska työvoiman vähenemisestä seuraa myös 
ulkoisvaikutusten heikkeneminen, maa menettää tuotantoa vielä kulmikkaan 
DEBA verran lisää ja kokonaistappio on täten CEBA. Vastaavasti työvoimaa vas-
taanottava maa F saa muuttoylijäämän palkkatason laskiessa, minkä lisäksi työ-
voiman lisääntyminen kasvattaa ulkoisvaikutuksia ja maan F saamaa 
tuotannonlisäystä entisestään. (Wong 1995) 

Maailman kokonaishyöty riippuu nyt ulkoisvaikutusten siirtyvyydestä ja maiden 
kyvystä hyödyntää niitä. Mikäli maat ovat identtisiä työvoiman ulkoisvaikutusten 
suhteen, kulmikas DEBA siirtyy maasta H maahan F ja maailman kokonaistuo-
tanto kasvaa pelkästään palkkajoustojen kautta. Toisaalta jos muuttajien luoma 
ulkoisvaikutus kohdemaassa on suurempi (pienempi) kuin lähtömaassa, maail-
man kokonaistuotanto kasvaa (pienenee) ulkoisvaikutusten takia. 
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Kuvio 2. Siirtolaisuus ja ulkoisvaikutukset 

Lähde: Wong (1995, 642) 

Layard et al. (1992) lisäävät ulkoisvaikutusten joukkoon tulojakaumaan ja kult-
tuuriin mahdollisesti liittyvät vaikutukset. Ensinnäkin mikäli maiden tuloja-
kaumat poikkeavat toisistaan ja toisaalta työvoiman tuottavuustaso ja maiden 
tuotantofunktiot ovat riittävän lähellä toisiaan, erot tulojakaumassa voidaan tulki-
ta siten, että ainakin yhdessä maassa työntekijän tulot eivät vastaa rajatuottavuut-
ta. Jos Borjasin (ks. s. 9-10) argumentti muuttajien valikoitumisesta tulojakau-
man perusteella nyt hyväksytään, tuottavimmat työntekijät muuttavat suurien 
tuloerojen maihin. Vastaavasti tuottamaton työvoima kasautuu matalien tuloero-
jen maahan. Seurauksena on tuotannontekijöiden epäoptimaalinen allokaatio, 
joten vaikutus maailman kokonaistuotantoon on negatiivinen. 

Toisaalta siirtolaisuuteen näyttää liittyvän kulttuurillisia ulkoisvaikutuksia. En-
sinnäkin siirtolaisten läsnäolo sinällään saattaa vaikuttaa kantaväestön subjektii-
viseen hyvinvointiin. Osalla hyvinvointi kasvaa kulttuurillisen monimuotoi-
suuden lisääntyessä, toisten hyvinvointia siirtolaisten läsnäolo itsessään näyttää 
laskevan. Toiseksi siirtolaiset ovat ystävyys- ja perhesuhteiden kaltaisissa sosiaa-
lisissa asemissa, joita muut eivät pysty täyttämään. Kun he jättävät tällaisen ase-
man tyhjäksi, lähtömaa kokee negatiivisen ulkoisvaikutuksen. Vastaavasti mikäli 
muuttajat täyttävät tällaisia asemia kohdemaassa on ulkoisvaikutus positiivinen. 
Luonnollisesti on myös mahdollista, että yksilöön liittyy negatiivisia ulkoisvaiku-
tuksia, jolloin vaikutukset ovat päinvastaisia. Kolmas kulttuurillisen ulkoisvaiku-
tusten muoto ovat mahdolliset perheiden sisälle syntyvät preferenssierot. Mikäli 
perhe liikkuu yksikkönä ja perheenjäsenten preferenssit asuinpaikan suhteen 
eroavat, kohdistuu ainakin yhteen perheenjäseneen negatiivinen ulkoisvaikutus. 
(Layard et al. 1992) 

LH
1 LH

0

WH
0

WH
1

C A

D

MPH
P

MPH
E

B

E
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2.3.5 Hyvinvointijärjestelmä 

Usein keskustelussa esiintyy ns. hyvinvointimagneettihypoteesi eli huoli hyvin-
vointijärjestelmien ulkomaalaisia puoleensavetävästä vaikutuksesta (ks. esim. 
Borjas 1994; Vaitilingam et al. 2002). Varsinaista teoriaa kysymyksen tiimoilta 
on kuitenkin kirjoitettu varsin vähän, joskin poikkeuksena ovat  Razin et al. 
(1995, 1997, 2001, 2002) artikkelit 

Tarkastellaan Razinin ja Sadkan (1995) esitystä korvaamalla kuitenkin opiskelu-
kustannukset Razin et al. (2002) tapaan opiskeluihin käytetyllä ajalla. Jaetaan 
työvoima korkean ja matalan tuottavuuden kategorioihin ja tulkitaan tuottavuus 
kyvyksi tuottaa enemmän sinällään samanlaisia työpanoksia. Kukin yksilö voi 
kouluttautua tuottavaksi työntekijäksi, mutta yksilöt eroavat kykyjensä puolesta 
siten, että kyvykkäämmät pystyvät omaksumaan tarvittavan koulutuksen nope-
ammin. Koska agentti voisi koulutuksen ajan saada matalan tuottavuuden työnte-
kijän palkkaa (ja sijoittaa siitä osan fyysiseen pääomaan), on olemassa 
koulutuksen tuomasta tuottavuuden kasvusta riippuva opiskeluajan maksimipi-
tuus, jota pidemmät opinnot laskevat elinkaaren hyvinvointia. Toisaalta valtio voi 
pyrkiä tasaamaan tuloja hyvinvointijärjestelmän kautta. Määritellään järjestelmä 
mahdollisimman yksinkertaisesti olettamalla jokaisen saavan saman suuruisen 
tulonsiirron ja maksavan tuloistaan (mukaan lukien pääomakorvaukset) vakio-
prosentin veroja. 

Tarkastellaan maahanmuuton vaikutuksia nyt kuvion 3 avulla. Ennen maahan-
muuttoa työntekijän elinikäiset käytettävissä olevat tulot määräytyivät tämän 
koulutukseen käyttämän ajan funktiona janan ABE mukaisesti. Mikäli agentilta 
kuluisi korkean tuottavuuden tuomaan koulutukseen aikaa enemmän kuin e*, hän 
päättää jäädä matalan tuottavuuden työntekijäksi, jolloin hänen käytettävissä ole-
vat tulonsa ovat v*. Korkean tuottavuuden työntekijöiden tulot riippuivat puoles-
taan opintoihin käytetystä ajasta (jana AB).  

Oletetaan nyt, että maahan muuttaa matalan tuottavuuden työntekijöitä, joita tu-
lontasausjärjestelmä kohtelee samoin kuin kantaväestöä. Samalla valtio pyrkii 
tasoittamaan maahanmuuton tulonjakovaikutuksia siten, että kouluttamattoman 
kantaväestön käytettävissä olevat tulot pysyvät ennallaan, mutta samalla valtion 
budjetti pidetään tasapainossa.  

Kuten edellä esitettiin, matalan tuottavuuden työvoiman lisääntyminen laskee 
palkkoja ja kasvattaa pääoman tuottoa. Koska tuottavuus oletettiin kyvyksi tuot-
taa enemmän muuten identtisiä työpanoksia ja toisaalta matalan tuottavuuden 
työntekijät voivat sijoittaa fyysiseen pääomaan kouluttautumisen sijasta, koulut-
tautuminen menettää houkuttelevuuttaan ja maksimaalinen opiskeluaika lyhenee 
tasolle em*. Näin ollen kaikki korkean tuottavuuden työntekijät menettävät tuloja 
ja lisäksi jatkossa entistä harvempi päättää kouluttautua.  
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Kuvio 3. Maahanmuutto hyvinvointivaltioon 

Lähde: Razin et al. (1995; 2002) 

Razin et al. (2002) tekevät edellä esitetystä poliittisen taloustieteen sovellutuk-
sen. He tarkastelevat veroasteen määräytymistä mediaaniäänestäjän hyötyä mak-
simoivassa demokratiassa. Mikäli kansalaisen tuottavuus on matala, Razin et al. 
olettavat hänen aina kannattavan tulojakauman tasoittamista ja siten verotuksen 
kiristämistä. Lisäksi oletetaan, että on olemassa piste, jonka yli veroastetta ei 
missään olosuhteissa nosteta. Mikäli mediaaniäänestäjän tuottavuus on matala, 
maan veroaste on täten maksimitasollaan. Kun maahan nyt muuttaa tulonsiirtoi-
hin oikeutettua matalan tuottavuuden työvoimaa, verotusta ei enää voida kiristää, 
mutta tulonsiirtoja saavien lukumäärä kasvaa. Näin ollen mediaaniäänestäjän 
saama hyöty korkeasta verotuksesta laskee. Tämän johdosta Razin et al. mukaan 
maahanmuutto johtaa yksiselitteisesti veroasteen laskuun. 

On kuitenkin syytä kysyä, onko uskottavaa olettaa mediaaniäänestäjän matalan 
tuottavuuden johtavan automaattisesti maksimaaliseen veroasteeseen. Uskotta-
vampi tarkastelu koskeekin tilannetta, jossa mediaaniäänestäjän tuottavuus on 
maahanmuuttajien tuottavuutta korkeampi. Razin et al. analyysissä maahanmuu-
ton vaikutus verotukseen ei tällöin ole yksiselitteinen. Koulutettu työvoima sinäl-
lään pyrkii laskemaan veroja, mutta mikäli maahanmuuttajat ovat 
äänioikeutettuja, mediaaniäänestäjän tuottavuustaso laskee ja siten preferenssit 
kallistuvat kohti korkeampaa verotusta.  

Edellä esitetyn kriittiset oletukset ovat muuttajien heikko tuottavuus ja siirtolai-
suuden pysyvä luonne. Mikäli maahanmuutto ei vaikuta veroasteeseen ja siirto-
laiset ovat kantaväestöä tuottavampia, lisääntyy verojen nettomaksajien suhteel-
linen määrä, joten verorasitus nettomaksajaa kohti kevenee. Mielenkiintoisempaa 

Opiskeluaika
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olevat tulot
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onkin tarkastella väliaikaisen siirtolaisuuden vaikutuksia hyvinvointijärjestelmän 
toimintaan. 

Ensinnäkin on paikallaan muistuttaa, että merkittävimmät tulonsiirrot kaikissa 
hyvinvointivaltioissa ovat julkisen eläkejärjestelmän maksamat eläkkeet (ks. 
esim. Kiander ja Lönnqvist 2002). Mikäli siirtolaiset tekevät työtä kohdemaassa, 
he osallistuvat myös näiden tulonsiirtojen maksuun. Kokonaisvaikutus riippuu 
tietenkin siitä, missä määrin kohdemaan eläkejärjestelmä aikanaan maksaa elä-
kettä muualla asuville entisille vierastyöläisille. Toinen merkittävä hyvinvointi-
järjestelmän kustannus syntyy lasten ja nuorten ilmaiseksi (tai alle 
markkinahinnan) saamista palveluista sekä lapsiperheille maksettavista tulonsiir-
roista. Mikäli maahanmuuttaja jättää perheensä kotimaahan – mitä voinee pitää 
uskottavana lähinnä väliaikaisen siirtolaisuuden osalta – hän maksaa veronsa 
työskentelymaahansa ja jättää lapsiinsa liittyviä kustannuksia kotimaansa järjes-
telemän hoidettaviksi. Vastaavasti mikäli maahanmuuttajat tuovat kantaväestön 
keskiarvoa enemmän lapsia mukanaan, he rasittavat työvoimaa vastaanottavan 
maan koulutus- ja päivähoitojärjestelmää. Kolmas merkittävä hyvinvointijärjes-
telmän menoerä on käyttäjälle edullinen terveydenhuolto, johon kohdistuva rasi-
tus riippuu luonnollisesti maahanmuuttajien terveydestä ja hoitoon hakeutu-
misesta suhteessa heidän maksamiinsa veroihin. Kaiken kaikkiaan maahan-
muuttajien vaikutus hyvinvointivaltion rahoituspohjaan on joka tapauksessa 
pikemminkin empiirinen kuin teoreettinen kysymys.  

2.3.6 Aivovuoto 

Käsitellään lopuksi ns. aivovuotokeskustelua. Mielenkiintoista kyllä, vaikka tä-
män keskustelun oletukset siirtolaisten kyvykkyydestä ovat täsmälleen päinvas-
taiset kuin ns. hyvinvointimagneettihypoteesiin keskittyvän keskustelun, 
johtopäätökset ovat samat: siirtolaisuuden vaikutukset tarkasteltavalle maalle 
ovat negatiivisia. Syynä on luonnollisesti tarkasteltavien maiden valinta. Aivo-
vuotoa käsittelevä tutkimus tarkastelee siirtolaisuutta lähtömaan, hyvinvointi-
magneettihypoteesi kohdemaan näkökulmasta.  

Bhagwati ja Hamada (1974) aloittavat tunnetun artikkelinsa tekemällä kaksi 
palkkojen määräytymistä ja koulutuksen rahoitusta koskevaa oletusta. Ensinnä-
kin he katsovat kehitysmaiden korkeasti koulutetulla eliitillä olevan pyrkimys ja 
kyky nostaa palkkojaan lähemmäksi – mutta ei yhtäläiseksi – rikkaiden maiden 
vastaavasti koulutetun työvoiman tasoa. Tällöin heikosti koulutettu työvoima 
reagoi vaatimalla myös omien palkojensa nostamista. Ne jäävät kuitenkin pie-
nemmiksi kuin koulutettujen palkat. Seurauksena on kaikkien palkansaajien tulo-
jen nousu yli heidän rajatuottavuutensa, minkä väistämätön seuraus on 
työttömyys molemmissa koulutusluokissa. Odotettavissa oleva palkka on tällöin 
koulutustason ja työllistymisen todennäköisyyden (työttömyysasteen) funktio. 
Toisaalta koulutuksen oletetaan olevan valtion kustantamaa, joten koulutetun 
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työvoiman korkeista palkoista johtuva koulutuksen suuri kysyntä nostaa valtion 
koulutusmenoja. 

Tarkastellaan tältä pohjalta koulutetun työvoiman kansainvälisen liikkuvuuden 
vapauttamisen vaikutuksia työllisyyteen, palkkatasoon ja koulutuksen kysyntään. 
Bhagwati ja Hamada määrittelevät kahden tuotteen yleisen tasapainon mallin, 
jossa koulutettu ja kouluttamaton työvoima muodostavat täysin erilliset työmark-
kinansa (toinen tuote on kokonaan koulutetun ja toinen kouluttamattoman työ-
voiman valmistamaa).  

Kun osa koulutetuista työntekijöistä muuttaa nyt maasta, suora seuraus on koulu-
tetun työvoiman työttömyyden lasku. Koska tämä lisää koulutetun työvoiman 
työllistymisen todennäköisyyttä, heidän odotettavissa oleva palkkansa nousee. 
Jos maastamuuton mahdollisuus lisää koulutettujen neuvotteluvoimaa, myös to-
dellinen palkkataso voi nousta. Joka tapauksessa – etenkin kun myös ulkomailta 
saatavissa oleva palkka otetaan huomioon kouluttautumispäätöstä tehtäessä – 
seurauksena on koulutuksen houkuttelevuuden ja samalla valtion koulutusmeno-
jen kasvu.  

Toisaalta koulutettujen työntekijöiden maastamuutto vaikuttaa epäsuorasti myös 
kouluttamattomiin. Mikäli heidän palkkansa nousevat koulutettujen palkkojen 
mukana, seurauksena on kouluttamattomien työntekijöiden kysynnän lasku. 
Myös tämä lisää kouluttautumisen houkuttelevuutta ja vähentää kouluttamatto-
mien määrää. Kokonaisvaikutus kouluttamattoman odotuspalkkaan riippuu täten 
kouluttamattoman työvoiman palkkojen noususta, heidän työpanostensa kysyn-
nän palkkajoustosta sekä kouluttamattomien lukumäärän vähenemisestä.  

Edellä esitetyssä prosessissa työvoimaa luovuttava maa häviää sekä menettämällä 
koulutettua työvoimaa että joutumalla käyttämään aikaisempaa enemmän rahaa 
julkisen koulutuksen järjestämiseksi. Uudemmassa tutkimuksessa odotukset kou-
lutetun työvoiman maastamuuton vaikutuksista ovat kuitenkin myönteisempiä. 
Tämä johtuu kahdesta Bhagwatin ja Hamadan esityksestä poikkeavasta premis-
sistä. Ensinnäkin henkisellä pääomalla katsotaan olevan positiivisia ulkoisvaiku-
tuksia. Toiseksi oletetaan, etteivät kaikki halukkaat voi muuttaa maasta. (ks. 
Vidal 1998; Mountford 1997; Beine et al. 2001) 

Tämän jälkeen voidaankin edetä Bhagwatin ja Hamadan (1974) esityksen tapaan. 
Ulkomaille muuttamisen todennäköisyyden kasvu lisää koulutetun työvoiman 
odotettavissa olevaa palkkaa ja siten heidän määräänsä. Mikäli koulutukseen liit-
tyy positiivisia ulkoisvaikutuksia, koulutetun työvoiman määrän kasvu lisää 
myös lähtömaan hyvinvointia. Tämä on ns. aivovaikutus.  

Aivovuotoon liittyy kuitenkin aina toinenkin puoli, ns. vuotovaikutus. Tämä las-
kee tietenkin itsessään lähtömaan hyvinvointia. Kokonaisvaikutus riippuu täten 
aivo- ja vuotovaikutuksen suhteesta. Toisin sanoen mitä useampi lähtömaan kan-
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salainen päättää kouluttautua rajojen aukeamisen johdosta ja mitä harvempi kou-
lutettu todella muuttaa sitä enemmän lähtömaan hyvinvointi kasvaa. Teoreetti-
seksi ongelmaksi jää tällöin ulkomaille muuttavien määrän mallintaminen. 

Commander et al. (2002) tarjoavat mielenkiintoisen analyysin. Beinen et al. 
(2001) esitystä mukaillen he olettavat yksilöiden kykyjen olevan tasaisesti jakau-
tuneita minimin A* ja maksimin Amax välillä. Määrittely muistuttaa vahvasti edel-
lä käsiteltyä Razinin ja Sadkan (1995) lähestymistapaa. Toiseksi Commander et 
al. tulkitsevat koulutuksen kasvattavan kykyä tuottaa sinällään identtisiä työ-
panoksia. Kolmanneksi he olettavat, että kohdemaa ottaa vastaan vain koulutettu-
ja työntekijöitä, mutta ei pysty havaitsemaan näiden yksilöllisiä tuottavuuseroja. 
Näin ollen työlupia annetaan keskimääräisen koulutetun työntekijän tuottavuuden 
mukaan ja kaikilla muodollisen koulutuksen saaneilla on yhtäläinen todennäköi-
syys voittaa työlupa-arpajaisissa.  

Agentti tekee nyt päätöksen kouluttautumisesta kuvion 4 vasemmanpuoleisen 
kaavion perusteella. Vaaka-akseli kertoo agentin kyvykkyyden tason ja pystyak-
seli elinikäiset tulot. Vaakaviiva wu

H kuvaa täten kouluttamattoman ja wH koulu-
tetun työvoiman elinikäisiä tuloja kotimaassa työskentelystä. Kun maastamuutto 
on estetty, tasoa A* kyvykkäämmät hakeutuvat koulutukseen. Jana wF kuvaa 
puolestaan koulutetun työvoiman elinikäisiä tuloja ulkomailla. Mikäli vain osa 
koulutetusta työvoimasta voi muuttaa maasta ja työlupien jako suoritetaan satun-
naisesti koulutettujen kesken, jana E(wF) on agentin odotettavissa olevat tulot 
kyvykkyyden mukaan. Näin ollen kaikki tasoa A** kyvykkäämmät kouluttautu-
vat ja osa heistä muuttaa ulkomaille. Mikäli ulkomaille muuttaneiden määrä on 
pienempi kuin kyvykkyystasojen A** ja A* väliin sijoittuvan työvoiman koko, 
työvoimaa luovuttavan maan henkisen pääoman määrä kasvaa. 

Kuvion 4 oikean puoleinen kaavio kuvaa puolestaan tilannetta, jossa ulkomaan 
viranomaiset pystyvät täydellisesti havaitsemaan agentin kyvykkyyden ja myön-
tävät työluvan vain tasoa AM kyvykkäämmille. Mikäli tämä on lähtömaassa ylei-
sesti tiedossa ja sen työntekijät tuntevat kykynsä, elinikäinen tulotaso määräytyy 
varmuudella paksunnetun viivan mukaisesti. Tällöin kaikki tasoa A* kyvyk-
käämmät kouluttautuvat ja vastaavasti pistettä AM kyvykkäämmät muuttavat kou-
luttautumisen jälkeen maasta. Hyvinvointivaikutus työvoimaa luovuttavalle 
maalle on yksiselitteisesti negatiivinen.  
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Kuvio 4. Koulutuksen määrä ja aivovuoto 

Lähde: Commander et al. (2002, 13) 

Toisaalta on kiinnostavaa arvioida aivovuodon vaikutuksia tilanteessa, jossa siir-
tolaisuus on luonteeltaan väliaikaista. Belletini ja Ceroni (2001) arvioivat aivo-
vuotoa vastaanottavan maan näkökulmasta tapausta, jossa sekä koulutettuja että 
kouluttamattomia työntekijöitä päästetään rajatuksi ajaksi maahan. Kun koulutet-
tujen vierastyöläisten henkisen pääoman oletetaan tuottavan vastaavia positiivisia 
ulkoisvaikutuksia kuin luvussa 2.3.4 ja erityisesti ulkoisvaikutuksen oletetaan 
riippuvan koulutetun ja kouluttamattoman työvoiman suhteesta, henkisen pää-
oman kasvun ja maahanmuuton yhteys riippuu muuttajien keskimääräisestä kou-
lutustasosta. Mikäli muuttoliike nostaa koulutettujen suhteellista osuutta 
kohdemaassa, vaikutukset ovat luonnollisesti positiivisia. 

On kuitenkin mielenkiintoista soveltaa myös luvussa 2.2.3 esiteltyjä teorioita 
aivovuodon tarkasteluun. Oletetaan siis, että muuttajien preferenssit suosivat ko-
timaassa asumista, mutta he ovat valmiita muuttamaan väliaikaisesti ulkomaille 
kasvattaakseen henkistä pääomaansa. Jotta tapaus voitaisiin luokitella aivo-
vuodoksi, muuttajat on määriteltävä koulutetuiksi. Kohdemaassa on näin ollen 
oltava enemmän henkistä pääomaa kuin kotimaassa, jota muuttaja paitsi lisää 
hetkellisesti omallaan, myös käyttää oman tuottavuutensa nostamiseen entises-
tään. Ulkomaa saa vieraastaan täten paitsi palkkajoustosta myös henkisen pää-
oman ulkoisvaikutuksista syntyvän hyödyn. Toisaalta kun muuttaja palaa 
kotimaahansa, nousee kotimaan yhteenlaskettu henkinen pääoma korkeammaksi 
kuin se oli ennen hänen lähtöään.  
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Lopulta on muistutettava myös Fertigin ja Schmidtin (2002) esittämästä mahdol-
lisuudesta, jonka mukaan osaa henkisestä pääomasta ei välttämättä voi siirtää 
maasta toiseen. Tällöin kotimaassa korkean tuottavuuden työvoimaan kuulunut 
työntekijä tipahtaa kohdemaassa matalan tuottavuuden työntekijäksi. Tämä on 
luonnollisesti aivovuodon epätyydyttävin muoto. Valitettavasti teoreettista tar-
kastelua ei tämän skenaarion osalta ole nähtävästi vielä julkaistu. 

2.4 Yhteenveto: Siirtolaisuuden syyt ja seuraukset 

Tässä luvussa on esitetty kirjallisuuskatsaus siirtolaisuutta sivuavaan talousteori-
aan. Katsaus aloitettiin tarkastelemalla hyödykkeiden, pääoman ja työvoiman 
kansainvälisen liikkuvuuden suhteita. Kimmokkeena oli Mundellin (1957) argu-
mentti, jonka mukaan hyödykkeiden vapaa liikkuvuus poistaa tuotannontekijöi-
den liikkuvuuden yllykkeet. Argumentin todettiin perustuvan kriittisesti oletuk-
siin maiden identtisistä tuotantofunktioista ja poikkeavista tuotannon-
tekijävarannoista. Kun maat sen sijaan määritellään tuotantofunktioiltaan 
poikkeaviksi ja tuotannontekijävarannoiltaan identtisiksi (tai tuotantoon oletetaan 
liittyvän skaalaetuja), hyödykkeiden vapaa liikkuvuus lisää myös tuotannonteki-
jöiden liikkuvuutta. Toiseksi tarkasteltiin pääoman ja kahteen tuottavuuskatego-
riaan jaetun työvoiman suhteita. Työhypoteesina pääoman liikkuvuuden oletettiin 
poistavan työvoiman liikkuvuuden motiivit. Hypoteesi osoitettiin kuitenkin vää-
räksi, mikäli henkiseen pääomaan liittyy positiivisia ulkoisvaikutuksia tai työ-
voiman tuottavuus tulkitaan kyvyksi käyttää pääomaa. Kaiken kaikkiaan luvun 
2.1 perusteella sen paremmin hyödykkeiden kuin pääomankaan vapaa liikkuvuus 
ei yksiselitteisesti poista siirtolaisuuden kannustimia. 

Luvuissa 2.2.1–2.2.3 siirtolaisuuden rationaalisuutta tarkasteltiin yksittäisen 
agentin näkökulmasta. Muuttopäätös esitettiin eri alueisiin liittyvien veto- ja 
työntötekijöiden sekä agentin henkilökohtaisten ominaisuuksien funktiona. Alu-
eisiin liittyviä taloudellisia tekijöitä ovat reaalipalkat, tulojakaumat, työllistymi-
sen todennäköisyydet ja alueiden välinen etäisyys, joka tulkittiin luonteeltaan 
pikemminkin kulttuurilliseksi kuin maantieteelliseksi. Lisäksi muuttopäätökseen 
voivat vaikuttaa ei-taloudelliset tekijät kuten turvallinen ympäristö tai ilmasto. 
Agentin henkilökohtaisia ominaisuuksia ovat puolestaan kyvykkyys, ikä, aika-
preferenssit ja asuinpaikkaa koskevat preferenssit. Muuttohalukkuutta lisääviksi 
tekijöiksi katsottiin kohdemaan hyvät reaalipalkat ja työllistymismahdollisuudet, 
agentin nuoruus, halukkuus ottaa riskejä ja tulevien hyötyvirtojen korkea arvos-
tus. Muuttohalukkuutta laskevat puolestaan maiden välinen etäisyys ja agentin 
kotimaata suosivat preferenssit. Erot tulojakaumassa ja agentin kyvykkyys liitet-
tiin yhteen käsittelemällä Borjasin (1987) esitystä, jonka mukaan matalien tu-
loerojen maat vetävät puoleensa alhaisen tuottavuuden työvoimaa. Argumentin 
todettiin kohdanneen myös huomattavaa kritiikkiä.  
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Luvussa 2.2.4 esiteltiin väliaikaista siirtolaisuutta käsittelevää tutkimusta. Olo-
suhteiden muuttumisen ja institutionaalisten esteiden lisäksi rationaaliset agentit 
voivat maksimoida elinkaarensa hyötyä muuttamalla väliaikaisesti ulkomaille 
ainakin kahdesta syystä. Ensinnäkin agentti voi tyytyä elämänsä alkuvaiheessa 
alhaisempaan tulotasoon asumalla alhaisemman palkkatason maassa, mikäli näin 
pystyy riittävästi nostamaan tuottavuuttaan ja siten loppuelämänsä tulotasoa. Toi-
saalta agentti saattaa preferoida alhaisen tulotason maassa asumista, jolloin hän 
työskentelee ja säästää osan elämästään korkean tulotason maassa. Optimaalinen 
periodi työskennellä ulkomailla määräytyy tällöin agentin preferenssien, maiden 
palkkatasojen, tuottavuuden kehittymisen ja agentin valitsemasta elämäntavasta 
matalan tulotason maahan muutettuaan. Lopuksi esiteltiin Magrisin ja Russon 
(2001) artikkeli, jonka mukaan kohdemaan maahanmuuttopolitiikan kiristyminen 
saattaa itse asiassa lisätä siirtolaisten määrää. 

Luvussa 2.3 tarkasteltiin siirtolaisuuden taloudellisia vaikutuksia. Aggregaatti-
vaikutusten todettiin riippuvan maiden välisten erojen suuruudesta ja palkkajous-
toista. Ensinnäkin vaikutukset ovat sitä suurempia mitä erilaisempia maat 
suhteellisilta tuotannontekijävarannoiltaan ovat. Palkkajoustojen osalta tilanne on 
moniselitteinen. Borjas (1995) katsoo siirtolaisia vastaanottavan maan kokonais-
tuotannon (muuttoylijäämän) kasvavan sitä enemmän mitä rajummin palkat 
maahanmuuton seurauksena laskevat. Kuten liitteessä A osoitetaan, maahan-
muuttajien määrä endogenisoimalla päädytään kuitenkin tulokseen, jonka mu-
kaan palkkajouston kasvu lisää vastaanottavan maan tuotantoa vain tiettyyn 
pisteeseen asti. Toisaalta siirtolaisuudella on tulonjakovaikutuksia. Kohdemaassa 
siirtolaisten kanssa kilpailevat työntekijät häviävät ja muut voittavat. Lähtömaas-
sa tilanne on päinvastainen. Kaikissa tapauksissa maailman kokonaistuotanto 
kasvaa siirtolaisuuden johtaessa resurssien tehokkaampaan allokaatioon. 

Joustamattomien palkkojen tapauksessa siirtolaisuus johtaa työttömyyden kas-
vuun vastaanottavassa ja laskuun työvoimaa luovuttavassa maassa. Siirtolaisten 
työllisyysvaikutuksia arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon heidän vaikuk-
sensa kysyntään. Toisaalta jos työvoimaan liittyy positiivisia ulkoisvaikutuksia, 
siirtolaisuuden vaikutukset kasvavat. Siirtolaisuuden ja hyvinvointijärjestelmän 
välinen suhde riippuu siirtolaisten tuottavuudesta, työllistymisestä, iästä, huol-
tosuhteesta ja maiden sosiaalijärjestelmien rakenteesta.  

Talousteoria on moniselitteinen myös aivovuodon osalta. Bhagwatin ja Hamadan 
(1974) tunnetussa analyysissä koulutetun työvoiman maastamuuton vaikutus on 
lähtömaalle selvästi negatiivinen ja kohdemaalle positiivinen. Mikäli henkisellä 
pääomalla kuitenkin katsotaan olevan positiivisia ulkoisvaikutuksia ja oletetaan 
etteivät kaikki halukkaat voi muuttaa maasta, aivovuodon vaikutukset voivat olla 
positiivisia myös työvoimaa luovuttavalle maalle. Lopulta väliaikainen siirtolai-
suus voi olla myös lähtömaalle edullista, mikäli muuttajien henkinen pääoma 
kasvaa ulkomailla vietetyn ajan seurauksena.  
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3 Euroopan unionin itälaajentumisen aiheuttama 
kansainvälinen muuttoliike 

Siirrytään nyt puhtaasta teoriasta konkreettisempaan tapaukseen ja tarkastellaan 
Euroopan unioni itälaajentumisen todennäköisesti aiheuttamaa siirtolaisuutta. 
Tilanne muistuttaa unionin laajentumista etelään 1980-luvulla. Samoin kuin tuol-
loin, unionin laajentumisen odotetaan johtavan suureen muuttoaaltoon, mikä 
näyttäytyy uhkana osalle nykyisten jäsenvaltioiden kansalaisista. Eteläisen laa-
jentumisen tapaan myös nyt laajentumisen ehdoksi on asetettu työvoiman liikku-
vuutta koskeva, enintään seitsemän vuoden siirtymäaika.  

Tässä luvussa pyritään arvioimaan EU:n itälaajentumisen aiheuttaman siirtolai-
suuden todennäköistä suuruusluokkaa erityisesti Suomen näkökulmasta. Luku 
jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä luodaan lyhyt katsaus Euroopan toisen 
maailmansodan jälkeisiin muuttoliikkeisiin. Toisessa esitellään pitkälti näihin 
kokemuksiin perustuvia arvioita tulevan siirtolaisuuden suuruusluokasta. Lopuksi 
arviot kerätään yhteen ja suhteutetaan Suomen väestökehitykseen. Samalla tar-
kastellaan suomalaisten työllisyysasteiden nostamisen merkitystä suhteessa maa-
hanmuuton merkitykseen. 

3.1 Toisen maailmansodan jälkeinen kansainvälinen muuttoliike 
Euroopassa 

Kansainvälinen muuttoliike ei tietenkään ole uusi ilmiö sen paremmin Euroopas-
sa kuin muuallakaan. Tässä yhteydessä on kuitenkin tarkoituksenmukaisinta kes-
kittyä toisen maailmansodan jälkeisen Euroopan muuttokokemuksiin, joihin 
seuraavassa luvussa esitettävät arviot EU:n itälaajentumisen aiheuttaman siirto-
laisuuden suuruusluokasta pohjautuvat.  

3.1.1 Euroopan toisen maailmansodan jälkeiset suuret muuttoliikkeet 

Zimmermann (1996) jakaa toisen maailmansodan jälkeisen Euroopan sisäisen 
siirtolaisuuden neljään aikakauteen kulloinkin vallinneiden veto- ja työntöteki-
jöiden perusteella. Ensimmäistä vaihetta (1945–1954) leimasivat poliittiset työn-
tötekijät. Välittömästi sodan jälkeen syntyi noin 20 miljoonan ihmisen 
muuttoliike sodan aikana paenneiden tai siirrettyjen ihmisten palatessa koteihinsa 
sekä Itä- ja Kaakkois-Euroopan maiden karkottaessa alueellaan asuvia saksalaisia 
(Hobsbawm 1999, 74). Lisäksi noin 2,6 miljoonaa saksalaista muutti DDR:stä 
Länsi-Saksaan ennen Berliinin muurin rakentamista vuonna 1961. Lisäksi siirto-
maiden itsenäistymisiin liittyi huomattavaa muuttoliikettä. Esimerkiksi Algerias-
ta muutti noin miljoona ihmistä Ranskaan. (Layard et al. 1992, 17).  
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Toisen vaiheen (1955–1973) taustalla olivat vetotekijät. Länsi- ja Pohjois-
Euroopan valtiot ottivat käyttöön vierastyöläisstrategioita, kun jälleenrakentami-
nen ja teollistuminen vaativat enemmän työvoimaa kuin maiden sisältä oli saata-
vissa. Esimerkiksi Saksan työministeriö perusti noin neljäsataa 
rekrytointitoimistoa Välimeren maihin. Samaan aikaan italialaiset muuttivat 
omatoimisemmin Sveitsiin ja Pohjois-Eurooppaan ja vastaavasti espanjalaiset ja 
portugalilaiset Ranskaan. Työvoimaa saapui myös Euroopan ulkopuolelta, eten-
kin entisistä siirtomaista. Vuosina 1950–1970 nettomuutto eteläisen Euroopan ja 
Pohjois-Afrikan maista Pohjois- ja Länsi-Eurooppaan oli yhteensä noin viisi mil-
joonaa ihmistä. Lisäksi suurin piirtein sama määrä muutti Yhdysvaltoihin, Kana-
daan ja latinalaiseen Amerikkaan. Myös Pohjois-Euroopan sisällä huomattavia 
määriä irlantilaisia muutti Isoon-Britanniaan ja suomalaisia Ruotsiin. (Zimmer-
mann 1996; Paas et al. 2002).  

Eurooppalaisten muuttotrendien kolmannen vaiheen (1974–1988) aloitti öljykrii-
siä seurannut taantuma ja työttömyys. Vuodesta 1974 alkaen yksikään Euroopan 
valtio ei juuri myöntänyt uusia työlupia. Osa eteläeurooppalaisesta työvoimasta 
palasi kotimaihinsa ja ulkomaalaisten työntekijöiden määrä Pohjois-Euroopassa 
laski aina 1980-luvun puoliväliin saakka. Ulkomaiden kansalaisten määrä Poh-
jois-Euroopassa pysyi kuitenkin lähes muuttumattomana johtuen perheiden yh-
distymisistä, siirtolaisten valtaväestöä korkeammasta syntyvyydestä sekä 
pakolaisten ja turvapaikan saaneiden muuttajien määrän kasvusta. Lisäksi laitto-
mien siirtolaisten määrän arvioidaan kasvaneen maahanmuuttopolitiikan kiristyt-
tyä. (Layard et al. 1992, 18; Kielyte 2002, 3; Zimmermann 1996, 99) 

Samaan aikaan, kun Euroopan sisällä muuttoliike väheni, muualla kansainvälinen 
liikkuvuus lisääntyi. Maailman siirtolaisten määrä on kasvanut vuoden 1965 noin 
75 miljoonasta nykyiseen noin 120 miljoonaan (Vesterinen 2002). Lisäksi länti-
seen Eurooppaan pyrkineiden turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten määrä on 
kasvanut. Tämän johdosta Suomenkin kaltaiset aikaisemmin väestöä luovuttaneet 
Euroopan reuna-alueet ovat muuttuneet väestöä vastaanottaviksi maiksi. Pako-
laisten muodostama paine voimistui 1980-luvulla ja saavutti huippunsa 1990-
luvun alkupuoliskolla. Turvapaikkahakemusten määrä EU-15-maissa kertoo il-
miön suuruusluokasta: vuonna 1985 niitä oli noin 156 000, huippuvuonna 1992 
noin 672 300 (Gibney ja Hansen 2002). Valtaosa pakolaisista tuli Euroopan ul-
kopuolelta, poikkeuksena kuitenkin entisen Jugoslavian alue. Esimerkiksi Bosni-
an ja Kosovon sotien aikana Balkanilta tulevat pakolaiset muodostivat yli 30 
prosenttia EU-maista turvapaikkaa hakevista henkilöistä (Angrist ja Kugler 2002, 
11-12). 

Zimmermannin jaottelussa Euroopan sisäisen siirtolaisuuden neljäs vaihe alkoi 
sosialistisen järjestelmän romahtaessa. Saksalaiset muodostivat jälleen merkittä-
vimmän siirtolaisryhmän. Kun muuttaminen DDR:stä Länsi-Saksaan tuli mah-
dolliseksi kesällä 1989, noin 800 000 henkeä – viisi prosenttia DDR:n väestöstä – 
muutti länteen ennen vuoden 1991 alkua. Vuosikymmenen puoliväliin mennessä 
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vielä 200 000 ihmistä lisää muutti Saksan itäisiltä läntisille alueille. (Hunt 2000, 
1; Bonin ja Zimmermann 2000, 4) Lisäksi Puolasta, Romaniasta ja entisen Neu-
vostoliiton alueelta muutti vuosina 1989–1990 Saksaan noin 620 000 etnistä sak-
salaista. Saksan lisäksi etnisiä paluumuuttoja koettiin myös Bulgariassa, Turkissa 
ja Suomessa. (OECD 2001) 

Rautaesiripun tipahtaminen poisti maastamuuton rajoituksia myös muissa Keski- 
ja Itä-Euroopan maissa, mitä odotetusti seurasi näistä maista läntiseen Euroop-
paan pyrkivien henkilöiden lisääntyminen. Muuttopaineeseen on pyritty vastaa-
maan kahdenvälisillä väliaikaista työlupia koskevilla sopimuksilla. Työlupia on 
kuitenkin myönnetty suhteellisen vähän, mikä on osaltaan näkynyt laittoman siir-
tolaisuuden ja turvapaikkahakemusten lisääntymisenä. Valtaosa turvapaikkaha-
kemuksista on hylätty. (OECD 2001)  

Mielenkiintoinen piirre toisen maailmansodan jälkeisessä siirtolaisuudessa on 
Euroopan unionin sisäisen muuttoliikkeen vähäisyys. Työvoiman liikkuvuuden 
rajoituksia on unionissa laskettu asteittain vuodesta 1961, mutta ainoa merkittävä 
muuttoliike EU:n sisällä syntyi edellä mainitusta Saksojen yhdistymisestä. Esi-
merkiksi unionin laajentumista etelään ei seurannut merkittävää siirtolaisuutta. 
Itse asiassa työvoiman liikkuvuutta koskeneen seitsemän vuoden siirtymäajan 
päätyttyä portugalilaisten ja espanjalaisten määrä muissa jäsenvaltioissa laski ja 
kreikkalaisten muuttaminen vastasi vanhojen jäsenmaiden kansalaisten muuttoa 
unionin sisällä. (Euroopan komissio 2001) 

Edellä esitetyn seurauksena kaiken kaikkiaan viisi prosenttia Euroopan unionin 
asukkaista – 19 miljoonaa ihmistä – ei vuonna 2000 ollut pysyvän asuinmaansa 
kansalaisia. Heistä 26,2 prosenttia oli toisen EU-maan ja 4,5 prosenttia KIE-10-
maiden kansalaisia.5 Eniten ulkomaalaisia suhteessa väkilukuun asuu Luxembur-
gissa (37,6 % väestöstä). Muita suuren ulkomaalaisväestön maita ovat Itävalta 
(9,3 %), Saksa (8,9 %) ja Belgia (8,4%). Vähiten ulkomaalaisia on puolestaan 
Suomessa (1,9 %), Kreikassa (2,2 %), Espanjassa (2,2 %) ja Italiassa (3,3%). 
Näiden väliin jäävät Ranska (5,4%), Ruotsi (5,4 %), Tanska (4,9 %), Alankomaat 
(4,2 %), Iso-Britannia (4,0 %) ja Irlanti (3,3%). Koska kyse on ulkomaan kansa-
laisista suhteessa maan kokonaisväestöön, luvut heijastavat osaltaan myös kansa-
laisuuden myöntämiseen sovellettua politiikkaa. Esimerkiksi 11,3 prosenttia 
Ruotsin ja 10,1 prosenttia Alankomaiden asukkaista on syntynyt ulkomailla. Sen 
sijaan Ranska, Italia, Luxemburg ja Portugali ovat myöntäneet kansalaisuuden 
suhteellisen harvalle maahan muuttaneelle. (OECD 2003) 

3.1.2 Suomalainen maastamuutto 

Suomi on ollut valtaosan historiastaan maastamuuttomaa. Merkittävimmät koh-
teet ovat olleet Pohjois-Amerikka, Australia ja ennen kaikkea Ruotsi, joka on yhä 
                                              
5 KIE-10-maiden osalta vuoden 1998 luku (Boeri ja Brücker 2000, 126). 
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suosituin kohdemaa. Sekä muuton intensiivisyys että luonne ovat kuitenkin ajan 
myötä vaihdelleet. Aikaisemman matalasti koulutetun ja kohdemaahan usein py-
syvästi asettuneen työvoiman on viime aikoina korvannut yhä enemmän korkeas-
ti koulutetun väestön lyhytaikainen työskentely tai opiskelu ulkomailla. 
(Forsander 2000)  

Ruotsiin suuntautuneen maastamuuton liikkeellepaneva voima oli 1960- ja 1970-
luvuilla Suomen poikkeuksellisen nopea taloudellinen rakennemuutos. Tämä oli 
osaltaan seurausta Suomen läntistä Eurooppaa hitaammasta teollistumisesta ja 
toisaalta toisen maailmansodan evakkojen sijoittamisesta taloudellisesi kannat-
tamattomille pientiloille. Kun maatalouspolitiikkaa ryhdyttiin 1960-luvun puoli-
välissä muuttamaan, saavutti ns. maaltapako valtavat mittasuhteet. Seurauksena 
oli kaupungistuminen ja väestön siirtyminen uusiin ammatteihin ja Etelä-
Suomeen. Kaiken lisäksi 1960-luvun lopussa suurten ikäluokkien matalasti kou-
lutettu osa tuli työmarkkinoille. Näin ollen Suomessa oli vahvoja siirtolaisuuteen 
kannustavia työntötekijöitä. (Korkiasaari ja Tarkiainen 2000; Hietala 2001) 

Samaan aikaan Ruotsissa oli merkittäviä vetotekijöitä. Ensinnäkin kansainvälis-
tyneet ruotsalaiset yritykset tarvitsivat edullista työvoimaa. Toisaalta Ruotsi ra-
kensi hyvinvointiyhteiskuntaa, mikä lisäsi työvoiman kysyntää julkisella 
sektorilla. Vuonna 1954 perustetut yhteispohjoismaiset työmarkkinat puolestaan 
mahdollistivat työvoiman liikkuvuuden ja kaiken lisäksi vuoden 1967 devalvaa-
tio nosti markkamääräisesti ruotsalaisia palkkoja yli 31 prosenttia. (Hietala 2001) 

Kuten kuvio 5 kertoo, seurauksena oli massiivinen muuttoaalto. Kaiken kaikki-
aan vuosina 1954–1970 Ruotsiin muutti noin 262 000 suomalaista – yli kuusi 
prosenttia vuoden 1954 väkiluvusta. 

Toisaalta myös paluumuutto oli voimakasta ja kasvoi ajan myötä. Vuonna 1968 
Ruotsiin muuttaneista puolet oli palannut Suomeen vuoteen 1989 mennessä. Vas-
taavasti vuonna 1980 muuttaneista puolet palasi jo neljän vuoden sisällä. Kaiken 
kaikkiaan vuosina 1945–1999 Suomesta Ruotsiin tilastoitiin 530 000 muuttajaa 
ja Ruotsista Suomeen noin 300 000. Jälkeläiset mukaan lukien Suomen muutto-
tappio on lähes puoli miljoonaa henkilöä. (Korkiasaari ja Tarkiainen 2000) 
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Kuvio 5. Maahan-, maasta- ja nettomuutto Suomessa 1945–2001  

Lähde: Tilastokeskus (2002b, 70) 

Maastamuutto kiihtyi jälleen 1990-luvun puolivälissä, joskin huomattavasti pie-
nemmässä mittakaavassa kuin 1970-luvulla. Talousneuvosto (2002) on analysoi-
nut maasta muuttaneiden valikoitumista 1990-luvulla. Tuloksien mukaan 
ulkomaille muuttaminen on epätodennäköisintä keskiasteen koulutuksen saanei-
den ja keskituloisten parissa. Odotetusti myös henkilöt, jotka ovat naimisissa tai 
joilla on lapsia muuttavat muita epätodennäköisimmin. Hieman yllättäen suurin 
muuttoalttius on kuitenkin henkilöillä, joilla ei ole lainkaan tuloja. Myös alhai-
sesti koulutettujen ja alle 50 000 markkaa tuloja saavat kuuluvat korkean muutto-
alttiuden piiriin. Toisaalta muuttamisen todennäköisyys nousee myös ylemmän 
korkeakoulututkinnon ja korkean tulotason myötä. Iän suhteen muuttoalttius on 
suurimmillaan 25–29-vuotiaana.  Vuonna 1994 maasta muuttaneista 59 prosent-
tia oli palannut Suomeen vuoteen 2000 mennessä.  

3.1.3 Maahanmuutto Suomeen 

Ennen 1990-lukua Suomeen muuttaminen oli tyypillisesti paluumuuttoa. Ulko-
maiden kansalaisia tuli maahan lähinnä suomalaisten puolisoina, kunnes pieni-
muotoinen chileläisten pakolaisten vastaanotto aloitettiin vuonna 1973. 
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Maahanmuuttajien etninen moninaisuus lisääntyi kuitenkin vasta 1990-luvun 
alussa, kun erityisesti Somaliasta ja entisen Jugoslavian alueelta saapui pakolai-
sia. Samalla alkoi myös etnisten suomalaisten (inkerinsuomalaisten) paluumuutto 
entisen Neuvostoliiton alueelta. Inkerinsuomalaiset muodostavat arvioiden mu-
kaan noin viidenneksen 1990-luvun maahanmuuttajista.6 (Forsander 2000, 150-
154; Työministeriö 1998, 9) 

Viimeisimpien tilastojen mukaan Suomessa asui pysyvästi 98 577 ulkomaan kan-
salaista, 145 135 ulkomailla syntynyttä ja 109 197 muuta kuin suomea, ruotsia tai 
saamea äidinkielenään puhuvaa. Suurin ryhmä ovat venäläiset, joita seuraavat 
virolaiset, ruotsalaiset ja entisen Jugoslavian alueen valtioiden kansalaiset (ks. 
kuvio 6). KIE-10-maiden kansalaisia Suomessa asui 14 746, joista virolaisia 79 
prosenttia. Kaiken kaikkiaan Suomessa asuvista ihmisistä 1,9 prosenttia on ul-
komaan kansalaisia ja 2,1 prosenttia vieraskielisiä. (Tilastokeskus 2002a) 

Kuvio 6.  Suomessa asuvat ulkomaan kansalaiset kansallisuuden mukaan 
31.12.2001 

Lähde: Tilastokeskus (2002a) 

                                              
6 Virallinen tilastointi perustuu kansalaisuuteen, joten inkerinsuomalaiset tilastoituvat pääasiassa Venäjän 
tai Viron kansalaisina. 
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Suomeen kohdistuvaa maahanmuuttoa muun läntisen Euroopan kokemuksiin 
verrattaessa on työhön liittyvän muuton pieni osuus silmiinpistävää. Avioliitto 
suomalaisen kanssa on edelleen yleisin syy muuttaa Suomeen (Forsander 2000) 
ja pakolaisuuden taustalla ovat lähtömaan äärimmäiset työntötekijät. Muuttami-
sen ei-taloudelliset motiivit heijastuvat todennäköisesti myös ulkomaalaisten si-
joittumiseen suomalaisilla työmarkkinoilla. Kuviossa 7 on esitetty Suomen 
kansalaisten ja ulkomaalaisten sekä erikseen virolaisten ja muiden KIE-10-
maiden (KIE-9) kansalaisten pääasiallinen toiminta vuoden 2000 alussa. 

Arvioitaessa maahanmuuttajien ja erityisesti KIE-10-maiden kansalaisten vaiku-
tusta Suomen taloudelle kuvio 7 kiinnittää huomion kolmeen seikkaan. Ensinnä-
kin eläkeläisten osuus valtaväestöön verrattuna on huomattavan pieni. Toiseksi 
ryhmä ”muut” on suuri. Ryhmä koostuu lähinnä yli 14-vuotiaista nuorista, jotka 
eivät opiskele tai etsi työtä sekä kotiäideistä. Kolmanneksi KIE-9-maista tulleet 
ovat työllisyyslukujen osalta lähempänä valtaväestöä kuin muita ulkomaalaisia. 
Myös virolaiset ovat työllistyneet maahanmuuttajien keskiarvoa paremmin.  

Kuvio 7. Suomen väestö pääasiallisen toiminnan mukaan 31.12.1999 

Lähde: Tilastokeskus (2002c) 

Tuloksia selittää ennen kaikkea maahanmuuttajien ikärakenne: suhteessa valta-
väestöön yli 65-vuotiaita on vähän ja vastaavasti 25–44-vuotiaita paljon (ks. ku-
vio 8). KIE-9 maiden kohdalla ilmiö on erityisen voimakas. Lisäksi KIE-maiden 
kansalaisten muita ulkomaalaisia parempaa työllistymistä selittänee taloudellisiin 
motiiveihin perustavan siirtolaisuuden korkea osuus ja mahdollisesti myös henki-
sen pääoman parempi siirtyvyys. 
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Kuvio 8. Suomessa asuvien ikärakenne 31.12.2001 

Lähde: Tilastokeskus (2002b) 

3.2 Arvioita EU:n itälaajentumisen aiheuttamasta kansainvälisestä 
muuttoliikkeestä 

Siirrytään nyt arvioimaan Euroopan unionin itälaajentumiseen liittyvän siirtolai-
suuden todennäköistä suuruusluokkaa. Aihetta voi lähestyä ainakin kolmella ta-
paa. Ensinnäkin muuttamiseen kannustavia veto- ja työntötekijöiden voi 
kartoittaa vertailemalla uusien ja nykyisten jäsenmaiden taloudellisia olosuhteita. 
Toinen mahdollisuus on turvautua gallupeihin. Kolmanneksi arvioita voi esittää 
ekonometristen mallien perusteella.  

Kaikilla lähestymistavoissa on ansionsa ja ongelmansa. Tuloerojen, demografian, 
työllisyyden ja odotettavissa olevan taloudellisen rakennemuutoksen kaltaisten 
veto- ja työntötekijöiden tarkastelu antaa käsittelylle pohjaa, mutta ei kerro pal-
joakaan varsinaisesta muuttohalukkuudesta. Gallupit puolestaan kertovat jotain 
yleisestä kiinnostuksesta ulkomailla työskentelyyn, mutta kyselytutkimukseen 
vastaamisesta todelliseen muuttoon on kuitenkin varsin pitkä matka. Ekonometri-
set menetelmät tarjoavat puolestaan systemaattisen tavan analysoida aikaisempia 
kokemuksia, mutta ongelmana on käytettävissä olevan aineiston rajallisuus ja 
relevanssi. Ennen kaikkea ekonometristen tutkimusten yhteydessä on tärkeää ar-
vioida muistuttavatko aikaisempien muuttoliikkeiden olosuhteet riittävästi käsillä 
olevaa tilannetta. Lisäksi on tärkeää huomata, että mallien pohjana olevat tilastot 
eivät rekisteröi lyhytaikaista siirtolaisuutta. Luonnollisesti myös laiton siirtolai-
suus ja palveluiden myynnin muodossa tapahtuva työskentely ulkomailla jäävät 
tilastoinnin ulkopuolelle. 
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Seuraavassa esitellään tätä tutkimusta varten tehtyjä laskelmia sekä käydään läpi 
aikaisempaa tutkimusta. Varsinkin 1960-luvun vierastyösopimuksiin, EU:n ete-
läiseen laajentumiseen ja sosialististen järjestelmän romahdukseen liittyviä muut-
tovirtoja mallintavia ekonometrisia sovellutuksia tarkastellaan yksityiskohtai-
sesti. Arvioihin liittyy luonnollisesti huomattavia epävarmuustekijöitä, joita 
useiden lähestymistapojen käytöllä pyritään lieventämään. Tulevan siirtolaisuu-
den kannalta merkittävin tekijä on lopulta EU-15 ja KIE-10-maiden suhteellinen 
taloudellinen kehitys, jonka perusteltu arviointi on tämän tutkimuksen mahdolli-
suuksien ulkopuolella. Läpinäkyvyyden varmistamiseksi näihin konvergenssis-
kenaarioihin kiinnitetään kuitenkin erityistä huomiota.  

3.2.1 Veto- ja työntötekijät 

Merkittäviä muuttoliikkeitä syntyy, kun lähtömaan työntötekijät ja kohdemaan 
vetotekijät kohtaavat samanaikaisesti. EU:n itälaajentumiseen aiheuttamaa tilan-
netta voidaan tältä osin arvioida ainakin elinolojen, demografian, työmarkkinoi-
den tilan ja talouden rakenteen kautta. 

Taulukossa 1 on esitetty elinoloja kuvaavia tunnuslukuja KIE-10-maissa. Liit-
teessä B on esitetty vastaavat tiedot nykyisistä jäsenmaista. Tulotasoja arvioidaan 
taulukoissa bruttokansantulon kautta, joka Sloveniaa lukuun ottamatta on kaikis-
sa KIE-10-maissa huomattavasti pienempi kuin köyhimmissäkään nykyisissä 
unionin nykyisistä jäsenvaltioista. Väkiluvun mukaan painotetun, henkeä kohti 
lasketun bruttokansantulon perusteella laskettuna KIE-10-maiden tulotaso on 
dollarimääräisesti 16,3 prosenttia ja ostovoimaltaan 38,6 prosenttia nykyisten 
EU-maiden keskitasosta.  

KIE-10-maat poikkeavat kuitenkin toisistaan sekä keskitulojen että tulojen jakau-
tumisen osalta. Gini-kertoimella mitaten Slovakia, Unkari ja Tšekki vastaavat 
tulonjaossa Pohjoismaita, kun Virossa tulot jakautuvat epätasaisemmin kuin mis-
sään nykyisen EU:n alueella. Muut KIE-10-maat muistuttavat tulonjaoltaan Kes-
ki-Eurooppaa. Toisaalta sukupuolten välinen taloudellinen eriarvoisuus ei 
yhdessäkään KIE-10-maassa ole yhtä suuri kuin nykyisessä unionissa keskimää-
rin. 

Taulukossa 1 on esitetty myös syntyvän lapsen odotettavissa oleva elinikä, joka 
on KIE-10-maissa keskimäärin kolme vuotta EU-15 tasoa matalampi. Viimeises-
sä sarakkeessa on Maailmanpankin laskema kyselytutkimuksiin perustuva poliit-
tisen vakauden indeksi, joka mittaa poliittista epätasapainoa aiheuttavien 
tekijöiden (etniset levottomuudet, aseelliset konfliktit, terrorismin uhka, sosiaali-
set levottomuudet, perustuslakimuutokset, poliittisen kentän sirpaloituminen, 
vallankaappaus) riskiä. Indeksin vaihteluväli on -2,5–2,5 siten, että suuremmat 
luvut kuvaavat vakaampaa poliittista tilannetta. Sloveniaa lukuun ottamatta in-
deksi on kaikissa KIE-10-maissa nykyisten unionin jäsenmaiden lukuja alhai-
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sempi. Etenkin Romanian, Liettuan ja Bulgarian poliittinen tilanne on indeksin 
valossa epävakaa.  

Taulukko 1. KIE-10-maiden tunnuslukuja vuonna 2001 

Lähde: Maailmanpankki (2002), UNDP (2002) 

Toisaalta sekä talousteorian että empiirisen tutkimuksen perusteella on selvää, 
että nuoret aikuiset muuttavat muuta väestöä herkemmin. Lisäksi jos työvoimaan 
liittyvät uudet ikäluokat ovat suurempia kuin eläkkeelle jäävät, seurauksena on 
helposti nuorten heikko työmarkkina-asema. Esimerkki tämän kaltaisesta siirto-
laisuuden lähtökohdasta löytyy läheltä: muuttoaalto Suomesta Ruotsiin 1960-
luvulla oli osaltaan seurausta suurten ikäluokkien tulemisesta työmarkkinoille 
(ks. s. 31).  

Vastoin yleistä käsitystä KIE-10-maiden väestön ikärakenne viittaa jossain mää-
rin tämän kaltaisen työntötekijän mahdollisuuteen lyhyellä aikavälillä. On hyvä 
muistaa, että syntyvyys romahti KIE-maissa vasta sosialismin myötä. Sen sijaan 
1970- ja 1980-luvuilla syntyvyys oli korkeaa, samoin toisen maailman sodan 
päättymisestä 1960-luvun alkuun. Tämän seurauksen etenkin Puolan, Unkarin, 
Tšekin ja Slovakian väestörakenne on kaksihuippuinen: sekä 40–50-vuotiaita että 
20–30-vuotiaita on muita ikäryhmiä enemmän (ks. liite B). Virossa ja Latviassa 
syntyvyys oli huipussaan vasta 1980-luvulla, joten 15–20-vuotiaat muodostavat 
suurimman ikäryhmän. Täten väestön ikärakenne saattaa muodostaa siirtolaisuut-
ta ruokkivan työntötekijän lyhyellä aikavälillä, etenkin kun maiden nuorisotyöt-
tömyysasteet ovat huomattavan korkeita. Pidemmällä tähtäimellä työntö katoaa 
johtuen syntyvyyden rajusta laskusta 1990-luvulla. 

Toisaalta väestön vanheneminen saattaa muodostua vetotekijäksi, mikäli se joh-
taa työvoimapulaan. Pitkällä tähtäimellä koko Eurooppaa kohtaa tästä kumpuavat 
haasteet, mutta ilmiön aikatauluissa on eroja. Suomessa syntyvyys räjähti heti 
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palkoista
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Poliittisen 
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indeksi     
(-2.5…2.5)

Slovenia 9 780 44 % 17 310 74 % 28,4 62 % 75.5 0,87
Tšekki 5 270 24 % 13 780 59 % 25,4 58 % 74,9 0,74
Unkari 4 800 21 % 11 990 51 % 24,4 58 % 71.3 0,75
Slovakia 3 700 17 % 11 040 47 % 19,5 65 % 73,3 0,62
Viro 3 810 17 % 9 340 40 % 37,6 64 % 70.6 0,73
Puola 4 240 19 % 9 000 38 % 31,6 61 % 73.3 0,69
Latvia 3 260 15 % 7 070 30 % 32,4 72 % 70.4 0,50
Liettua 3 270 15 % 6 980 30 % 32,4 67 % 72.1 0,29
Romania 1 710 8 % 6 360 27 % 31,1 58 % 69.8 -0,08
Bulgaria 1 560 7 % 5 560 24 % 26,4 - 70.8 0,37
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sodan loputtua ja suuret ikäluokat syntyivät vuosina 1945–1956. Valtaosassa ny-
kyistä Euroopan unionia syntyvyys oli kuitenkin suurimmillaan vasta 1960-
luvulla, Espanjassa ja Portugalissa 1970-luvun puolivälissä ja Irlannissa 1970- ja 
1980-lukujen taitteessa (ks. liite B).  

Tilannetta havainnollistaa kuvio 9, jossa on esitetty Suomen, muiden EU-maiden 
ja Viron väestö syntymävuosittain. Suomen ja Viron luvut ovat absoluuttisia 
(huomaa eri asteikot) ja muiden EU-maiden luvut on suhteutettu Suomen väes-
töön. Huomion arvoista on, että Suomi tulee kohtaamaan väestön vanhenemisesta 
johtuvat haasteet noin 15 vuotta muuta Eurooppaa aikaisemmin. Kun muissa ny-
kyisissä EU-maissa väestön ikääntymistä seuraava mahdollinen työvoimapula 
sitten alkaa 2020-luvulla, KIE-10-maiden ikärakenteesta syntyvät työntötekijät 
ovat jo kadonneet. Näin ollen on mahdollista, että demografia johtaa KIE-10-
maista nykyiseen unioniin virtaavan siirtolaisuuden aikaisempaa suuremman 
osan ohjautumiseen Suomeen.  

Kuvio 9. Suomen, Viron ja EU-14 väestö syntymävuoden mukaan 31.12.2000 

 Lähde: Parkkinen (2002), Viron tilastokeskus 

Lopulta maastamuuttoon kannustavia työntötekijöitä voi etsiä myös työmarkki-
noiden tilasta ja talouden odotettavissa olevasta rakennemuutoksesta. Työmark-
kinoita arvioitaessa työttömyysastetta voidaan pitää minimiarviona 
vajaatyöllisyydestä. Toisaalta maatalousväestön suuren osuuden voi odottaa en-
nakoivan rakennemuutosta. Jälleen 1960-luvun Suomi on hyvä esimerkki. 

Tästä näkökulmasta taulukkoon 2 on laskettu – Kianderin ja Mäkelän (1999) esi-
tystä mukaillen – kaksi karkeaa väestöpaineskenaariota KIE-10-maiden osalta. 
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Ensimmäisen oletuksena on, että KIE-10-maiden talouksien rakenne lähestyy 
EU-15-maita siten, että maataloudessa työskentelee pitkällä tähtäimellä neljä 
prosenttia väestöstä. Toisessa skenaariossa oletusta lievennetään ja maatalouden 
työllisyysosuus oletetaan yhtä suureksi kuin maatalouden nyk yinen bruttoarvon 
lisäys. Toisaalta tasapainotyöttömyys oletetaan viideksi prosentiksi. Näin lasket-
tuna ensimmäisessä skenaariossa esimerkiksi Viron työikäisestä väestöstä 3,1 
prosentin arvioidaan siirtyvän maataloudesta muille sektoreille. Vastaavasti 6,5 
prosenttia työikäisistä on työttömiä siten, että työttömyys on yli tasapainon. Tä-
ten noin 9,6 prosentin Viron työikäisistä (90 000 henkilön) tulisi löytää uutta työ-
tä, jotta työmarkkinat olisivat tasapainossa. Tätä ryhmää kutsutaan tässä 
väestöpaineeksi ja osan siitä voi odottaa purkautuvat maastamuuttona.  

On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että väestöpainelaskelma sopii lähinnä maiden 
keskinäiseen vertailuun. Taulukko 2 kertoo yhden työntötekijän suuruusluokasta, 
mutta ei juurikaan varsinaisen muuttopäätöksen tekemisestä. Lisäksi laskelmassa 
on sivuutettu väestön ikääntymisen vaikutukset. Joka tapauksessa sen perusteella 
on uskottavaa odottaa valtaosan unionin itälaajentumisen aiheuttamasta siirtolai-
suudesta tulevan Puolasta ja Romaniasta. 

Taulukko 2. KIE-10-maiden väestöpaine vuonna 2001 

15 - 64 Maatalouden Työttömiä
-vuotias Maatalouden osuus keski- Väestö- % Väestö- %
väestö työvoima- bruttoarvon määrin paine 1* väki- paine 2** väki-
(milj.) osuus lisäyksessä 1997 - 2001 (milj.) luvusta (milj.) luvusta

Puola 25,8 19,2 % 3,4 % 13,6 % 6,14 15,9 % 6,30 16,3 %
Romania 15,3 44,4 % 14,6 % 6,2 % 6,36 28,4 % 4,74 21,1 %
Bulgaria 5,4 26,7 % 13,8 % 15,2 % 1,77 21,7 % 1,24 15,3 %
Liettua 2,5 16,5 % 7,0 % 16,5 % 0,59 17,0 % 0,52 14,9 %
Slovakia 3,7 6,3 % 4,6 % 15,7 % 0,48 8,9 % 0,46 8,5 %
Latvia 1,6 15,1 % 4,7 % 14,0 % 0,32 13,7 % 0,31 13,2 %
Unkari 6,8 6,1 % 4,3 % 7,4 % 0,30 3,0 % 0,28 2,8 %
Tšekki 7,1 4,6 % 4,2 % 7,1 % 0,19 1,9 % 0,18 1,7 %
Slovenia 1,4 9,9 % 3,1 % 6,8 % 0,11 5,4 % 0,12 6,1 %
Viro 1,0 7,1 % 5,8 % 11,5 % 0,09 6,9 % 0,08 5,6 %
Yhteensä 70,5 - - - 16,36 15,7 % 14,23 13,6 %

* Maatalouden työvoimaosuus 4 %, työttömyysaste 5 %
** Maatalouden työvoimaosuus = Maatalouden % osuus bruttoarvon lisäyksessä, työttömyysaste 5 %

Lähteet: Maailmanpankki (2002), Eurostat (2002), Euroopan Komissio (2002) 
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3.2.2 Kyselytutkimusten tuloksia 

Edellä esitetyt demografiset piirteet ja väestölaskelmat hahmottavat muuttopoten-
tiaalin suuruusluokkaa, mutta eivät tämän potentiaalin realisoitumista. Ne on kui-
tenkin hyvä pitää mielessä, kun siirrytään tarkastelemaan kyselytutkimusten 
tuloksia. 

KIE-10-maissa on suoritettu lukuisia muuttohalukkuutta kartoittavia kyselytut-
kimuksia (ks. Työministeriö 2001). Esimerkiksi vuonna 1998 Kansainvälinen 
siirtolaisjärjestö IOM kysyi muutamien KIE-maiden kansalaisten halukkuutta 
työskennellä ulkomailla eri pituisia ajanjaksoja. Bulgariaa lukuun ottamatta kiin-
nostus työskentelyyn ulkomailla laski kysytyn työskentelyperiodin pidentyessä. 
Esimerkiksi 56 % slovakialaisista, 49 % tšekeistä ja 46 % puolalaisista ilmoitti 
työskentelevänsä erittäin todennäköisesti tai todennäköisesti tulevaisuudessa 
muutaman viikon ulkomailla. Vastaavat luvut muutaman vuoden mittaisen työs-
kentelyn osalta olivat 27 %, 24 % ja 18 %. Pysyvästi ulkomaille muuttamista piti 
vastanneista todennäköisenä vastaavasti 10 %, 11 % ja 14 %. Kohdemaista suosi-
tuin oli selvästi Saksa. Skandinavian maita houkuttelevimpana kohteena piti väli-
aikaisen siirtolaisuuden todennäköiseksi arvioivista slovakialaisista 1 %,  
tšekeistä 17 % ja puolalaisista 5 %. Vastaavat luvut pysyvän muuton todennäköi-
siksi arvioivista ovat 1 %, 10 % ja 5 %. Kysyttäessä konkreettisia toimia, joihin 
muuttamista todennäköisenä pitävät ovat muuttamista varten ryhtyneet, todennä-
köisten muuttajien joukko pieneni. Esimerkiksi 14 % slovakialaisista, 13 % 
tšekeistä ja 38 % puolalaisista oli hankkinut jonkinlaista tietoa ulkomailla työs-
kentelemisestä. (Bauer ja Zimmermann 1999)  

Virolaisten muuttohalukkuutta Suomeen on puolestaan kartoittanut Suomen Gal-
lup SAK:n toimeksiannosta. Viimeisin kysely suoritettiin maaliskuussa 2002. 
Kyselyn mukaan 15–64-vuotiaista virolaisista 4 % on erittäin halukas ja 21 % 
melko halukas työskentelemään Suomessa mikäli Virosta tulee EU:n jäsen. 
Suomessa työskentelyä aika ajoin piti todennäköisenä 5 % ja melko todennäköi-
senä 19 % vastaajista. Pidempiaikaisen Suomeen muuton osalta vastaavat luvut 
olivat 2 % ja 6 %. Muuttokohteista Saksa oli suosituin, 17 % piti sitä ensisijaise-
na ja 11 % toissijaisen kohteena. Suomen osalta vastaavat luvut olivat 10 % ja 7 
% ja Ruotsin osalta 7 % ja 12 %. (SAK 2002) 

Suomea ensisijaisena muuttokohteena pitävien pieni määrä on yllättävää ottaen 
huomioon, että tähän mennessä Virosta EU-maihin muuttaneista 66 prosenttia on 
päätynyt Suomeen (Kielyte 2002). Kyselyn mukaan Suomen suosio on suurinta 
isoissa kaupungeissa, Tallinnaa lukuun ottamatta. Suomen valinta ensisijaiseksi 
kohteeksi vähenee iän, koulutuksen ja työmarkkina-aseman kasvaessa. Mielen-
kiintoista on myös se, että yhtä pieni osuus (6 %) suomea sujuvasti puhuvista ja 
suomea ei lainkaan osaavista pitää Suomea ensisijaisena kohdemaana. Vastaa-
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vasti 18 % suomea vähän puhuvista ja 14 % suomea ymmärtävistä, mutta ei pu-
huvista valitsee Suomen ensisijaiseksi kohdemaaksi. 

On kuitenkin selvää, että kyselytutkimuksessa ilmaistu muuttohalukkuus ja todel-
linen muuttaminen ovat kaksi eri asiaa. Tätä kuvaa hyvin ulkomailla todennäköi-
senä työskentelyä pitävien ja konkreettisiin toimiin ryhtyneiden määrän ero 
(Bauer ja Zimmermann 1999, Alecke et al. 2001). Näin ollen onkin hedelmällistä 
arvioida muuttoliikkeen todennäköistä suuruusluokkaa myös tarkastelemalla ai-
kaisempia siirtolaisuuskokemuksia ekonometristen menetelmien avulla.  

3.2.3 Brückerin ryhmän arvio 

Keskusteluun ehkä merkittävimmin vaikuttanut ekonometrinen tutkimus on 
vuonna 2000 valmistunut viiden eurooppalaisen tutkimuslaitoksen7 Euroopan 
komissiolle tekemä selvitys itälaajentumisen vaikutuksista jäsenmaiden työ-
markkinoihin. Tutkimuslaitosten muodostamaa yhteistyöryhmää johtivat Herbert 
Brücker ja Tito Boeri, joiden nimissä projektin loppuraportti kulkee (Boeri ja 
Brücker 2000). Brückerin johtama ryhmä vastasi raportin analyysiosasta, jossa 
arvioitiin myös unionin laajentumisen vaikutuksia työvoiman liikkuvuuteen. 
Koska raportti on arvovaltaisin ja nähtävästi eniten siteerattu arvio muuttopoten-
tiaalin koosta, käsitellään sitä seuraavaksi yksityiskohtaisesti sekä tulosten että 
metodologian osalta.  

Brückerin ryhmä arvioi KIE-10-maista tulevan siirtolaisuuden suuruusluokkaa 
ekonometrisellä mallilla, jonka selitettäväksi tekijäksi valittiin vuotuinen muutos 
kohdemaassa asuvien lähtömaan kansalaisten lukumäärässä suhteessa lähtömaan 
väkilukuun. Tämä oletettiin tuloerojen, työllisyysasteiden, edellisellä periodilla 
kohdemaassa asuneiden lähtömaan kansalaisten määrän, institutionaalisten teki-
jöiden ja maakohtaisten tekijöiden funktioksi.8 

Tutkimuksen data koostui Saksassa vuosina 1967–1998 asuneiden 18 valtion9 
kansalaisten määrästä sekä kyseisten maiden taloudellisista tunnusluvuista. Tau-
                                              
7 DIW, CEPR, FIEF, IAS ja IGIER 
8 Estimoitava funktio on muotoa 
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β β β β
− −−

−

∆ ∆ + ∆ + ∆ + + + +

+ + +
missä alaindeksit h ja f viittaavat lähtömaahan ja kohdemaahan, msth,t on kohdemaassa asuvien lähtömaan 
kansalaisten osuus suhteessa lähtömaan väkilukuun hetkellä t, wf ja wh tulotasot (mitattuna vaihtoehtoises-
ti ostovoimapariteetin tai voimassa olevien vaihtokurssien mukaisella bruttokansantuotteella henkeä koh-
ti), ef ja eh kohde- ja lähtömaan työllisyysasteet. Lisäksi dummy-muuttujat FREE (työvoiman vapaa 
liikkuvuus), GUEST (vierastyösopimukset 1960-luvulla) ja COUNTRY (entisen Jugoslavian alueen sisäl-
lissodan pakolaiset ja näiden paluumuutto) mallintavat institutionaalisia ja maakohtaisia tekijöitä. (Boeri 
ja Brücker 2000, 114-116) 
9 Alankomaat, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, ent. Jugoslavia, Kreikka, Luxemburg, Norja, 
Portugali, Ranska, Ruotsi, Suomi, Sveitsi, Tanska, Turkki ja USA.  
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Regressio 1 Regressio 2 Regressio 3
BKT 

ostovoimapariteetein
BKT voimassa olevilla 

valuuttakursseilla
BKT ostovoimapariteetein, 

otos ilman Jugoslaviaa
Muuttuja Kerroin Kerroin Kerroin

0,0134 - 0,0039
- 0,0042 -

0,0388 0,0453 0,0441

-0,0358 -0,0432 -0,0344
FREE 0,0034 0,0035 0,0034
GUEST 0,0174 0,0183 0,0152
CIVIL WAR 0,0901 0,0781 -
REPATRIATION * -0,0422 -0,0402 -

* entisen Jugoslavian alueelta tulleiden pakolaisten paluumuutto

( )ln f
h

w
w

( )ln fe

( )ln he

lukossa 3 on esitetty tällä tavoin saadut arviot tutkittujen muuttujien ja siirtolai-
suuden välisistä pitkän aikavälin puolijoustoista10 estimoituna sekä ostovoimapa-
riteetilla että voimassa olevien vaihtokurssien mukaisella bruttokansantuotteella 
ja lisäksi otoksella, josta Jugoslavia oli poistettu.  

Taulukko 3. Brückerin ryhmän estimaatit siirtolaisuuden puolijoustoista 

Lähde: Boeri ja Brücker (2000, 119 ja 184) pohjalta 

Tulosten perusteella esimerkiksi voimassa olevilla valuuttakursseilla mitatun 
suhteellisen tuloeron luonnollisen logaritmin pysyvä yhden prosentin kasvu joh-
taisi pitkällä tähtäimellä, ceteris paribus, Saksassa asuvien siirtolaisten määrän 
kasvuun 0,0042 prosenttiyksiköllä lähtömaiden väkiluvusta. Institutionaalisten 
muuttujien osalta muutokset on tulkittava siten, että institutionaalinen muutos 
”lisääntyy” sadalla prosenttiyksiköllä (dummy-muuttuja saa arvon 1). Näin ollen 
työvoiman liikkuvuuden vapauttaminen lisäisi muuttoliikettä Saksaan noin 0,3 
prosenttiyksikköä ja vierastyövoimasopimukset 1,5–1,8 prosenttiyksikköä lähtö-
maiden väkiluvusta.  

Tutkimuksessa arvioidaan myös muuttoliikkeen ajoittumista kolmessa Euroopan 
taloudellista kehitystä mallintavassa skenaariossa. Kaikki skenaariot rakentuvat 
oletukseen KIE-10-maiden elintason lähestymisestä nykyisten jäsenmaiden elin-

                                              
10 Muuttoliike saavuttaa tasapainonsa, kun ∆msth,s (ks. alaviite 9) on nolla. Näin ollen, pitkän aikavälin 
tasapaino voidaan laskea asettamalla yhtälön (3.1) muutokset nolliksi ja uudelleen järjestelemällä, jolloin 
saadaan 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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7 7 7 7 7
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7

* ln *ln *ln * *

*

f
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β β β β β
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β
β
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missä mst*h on maahanmuuttajien osuus lähtömaan väestöstä tasapainossa ja muu notaatio kuten edellä. 
Koska yhtälön kertoimet koostuvat alaviitteen 7 yhtälön kertoimien β4–β6 ja β8–β10 suhteesta kertoi-
meen β7 voidaan taulukon 3 kertoimet tulkita pitkän aikavälin puolijoustoiksi (yhden muuttujan tasomuu-
toksesta aiheutuvaa suhteellista muutos toisessa muuttujassa). (Boeri ja Brücker 2000, 116)  
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tasoa (konvergenssista), minkä johdosta muuttamisen tuoma hyöty ja siten myös 
muuttajien määrä vähenevät ajan myötä. Perusskenaariossa KIE-10-maiden kes-
kimääräinen bruttokansantuote lähestyy Saksaa kahden prosentin vuosivauhdilla, 
työllisyys pysyy vuoden 1997 tasolla ja täydellisen liikkumavapaus alkaa jo vuo-
den 2002 alussa. Nopean konvergenssin skenaariossa bruttokansantuotteet lähes-
tyvät toisiaan kolmen prosentin vuosivauhtia, Saksan työttömyysaste on 10 % ja 
KIE-10-maiden työttömyysaste on 5 %. Vastaavasti hitaan konvergenssin ske-
naariossa bruttokansantuotteet lähestyvät toisiaan prosentin vuosivauhtia, työt-
tömyysaste Saksassa on 5 % ja KIE-10-maissa 15 %. Kaikissa skenaarioissa 
väestökehityksen odotetaan seuraavan Maailmanpankin ennusteita (ks. uusimmat 
ennusteet Maailmanpankki 2002, 48).  

Brückerin ryhmä päätyy näin tuloksiin, joiden mukaan KIE-10-maiden kansalai-
sia asuisi vuonna 2030 nykyisissä Euroopan unionin jäsenmaissa perusskenaa-
riossa 3,9 miljoonaa (3,7 % KIE-10-maiden nykyisestä väkiluvusta), nopean 
konvergenssin skenaariossa 2,9 miljoonaa (2,8 %) ja hitaan konvergenssin ske-
naariossa 4,6 miljoonaa (4,4 %). Tulokset on saatu yleistämällä Saksan osalta 
lasketut luvut koko EU-15:ta koskeviksi olettamalla KIE-10-maiden kansalaisten 
jakautuvan EU-maissa samoin kuin vuonna 1998. Näin laskettuna vuonna 2030 
Suomessa asuisi 41 000–65 000 KIE-10-maiden kansalaista, joista 90 prosenttia 
olisi saapunut vuoteen 2015 mennessä. Liitteessä C ja kuviossa 10 on esitelty 
projektioiden tuloksia tarkemmin.  

Tuloksia voi pitää johdonmukaisina ainakin siltä osin, että kaikki kertoimet ovat 
odotetun suuntaisia. Kertoimien suuruuden osalta silmiinpistävää on kuitenkin 
työvoiman vapaan liikkuvuuden pieni merkitys (0,34 prosenttiyksikköä). Toisaal-
ta 1960- ja 1970-lukujen väliaikaisten työlupien politiikan vaikutus on yksittäi-
sistä tekijöistä merkittävin (1,5–1,7 prosenttiyksikköä). Tulos selittyy edellä 
esitetyn muuttoliikkeen historian kautta. Luontevin tulkinta lieneekin vierastyö-
sopimusten korvanneen kohtuullisessa määrin työvoiman vapaan liikkuvuuden. 
Näin ollen työvoiman vapaan liikkuvuuden astuessa voimaan Kreikasta, Espan-
jasta ja Portugalista Saksaan suuntautuva siirtolaisuus oli jo tasapainossa.  

Tilannetta voi tuskin pitää analogisena EU:n tulevan itälaajentumisen suhteen. 
Muuttaminen KIE-10-maista EU-15-alueelle on ollut hyvin rajoitettua, joten 
muuttoliike tuskin on tasapainossa. Näin ollen lienee uskottavampaa arvioida 
itälaajentumisesta seuraavan institutionaalisen muutoksen vaikutuksia työvoiman 
liikkuvuuteen pikemminkin muuttujan GUEST kuin muuttujan FREE kertoimen 
perusteella. Näin tulkittuna työvoiman liikkuvuuden vapauttaminen itsessään 
lisäisi siirtolaisten määrää Saksassa pitkällä tähtäimellä 1,1–1,3 miljoonalla hen-
gellä. Suomen osalta vastaavat luvut ovat 24 000–29 000 henkeä.  

Toisaalta Saksan lukujen yleistäminen koko nykyistä unionia koskeviksi vuoden 
1998 KIE-10-maiden kansalaisten jakauman perusteella on ongelmallista. Ja-
kauma heijastelee osaltaan vuoden 1998 institutionaalista tilannetta, etenkin Sak-
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san suhteellisen sallivaa maahanmuuttopolitiikkaa. Työvoiman vapaa liikkuvuus 
koko unionin alueella voi hyvinkin muuttaa tätä jakaumaa. Erityisesti tämä voi 
koskea Suomea sen muusta Euroopasta poikkeavan demografian ja nykyisen suh-
teellisen tiukan maahanmuuttopolitiikan johdosta.  

3.2.4 Muita Saksaa koskevia arvioita 

Kaiken kaikkiaan Brückerin ryhmän arvio näyttää tarjoavan hyvän lähtökohdan 
muuttoliikkeen todennäköisen suuruusluokan arvioimisessa. On kuitenkin tar-
peen verrata sen tuloksia myös toisilla menetelmillä ja datalla tehtyihin arvioihin 
(ks. myös liite C). 

Bauer ja Zimmermann (1999) arvioivat EU:n itälaajentumiseen liittyvää muutto-
liikettä tukeutuen edellä esiteltyyn IOM:n kyselytutkimukseen, kokemuksiin 
1990-luvun alun KIE-maista länteen suuntautuneesta muuttoliikkeestä, KIE-
maiden ja läntisen Euroopan taloudellisten ja demografisten tekijöiden eroihin, ja 
Kreikan, Portugalin ja Espanjan muuttokokemuksiin pohjautuvaan ekonometri-
seen malliin. Näin päädytään arvioon, jonka mukaan pitkällä tähtäimellä 2–3 pro-
senttia KIE-maiden väestöstä muuttaa EU-15-maihin (vrt. Brückerin ryhmän 
2,8–4,4 %). Kyselytutkimusten perusteella Bauer ja Zimmermann (1999) katso-
vat lyhyen tähtäimen muuttopotentiaalin olevan kuitenkin tätä suurempaa ja 
muuttamisen olevan luonteeltaan pääasiassa väliaikaista. Lisäksi muuton odote-
taan kohdistuvan ennen kaikkea Saksaan ja Itävaltaan ja muuttajien olevan suh-
teellisen hyvin koulutettuja. 

Sinn et al. (2000) arvio Saksaan kohdistuvasta muuttovirrasta muistuttaa metodil-
taan läheisesti Brückerin ryhmän lähestymistapaa, mutta pohjadata ja regres-
siofunktiot poikkeavat toisistaan. Sinn et al. valitsevat selitettäväksi muuttujaksi 
muuttoasteen (muuttajia vuodessa suhteessa lähtömaan väkilukuun), joka olete-
taan palkkaerojen, Saksan suhdannetilanteen, Saksassa jo olevien lähtömaan kan-
salaisten lukumäärän ja institutionaalisten tekijöiden funktioksi11. Erikoista 
lähestymistavassa on, että ainoastaan Saksan suhdannevaihtelun katsotaan vai-
kuttavan muuttoasteeseen ja lähtömaiden suhdannekierto jätetään kokonaan 
huomiotta. Toisaalta itälaajentumiseen liittyvät siirtymäajat huomioidaan erotta-
malla EU-jäsenyys ja työvoiman vapaa liikkuvuus erillisiksi tekijöiksi. Näin 
muodostetun mallin kertoimet estimoidaan käyttäen datana Saksaan kohdistunut-
ta muuttoliikettä Kreikasta, Italiasta, Portugalista, Espanjasta ja Turkista vuosina 
1974–1997. 
                                              
11 Sinn et al (2000) käyttämä funktio on muotoa 0 1 2 3 4 5 1*t t t t t tB YV G EU FR Bα α α α α α −= + + + + + , mis-

sä selitettävä tekijä Bt* on muuttoaste (prosenttia lähtömaan väkiluvusta) pitkän tähtäimen tasapainossa, 
Bt Saksassa hetkellä t asuvien siirtolaisten prosentuaalinen osuus lähtömaan väkiluvusta, YVt Saksan ja 
lähtömaan ostovoimapariteetilla mitattujen bruttokansantuotteiden suhde, Gt todellisen tuotannon poik-
keama potentiaalisesta tuotannosta (ns. output gap), ja EU ja FR institutionaalista ympäristöä kuvaavat 
dummy-muuttujat koskien EU-jäsenyyttä ja työvoiman vapaata liikkuvuutta. Estimointiprosessissa lähes-
tymistapaa kehitetään edelleen mm. muuttamalla termit logaritmisiksi (vrt. Brückerin ryhmä, alaviite 9). 
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Sinn et al. tarkastelun kohteena ovat ainoastaan Puolasta, Romaniasta, Slovakias-
ta, Tšekistä ja Unkarista Saksaan tuleva maahanmuutto. Kaikkien oletetaan liit-
tyvän yhtä aikaa, työvoiman vapaan liikkuvuuden astuvan välittömästi voimaan 
ja Saksan tuotannon pysyvän potentiaalisella tasollaan. Tältä pohjalta luodaan 
kaksi skenaariota, joissa ensimmäisessä konvergenssia ei tapahdu lainkaan ja 
toisessa maat lähestyvät saksalaista tulotasoa kahden prosentin vuosivauhdilla. 
Tuloksien mukaan 3,8–4,8 prosenttia uusien jäsenmaiden asukkaista asuisi Sak-
sassa vuonna 2013. Jos simulaatioista tiputetaan pois Romania, joka ei tule liit-
tymään unioniin yhtä aikaa muiden tutkimuksessa käsiteltyjen maiden kanssa, 
vähenee arvio 3,0–3,8 prosenttiin. Ryhmän tulokset on esitelty yksityiskohtai-
semmin liitteessä C. 

Sinn et al. varoittavat muutamasta tutkimukseensa liittyvästä ongelmallisesta sei-
kasta. Ensinnäkin arviot perustuvat ostovoimapariteetin mukaisiin eroihin henkeä 
kohti lasketuissa bruttokansantuotteissa. Joiltakin Puolan ja Tšekin alueilta on 
kuitenkin mahdollista käydä töissä Saksan puolella, jolloin valuuttakurssien mu-
kaiset palkkaerot voivat tulla merkittäviksi. Lisäksi arviot jättävät sesonkityöläi-
set huomiotta. Samat varaukset koskevat myös muita tässä esiteltyjä arvioita. 

Vakavampi ongelma syntyy kuitenkin estimaattien pohjana käytetyn datan alka-
misesta vasta vuodesta 1974, jolloin Kreikasta, Italiasta, Portugalista, Espanjasta 
ja Turkista tuleva muuttoliike oli jo tyrehtymässä. Tämä on ongelmallista ennen 
kaikkea tarkastellun aikakauden muuttoliikkeen luonteesta johtuen. Vuoden 1974 
jälkeisen liikkuvuuden merkittävin motivaatio oli perheiden jälleenyhdistyminen 
(katso luku 3.1.1), ei parempien tulojen perässä muuttaminen. On toki perusteltua 
olettaa tuloerojen vaikuttaneen siten, että osa aikaisemmin muuttaneista siirtolai-
sista päätti jäädä pysyvästi Saksaan ja kutsua perheensä luokseen, mutta joka ta-
pauksessa pohjadatan suppeus heikentää arvion uskottavuutta.  

Fertig ja Schmidt (2000) lähestyvät puolestaan aihetta uudesta näkökulmasta. 
Ensinnäkin huomiota siirretään tuloista ja työmarkkinoista demografiaan. Toi-
seksi, muuttoliike mallinnetaan ns. varianssikomponenttimallilla.12 Mallin va-
riansseille haetaan estimaatit vuosina 1960–1997 Saksaan 17 maasta13 
suuntautuneista muuttovirroista. Estimaatit arvioidaan kolmella tapaa. Ensim-
mäisessä ja toisessa käytetään selitettävänä tekijänä joko standardimuuttoastetta 
(nettomuutto suhteessa lähtömaan väkilukuun) tai iän mukaan sopeutettua muut-
toastetta (alle 40-vuotiaat muuttajat suhteessa lähtömaan alle 40-vuotiaaseen vä-
estöön). Kolmas tapa on hakea estimaatit standardimuuttoasteelle väestön 
                                              
12 Muista tässä esitellyistä malleista poiketen Fertig ja Schmidt (2002) eivät käytä logaritmislineaarista 
mallia. Fertigin ja Schmidtin malli on muotoa , ,s t s t s tm µ ε ε ε= + + + , missä µ on maakohtainen ajan yli 

vakioinen satunnaistermi, εs maaspesifi ”muuttoalttiustermi”, εt lähtömaille yhteinen ajan yli muuttuva 
termi (esim. kohdemaan työllisyystilanne) ja εs,t virhetermi (white noise). Estimoinnin kohteena ovat näin 
ollen termien εs, εt ja εs,t varianssit. 
13 Alankomaat, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Jugoslavia, Kreikka, Norja, Portugali, 
Ranska, Ruotsi, Suomi, Sveitsi, Tanska, Turkki ja Yhdysvallat 
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ikärakenne huomioon ottaen, jolloin µ kuvaa väestön alle 40-vuotiaiden väestö-
osuutta (ks. alaviite 13).  

Tältä pohjalta luodaan kuusi skenaariota, joiden avulla arvioidaan Tšekin tasaval-
lasta, Virosta, Unkarista ja Puolasta Saksaan kohdistuvaa muuttopainetta vuosina 
1998–2017. Kolme perusskenaariota rakennetaan edellä esiteltyjen estimaattien 
perusteella. Lisäksi näistä jokaiselle lasketaan korkean muuttoalttiuden skenaa-
rio, jolloin maaspesifi termi εs (alaviite 13) saa arvokseen estimoidun keskiha-
jonnan (perusskenaarioissa εs = 0).  

Fertig ja Schmidt päätyvät varsin pieneen arvioon: vain 0,5–2,1 prosentin lähtö-
maiden väestöstä odotetaan muuttavan länteen vuoteen 2017 mennessä. Pienim-
mät luvut selittyvät osaltaan ikärakenteen huomioon ottamisesta, mikä vähentää 
arvioita 16–18 prosenttia perusskenaarioissa ja 8–22 prosenttia korkean muutto-
alttiuden skenaarioissa. Merkittävin tekijä on kuitenkin muuttoalttius: korkean 
muuttoalttiuden skenaarioissa luvut ovat noin 2,5 kertaa perusskenaarioita korke-
ampia. Arviot on esitelty tarkemmin liitteessä C. 

3.2.5 Suomea ja Baltian maita koskevia arvioita 

Valtaosa EU:n itälaajentumisen aiheuttaman siirtolaisuuden arvioinnista on tehty 
Saksan näkökulmasta. Aihetta on kuitenkin käsitelty jossain määrin myös Suo-
meen ja Baltian maihin keskittyen. Suurimman huomion lienee saanut Kianderin 
ja Mäkelän (1999) artikkeli. Sen pohjana on edellä esitetyn kaltainen väestö-
painelaskelma (ks. s. 39), jota peilataan 1960-luvun kokemuksiin suomalaisten 
muutosta Ruotsiin, eteläeurooppalaisten muutosta Saksaan sekä 1990-luvun 
muuttovirroista Baltian maista Suomeen. Näiden perusteella Kiander ja Mäkelä 
arvioivat Suomeen KIE-10-maista muuttavan alkuvaiheessa noin 5 000 henkeä 
vuodessa. Tulijoista puolet arvioidaan työntekijöiksi ja kansallisuudeltaan valtao-
sin virolaisiksi ja puolalaisiksi. Muuttovirran odotetaan hidastuvan KIE-maiden 
talouksien lähentyessä nykyisiä jäsenmaita ja vuonna 2015 muuttajien kumulatii-
viseksi määräksi arvioidaan noin 75 000 henkeä. Myös Kaitila ja Widgrén (1998) 
päätyvät 75 000 henkeen, joskin heidän arvionsa koskee pelkästään Viroa. 

Hietala (2001) arvioi Suomeen kohdistuvaa muuttoliikettä käyttäen pohjana ai-
empia saksalaisia tuloksia ja omia ekonometrisiä laskelmiaan, joiden aineistona 
ovat suomalaisten muuttovirrat Ruotsiin vuosina 1954–1970. Hietalan lähesty-
mistavassa mielenkiintoista on demografisten tekijöiden ja avointen työpaikkojen 
merkityksen korostaminen. Vuoteen 2030 ulottuvissa simulaatioissa pohjaske-
naariona on oletus Suomen bruttokansantuotteen 3 prosentin ja Viron 4,5 prosen-
tin vuotuisesta kasvusta ja työvoiman vapaan liikkuvuuden alkamisesta vuonna 
2005. Vuonna 2030 KIE-10-maiden kansalaisia asuisi Suomessa tällöin noin 50 
000, joista lähes 60 % virolaisia. Hietala odottaa kuitenkin merkittävimmän maa-
hanmuuton tulevan KIE-10-maiden ulkopuolelta. Vuoden 2030 arviossa KIE-10-
maiden kansalaiset muodostavat vain noin 15 % Suomessa asuvista ulkomailla 
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syntyneistä henkilöistä. Liitteessä C on esitelty Hietalan tuloksia yksityiskohtai-
semmin.  

Rantala (2001) päätyy puolestaan huomattavasti edellä esitettyjä korkeampaan 
arvioon. Tämä on seurausta käytetystä ekonometrisesta mallista, joka selittää 
Suomeen ja läntisten teollisuusmaiden nettomuuttovirtoja bruttokansantuotteella 
mitattujen elintasoerojen, maantieteellisen etäisyyden ja edellisen vuoden muut-
toasteen perusteella vuosina 1900–1999. Kun näin saadut kertoimet asetetaan 
skenaarioon, jossa työvoiman vapaa liikkuvuus alkaa vuonna 2008 ja KIE-10-
maat lähestyvät Suomen bruttokansantuotteella mitattua elintasoa Rantalan kon-
vergenssinskenaarion mukaisesti (ks. Rantala 2001, kuvio 1) päädytään vuosittai-
seen noin 15 000 hengen KIE-10-maista Suomeen kohdistuvana maahan-
muuttoon. Näin ollen vuonna 2030 Suomessa asuisi reilusti yli 300 000 KIE-10-
maissa syntynyttä henkilöä. Mikäli työvoiman liikkuvuus vapautuu siirtymäaiko-
jen johdosta vasta vuonna 2015, muuttoliikkeen aikataulu viivästyy ja muuttajien 
määrä vähenee hieman siirtymäaikoina tapahtuneen konvergenssin johdosta. 

Rantalan lähestymistavassa ongelmallista on kuitenkin oletus, jonka mukaan 
Suomen kohdistuvan maahanmuuton kannalta relevantit maat ovat läntisiä teolli-
suusmaita, joiden joukkoon KIE-10-maat liittyisivät EU:n laajentuessa. Tämä ei 
vaikuta uskottavalta luvussa 3.1 esiteltyjen siirtolaisuuskokemusten valossa. 
Syynä on ennen kaikkea se, että läntisistä teollisuusmaista Suomeen muuttaneet 
ovat ensisijaisesti olleet paluumuuttajia ja suomalaisten puolisoita. Tämän joukon 
Suomea koskevien preferenssien voitaneen uskottavasti odottaa poikkeavan KIE-
10-maiden kansalaisten preferensseistä. Toisaalta Rantalan arviot tarkoittaisivat, 
että mikäli Suomeen KIE-10-maista tulevien suhteelliset osuudet pysyisivät en-
nallaan, noin 19 prosenttia virolaisista muuttaisi Suomeen vuoteen 2030 mennes-
sä. EU:n laajentuminen aiheuttaisi täten Rantalan arvioiden perusteella 
ennennäkemättömän muuttoliikkeen. On kuitenkin vaikea uskoa itälaajentumisen 
johtavan merkittävästi suurempaan siirtolaisuuteen kuin mitä esimerkiksi Sakso-
jen yhdistymisen yhteydessä koettiin. 

Kielyte (2002) tarjoaa puolestaan tuoreen arvion Baltian maiden näkökulmasta. 
Tarkastelun kohteena on muuttoaste Baltian maista EU-15-maihin, mikä olete-
taan palkkaerojen, työmarkkinatilanteen, kohdemaassa jo olevien lähtömaan kan-
salaisten ja maiden pääkaupunkien välisen fyysisen etäisyyden funktioksi.14 

                                              
14 Kielyten (2002, 11) käyttämä funktio on muotoa  
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ja ye tulot henkeä kohden maassa b ja e, UEe  ja UEe työttömyysaste maassa b ja e, MSe maassa e olevien 
maan b kansalaisten määrä, Deb maiden pääkaupunkien välinen etäisyys kilometreissä ja ut virhetermi. 
Kielyte tarkoittaa tuloilla nähtävästi ostovoimapariteetilla mitattua bruttokansantuotetta henkeä kohti.  
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Funktion kertoimet estimoidaan käyttäen datana vuosien 1990–2000 Baltian 
maiden ja EU-15-maiden kahdenvälisiä muuttovirtoja.  

Tältä pohjalta tarkastellaan kolmea konvergenssiskenaariota, joissa kaikissa EU-
15-maiden työttömyysasteeksi oletetaan 9 prosenttia ja Baltian maiden työttö-
myysasteeksi 12 prosenttia. Lisäksi Baltian maiden asukkaita oletetaan alkuhet-
kellä asuvan EU-15-alueella 200 000 ja Baltian maiden ja EU-15 ”keskipisteen” 
olevan 2 000 kilometrin etäisyydellä toisistaan (vrt. alaviite 15). Näin päädytään 
arvioon, jonka mukaan vuosittainen muuttoaste on 0,4, 0,32 tai 0,25 prosenttia 
lähtömaiden väkiluvusta tuloeroista riippuen (Baltian maiden ostovoimaparitee-
tilla mitattu bruttokansantuote henkeä kohden 30, 40 tai 50 prosenttia EU-15 
keskiarvosta). Tämä merkitsee 30 000, 24 000 tai 18 750 ihmisen vuosittaista 
muuttovirtaa, joista virolaisia on 5 600, 4 480 tai 3 500. 

Koska luvut ovat arvioita muuttoliikkeen koosta vuodessa, muuttoasteen voi 
odottaa siirtyvän kohti matalan tuloeron skenaariota taloudellisten olosuhteiden 
lähestyessä toisiaan (lähtötilanteessa Baltian maiden bruttokansantuote on noin 
35 prosenttia EU-15 keskiarvosta). Kielyte ei kuitenkaan rakenna dynaamista 
mallia, eikä siten ota kantaa konvergenssin nopeuteen. Samoin kohdemaassa jo 
olevien lähtömaan kansalaisten lukumäärän kasvamisen vaikutuksia ei oteta 
huomioon. Tarkemmin perustelematta Kielyte esittää kuitenkin arvion, jonka 
mukaan liikkuvuuden kokonaispotentiaali olisi noin kymmenkertainen verrattuna 
edellä esitettyihin lukuihin. Näin ollen 2,5–4,0 prosenttia Baltian maiden väestös-
tä (185 000–300 000 henkeä) muuttaisi vanhoihin jäsenmaihin. Toisaalta Viron 
arvioidaan lähestyvän EU:n keskitasoa muita Baltian maita nopeammin, joten 
virolaisten muuttovirta olisi täten edellä esitettyä pienempi. 

3.3 Yhteenveto: Euroopan unionin itälaajentuminen ja Suomen 
työmarkkinat 

Edellä esitetyn perusteella KIE-10-maiden todennäköinen muuttopotentiaali on – 
maasta ja arviointimenetelmästä riippuen – suuruusluokkaa 0,5–6,2 prosenttia 
väestöstä eli 2–12 miljoonaa henkeä.15 Muuttopotentiaali on suurinta Puolassa ja 
Romaniassa. Suomen kannalta tärkeän Viron osalta todennäköinen maastamuutto 
on suuruusluokkaa 2–5 prosenttia väestöstä eli 27 000–54 000 henkeä. On kui-
tenkin muistettava, että arvio koskee pitkäaikaista siirtolaisuutta. Näin ollen on 
todennäköistä, että tätä useampi työskentelee lyhyitä jaksoja ulkomailla. 

Hyvä vertailukohta arvioille on Saksojen yhdistyminen, jonka seurauksena noin 
7,3 prosenttia entisen DDR:n väestöstä muutti läntiseen Saksaan (Kiander et al. 
2002, 39). Saksojen yhdistyessä niiden väliset tuloerot vastasivat nykyisen EU:n 
                                              
15 Alarajana Fertig ja Schmidt (2002) ja yläraja Sinn et al. (2000) Romanian osalta (ks. liite C). Korkeim-
pia kyselytutkimusten tuloksia, väestöpainelaskelmia ja Rantalan (2001) arviota ei pidetä uskottavina (ks. 
s.  40 ja 47). 
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ja KIE-10-maiden tuloeroja, mutta muilta osin muuttamisen yllykkeet olivat tu-
levaa tilannetta suuremmat. Ensinnäkin kolmasosa muutosta tapahtui puolen 
vuoden aikana rajojen avautumisesta, jolloin poliittinen tilanne DDR:ssä oli yhä 
epävakaa. Toisaalta yhteinen kieli, kulttuuri ja historia sekä EU:ta pienemmät 
institutionaalisten esteet vähensivät muuttamisen kustannuksia. Näin ollen on 
varsin epätodennäköistä, että Euroopan unionin itälaajentumiseen liittyisi tätä 
suurempia muuttoliikkeitä. (Boeri ja Brücker 2000) 

Kuinka moni näistä maksimissaan 12 miljoonasta muuttajasta sitten päätyisi 
Suomeen? Kysymykseen on vaikea vastata, sillä tietoa muuttajien tulevista koh-
demaata koskevista preferensseistä ei juuri ole. Etenkin puolalaisten ja virolaisten 
preferenssit tulevat olemaan ratkaisevia. Tältä osin Suomen Gallupin (SAK 
2002) Virossa tekemä kyselytutkimus viittaisi Saksan suosion nousuun Suomen 
kustannuksella. Toisaalta suuret ikäluokat siirtyvät Suomessa noin 15 vuotta ai-
kaisemmin eläkkeelle kuin muissa nykyisissä EU-maissa. Mikäli tämä johtaa 
muuta Eurooppaa kovempaan työvoimapulaan Suomessa, Suomen vastaanottama 
osuus KIE-10-maiden siirtolaisuudesta voi kasvaa.  

Kuvioon 10 on kerätty arvioita Suomessa asuvista KIE-10-maiden kansalaisista 
vuosina 2004–2030. Kuvion keskelle on rajattu valkoinen alue, jonka sisälle 
muuttoliike tulee mitä todennäköisimmin jäämään. Alue on määritelty laskemalla 
Brückerin ryhmän tulosten (ks. s. 41–43) pohjalta maahanmuuton minimi- ja 
maksimiskenaario. Alarajana on tilanne, jossa KIE-10-maat lähestyvät EU-15-
maiden tulotasoa neljän prosentin vuosivauhdilla, EU-15-maiden työllisyysaste 
on 60 prosenttia ja KIE-10-maiden 75 prosenttia. Lisäksi työvoiman liikkuvuutta 
rajoitetaan siirtymäajoilla vuoteen 2011 asti (Bulgarian ja Romanian osalta vuo-
teen 2020) ja Suomen osuus EU-15 vastaanottamista KIE-10-maiden muuttajista 
pysyy 1,4 prosentissa. Vastaavasti yläraja perustuu skenaarioon, jossa konver-
genssin sijasta EU-15 ja KIE-10-maiden tuloerot kasvavat prosentin vuodessa, 
työllisyysaste EU-15-maissa on 75 prosenttia ja KIE-10-maissa 50 prosenttia ja 
työvoiman vapaa liikkuvuus sallitaan jo vuonna 2004 (Bulgarian ja Romanian 
osalta 2010). Lisäksi maksimiskenaariossa on huomioitu Suomen demografian 
aiheuttama mahdollinen veto siten, että Suomen osuus KIE-10-maista tulevasta 
siirtolaisuudesta kasvaa lineaarisesti vuoteen 2015 asti. Tuolloin osuus olisi kak-
sinkertainen nykyiseen verrattuna. Tämän jälkeen osuus laskee nykyiselle tasol-
leen vuoteen 2027 mennessä. Molemmissa skenaarioissa KIE-10-maiden 
väkiluku muuttuu lineaarisesti Maailmanpankin (2002) vuosille 2000–2015 arvi-
oiman keskimääräisen väestökasvun mukaisesti.  

Muut arviot ovat suoraan siteeratuista lähteistä. Näistä ensimmäinen ryhmä 
(Kiander ja Mäkelä (1999), Hietala (2001)) on tehty alun perinkin suomalaisesta 
näkökulmasta. Toiseen ryhmään kuuluvat Brückerin (2000), Fertigin ja 
Schmidtin (2000) ja väestöpainelaskelman tulokset, jotka koskevat koko nykyi-
sen Euroopan unionin aluetta. Luvut on laskettu olettamalla maahanmuuttajien 
jakautuvan nykyisessä suhteessa EU-15-maihin. Kolmannen ryhmän arviot  
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(Kielyte (2002) ja Suomen Gallup (SAK 2002)) koskevat vain virolaisia. Kiely-
ten osalta 66 prosentin Virosta pois muuttaneista odotetaan jatkossakin tulevan 
Suomeen. Suomen Gallupin osalta arvio on puolestaan laskettu pidempiaikaista 
muuttoa Suomeen harkitsevista siten, että kaikki muuttoa todennäköisenä pitävät 
(2 %) ja puolet muuttoa melko todennäköisinä pitävistä (3 %) todella muuttaisi-
vat. Arvioista Suomen Gallup, Kielyte ja väestöpaine eivät arvioi muuttoliikkeen 
aikataulua, joten ne on sijoitettu aika-akselille mielivaltaisesti. Kielyten sekä Fer-
tigin ja Schmidtin arvioista on esitetty sekä korkeimman että matalimman muut-
toskenaarion mukaiset laskelmat. 

Kuvio 10. Arvioita KIE-10-kansalaisten lukumäärästä Suomessa 2004–2030 

Kaiken kaikkiaan vuoteen 2030 mennessä Suomessa pysyvästi asuvien KIE-10-
maiden kansalaisten lukumäärä lisääntyisi 13 000–90 000 hengellä. Kohtuullisen 
todennäköisinä voitaneen kuitenkin pitää Brückerin ryhmän perusskenaariota ja 
Hietalan arviota. Tämä tarkoittaisi 30 000–40 000 hengen nettomuuttoa KIE-10-
maista Suomeen.  

Mikä tämän suuruisen maahanmuuton merkitys sitten on suhteessa väestön van-
henemisen aiheuttamaan mahdolliseen työvoimapulaan? Kysymykseen pyritään 
vastaamaan kuvion 11 kautta. Siihen on rajattu Parkkisen (2003) laskelmien pe-

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

Perusskenaario Nopea konvergenssi Hidas konvergenssi Hietala (2001)

Kielyte
(vain Viro)

Kiander ja Mäkelä

Fertig ja
Schmidt

Väestöpaine

Brückerin ryhmä

Suomen Gallup
(vain Viro)

maksimiskenaario

minimiskenaario



Euroopan unionin itälaajentumisen aiheuttama kansainvälinen muuttoliike  

 

51 

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

1980 1990 2000 2010 2020 2030

m
ilj

oo
na

a 
ty

öl
lis

tä
2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

1980 1990 2000 2010 2020 2030

m
ilj

oo
na

a 
ty

öl
lis

tä

Maksimimuuttoskenaario vuoden 2002 työllisyysastein Hietalan arvio vuoden 2002 työllisyysastein

Minimuuttoskenaario 34 % työllisyysasteella Todelliset työlliset 1980 - 2002

Työllisiä vuoden 2002 
työllisyysastein

Työllisiä vuoden 1990 
työllisyysastein

rusteella alue, jonka sisällä suomalaisten työllisyysastetta parantamalla voidaan 
kohtuullisella todennäköisyydellä liikkua. Laskelmat perustuvat väestöennusteen 
ja vuosien 1990 ja 2002 työllisyysasteisiin. Erityisesti on huomattava, että väes-
tön ikääntymisen vaikutukset huomioidaan käyttämällä sukupuolen ja ikävuoden 
(1-vuotisjakauma) mukaisesti laskettuja työllisyysasteita. Vuosi 1990 on valittu 
edustamaan täystyöllisyyttä.16 

Kuvio 11. EU:n itälaajentumisen aiheuttama maahanmuutto ja työllisyysasteet 

Lähde: Parkkinen (2003), omat laskelmat Brücker et al. (2000, 118) ja Hietala 
(2001, 34) pohjalta 

Parkkinen käyttää laskelmassaan Tilastokeskuksen (2001) väestöennusteen ar-
viota 5 000 henkilön vuosittaisesta nettomuuttovoitosta, jonka oletetaan tässä 
yhteydessä tulevan KIE-10-maiden ulkopuolelta.17 EU:n itälaajentumisen aiheut-
                                              
16 Tältä osin on syytä korostaa, että pääministeri Lipposen syksyllä 2002 asettaman työllisyysryhmän 
tavoite on vuoden 1990 työllisyystilanteeseen palaamista kunnianhimoisempi (ks. Valtioneuvoston kans-
lia 2003b ja Parkkinen 2003). Mikäli 15–64-vuotiaiden suomalaisten työllisyysaste nousisi työryhmän 
tavoittelemaan 75 prosenttiin, työllisten määrä olisi (vuodesta riippuen) 57 000–115 000 henkeä korke-
ampi kuin vuoden 1990 iän ja sukupuolen huomioon ottavilla työllisyysasteilla laskettuna. 
17 Ks. väestökehityksestä myös J. Alho (2002). 
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taman muuttoliikkeen suhteellinen merkitys tulee ilmi, kun eri työllisyysasteilla 
laskettuihin työllisten määrään lisätään edellä laskettu minimi- ja maksimimuutto 
sekä Hietalan (2001) arvioon perustuvat skenaariot. Maahanmuuttajien työllis-
tymisen osalta vähimmäisvaikutus lasketaan minimimuutolla ja 34 prosentin 
työllistymisasteella (nykyinen Suomessa asuvien KIE-10-maiden kansalaisten 
työllisyysaste). Maksimimuuton ja Hietalan (2001) arvioon perustuvien skenaa-
rioiden työllisyysvaikutukset lasketaan siten, että maahanmuuttajien oletetaan 
työllistyvän ikä huomioon ottaen yhtä hyvin kuin suomalaisten vuonna 2002. 
Lisäksi maahanmuuttajien ikäjakauman oletetaan pysyvän nykyisellään koko 
tarkastelujakson ajan, joten laskelmissa implisiittisesti oletetaan vanhenevien 
maahanmuuttajien palaavan lähtömaahansa ja nuorempien tulevan heidän tilal-
leen. 

Luonnollisesti on hyvin epätodennäköistä että maksimi- tai minimiskenaario to-
teutuisi sellaisenaan. Tarkoituksena onkin hakea äärilaitoja, joiden väliin toteutu-
va tilanne kohtuullisen varmasti jää. Todennäköisin skenaario lienee Hietalan 
arvion pohjalta laskettu vaihtoehto, joskin senkin oletusta maahanmuuttajien 
työllistymistä suomalaisten vuoden 2002 työllistymisasteilla voi pitää optimisti-
sena. 

Laskelman varsinainen anti onkin Euroopan unionin itälaajentumisen aiheutta-
man maahanmuuton toissijaisuuden korostuminen mahdollisen työvoimapulan 
vastauksena. Maksimiskenaariossa KIE-10-maista tuleva siirtolaisuus lykkäisi 
työllisten määrän kääntymistä laskuun vain neljällä vuodella. Hietalan arvioon 
pohjautuvassa laskelmassa lykkäys olisi vuoden. Mikäli suomalaiset sen sijaan 
tekisivät työtä samalla intensiteetillä kuin vuonna 1990, työllisten määrä alittaisi 
nykyisen tason vasta vuonna 2021.18 

Vastaus mahdollista työvoimapulaa koskevaan kysymykseen on siten seuraava: 
Mikäli työllisyysaste pysyy nykyisellään, KIE-10-maista ei ole tulossa riittävästi 
maahanmuuttajia pitämään työllisten määrää nykyisellä tasollaan. Työllisten 
määrä voi kuitenkin kasvaa tai pysyä ennallaan vielä parikymmentä vuotta, mikä-
li työllisyysaste saadaan nousemaan. Jos työllisten määrää tämän jälkeen halu-
taan pitää yllä, maahanmuuton on oltava selvästi voimakkaampaa kuin mitä KIE-
10-maista on nykyisen tiedon perusteella odotettavissa.  

                                              
18 Mikäli työllisyysaste nousisi 75 prosenttiin, työllisten määrä alittaisi nykytason vasta vuonna 2026. 
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4 Makrotaloudellinen merkitys Suomelle: Laskelmia 
numeerisella yleisen tasapainon mallilla 

Edellä on tarkasteltu siirtolaisuuden talousteoriaa ja Euroopan unionin itälaajen-
tumisen aiheuttaman muuttoliikkeen todennäköistä suuruusluokkaa. Tässä luvus-
sa pyritään kvantifioimaan KIE-10-maista Suomeen tulevan maahanmuuton 
merkitystä makrotaloudellisesta näkökulmasta. Talousteorian perusteella maa-
hanmuuton voi odottaa vaikuttavan ainakin tuotannon tasoon, tuotannontekijä-
korvauksiin ja tulojakaumaan sekä mahdollisesti julkisiin menoihin ja 
työmarkkinoiden jäykkyydestä riippuen työttömyysasteeseen. Kuten luvussa 2.3 
esitettiin, vaikutusten suuruus riippuu muuttajien määrästä, ikärakenteesta ja 
tuottavuustasosta, työmarkkinoiden joustavuudesta, siirtolaisuuden kestosta ja 
maahanmuuttoon mahdollisesti liittyvistä ulkoisvaikutuksista.   

Teorian muuntaminen luvuiksi ei tietenkään ole ongelmatonta. Esimerkiksi ul-
koisvaikutusten kvantifiointi on erittäin vaikeaa ja toisaalta väliaikaisen siirtolai-
suuden teoreettinenkin tutkimus on vasta alussa. Näiden ilmiöiden merkityksen 
arviointi ei siten kuulu tämän tutkimuksen mahdollisuuksien piiriin. Vastaavasti 
seuraavassa ei pyritä ennakoimaan tuotantorakenteen muutoksia seuraavan kol-
men vuosikymmen aikana. Erityisesti on huomattava, että käytettävissä olevan 
mallin rajoituksista johtuen myös maahanmuuton vaikutus julkisen talouden kes-
tävyyteen jätetään tulevien tutkimusten kohteeksi. Seuraavassa maahanmuuttoa 
mallinnetaan siten vain työvoiman ja väestön kasvuna. Tällöin maahanmuuttajat 
oletetaan tuottavuustasoa ja ikäjakaumaa lukuun ottamatta identtisiksi valtaväes-
tön kanssa. Lähestymistapaa voi kritisoida rajoittuneeksi, mutta sen etuna on 
mahdollisuus käyttää jo olemassa olevaa numeerista yleisen tasapainon mallia.  

Numeeriset yleisen tasapainon mallit ovat pitkälti vakiinnuttaneet asemansa ta-
louden kohtaamien shokkien tai politiikkavaihtoehtojen kokonaistaloudellisen 
merkityksen arvioinnissa. Ne koostuvat kahdesta osasta. Ensinnäkin talouden 
toimintalogiikka määritellään yhtälöryhmällä, joka perustuu tyypillisesti oletuk-
siin kilpailullisista markkinoista, joilla kotitaloudet maksimoivat hyötyään ja yri-
tykset minimoivat kustannuksiaan. Yhtälöryhmän ratkaisussa kysyntä ja tarjonta 
kohtaavat kaikilla markkinoilla eli lopputuloksena on yleinen tasapaino. Toisaal-
ta mallit ovat kvantitatiivisia, joten niihin liittyy laajoja talouden rakennetta ku-
vaavia numeerisia tietokantoja. Tietokannat perustuvat yleensä panos-tuotos-
matriiseihin, joita täydennetään estimaateilla käyttäytymisparametreista. (Vaitti-
nen 1995) 

Numeeristen tasapainomallien vahvuus on kauppataseen ja tuotannontekijöiden 
saatavuuden kaltaisten koko taloutta koskevien rajoitteiden mallintaminen. Näin 
ollen esimerkiksi yksittäistä toimialaa hyödyttävien, mutta muita sektoreita hei-
kentävien shokkien ja politiikkavaihtoehtojen kokonaisvaikutusta voidaan arvi-
oida. Staattisten mallien heikkous on kuitenkin siinä, että ne kuvaavat resurssien 
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allokointia tasapainossa, mutta ohittavat tasapainotilasta toiseen siirtymiseen liit-
tyvät ongelmat ja kustannukset. Siten taloudessa esiintyvät jäykkyydet yleensä 
sivuutetaan perinteisissä malleissa. Viime aikoina on kuitenkin kehitetty kasva-
vassa määrin dynaamisia malleja, jotka ottavat esimerkiksi pääoman ja työvoi-
man sektorilta toiselle siirtymiseen liittyvät jäykkyydet huomioon (ks. esim. 
Dixon ja Rimmer 2002 sekä Vaittinen 2000). 

Seuraavassa esiteltävien simulaatioiden tuloksia tulkittaessa on myös pidettävä 
mielessä, etteivät numeeriset tasapainomallit ole ennustemalleja. Mallit ovat 
luonteeltaan komparatiivisia, joten niiden tulokset ovat aina suhteessa johonkin 
vaihtoehtoiseen pohjaskenaarioon. Talouden pitkän aikavälin kehitykseen vaikut-
tavat kuitenkin niin monet ja vaikeasti ennakoitavat tekijät, etteivät simulaatio tai 
sen pohjaskenaario todennäköisesti koskaan toteudu sellaisinaan. Mallien avulla 
onkin tarkoitus vastata ”mitä–jos” -tyyppisiin kysymyksiin, jolloin yhden poli-
tiikkavaihtoehdon tai shokin vaikutuksia käsitellään irrallaan talouden muusta 
kehityksestä. Näin ollen tässä luvussa pyritään arvioimaan uusista EU-
jäsenmaista tulevan maahanmuuton makrotaloudellisten vaikutusten suuruus-
luokkaa verrattuna tilanteeseen, jossa muuttoliikettä ei olisi lainkaan. Kuten seu-
raavassa nähdään, pohjaskenaarion muuttaminen ei kuitenkaan vaikuta analyysin 
tuloksiin merkittävästi. Erilaiset pohjaskenaariot tarjoavat toisaalta viitteellisiä 
puitteita, joiden avulla KIE-10-maista tulevan maahanmuuton merkitystä voidaan 
suhteuttaa työllisyysasteiden ja tuottavuuden kehityksen merkitykseen.  

Kaiken kaikkiaan numeeriset yleisen tasapainon mallit ovat pitkälti teoreettisen 
ja empiirisen tutkimuksen synteesejä, jotka tarjoavat sisäisesti johdonmukaisen, 
systemaattisen ja läpinäkyvän tavan arvioida shokkien ja politiikkavaihtoehtojen 
makrotaloudellista merkitystä. Kuten kaikki mallit, ne ovat yksinkertaistuksia 
todellisuudesta. Yksinkertaistukset ovat tietenkin välttämättömiä, mutta samalla 
on tärkeää ymmärtää niiden aiheuttamat rajoitukset mallien selityskyvylle. Jotta 
tulokset todella olisivat mahdollisimman läpinäkyviä, seuraavassa keskitytään 
erityisesti käytetyn mallin rajoitusten ja kriittisten oletusten erittelyyn.  

4.1 CRUSOE-malli 

Tähän tutkimukseen sopivin käytettävissä oleva malli on yhden alueen kompara-
tiivis-staattinen numeerinen yleisen tasapainon malli CRUSOE (versio 5). Sen 
pohjana on australialainen ORANI-G, jota on yksinkertaistettu siten, että se on 
yhteensopiva GTAP-projektin tietokannan kanssa. Horridgen (2000) dokumen-
tointi ORANI-G:n rakenteesta on saatavissa mallien kotisivuilta.19 ORANI-G:stä 
CRUSOE poikkeaa seuraavien yksinkertaistusten osalta: 1) tuotanto rajoitetaan 
yhdeksi hyödykkeeksi sektoria kohti, 2) sektorikohtaiset pääomat muutetaan 

                                              
19 http://www.monash.edu.au/policy/crusoe.htm 
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yleiseksi pääomakannaksi ja 3) varastokysynnän ja marginaalihyödykkeiden mal-
lintamisesta luovutaan.  

Maahanmuuton vaikutusten arvioinnin kannalta CRUSOE:en liittyy kaksi kriit-
tistä oletusta. Ensinnäkin se jakaa työmarkkinat korkean ja matalan tuottavuuden 
kategorioihin, joiden katsotaan tuottavan eri teholla muuten identtisiä työpanok-
sia. Tämän johdosta malli ei ota huomioon esimerkiksi jollekin spesifiä osaamis-
ta vaativalle sektorille mahdollisesti syntyvää työvoimapulaa. Toisaalta 
CRUSOE:n käyttämä hyötytason mittari on tulojakauman suhteen neutraali. Tä-
mä johtuu mallin tavasta mallintaa edustava kotitalous koko talouden miniatyy-
riksi, minkä johdosta se tarjoaa korkean ja matalan tuottavuuden työvoimaa ja 
omistaa pääomaa samassa suhteessa kuin näiden tulo-osuudet jakautuvat koko 
taloudessa. Tuloerojen kasvua voidaan kuitenkin simulaatioiden perusteella arvi-
oida CRUSOE:n hyötyfunktion ulkopuolella, sillä CRUSOE raportoi muutokset 
primaaripanosten hinnoissa.  

CRUSOE:n valintaa puoltaa ennen kaikkea kolme perustetta. Ensinnäkin sen 
käyttämä GTAP-tietokanta käsittää tällä hetkellä 66 maata tai aluetta, mikä mah-
dollistaa kansainvälisten vertailujen tekemisen tulevissa tutkimuksissa. Mallin 
helpon saatavuuden johdosta myös tulosten rekonstruointi on mahdollista. Toi-
seksi CRUSOE:n suhteellinen yksinkertaisuus tekee sen monimutkaisempia mal-
leja läpinäkyvämmäksi. Kolmanneksi CRUSOE:n yksinkertaisuutta ei pidä 
liioitella. Se pitää joka tapauksessa sisällään merkittävän tietomäärän ja tarjoaa 
siten kohtuullisen yksityiskohtaisen ja monisyisen tavan tutkia makrotaloudellis-
ten shokkien vaikutusta.  

4.1.1 Tuotantoteknologia 

Kuviossa 12 on esitetty CRUSOE:n tuotantoteknologian rakenne. Kuvion ylä-
osassa on Leontief-tuotantofunktio, joka yhdistää vakioisessa suhteessa ja vakioi-
sin skaalatuotoin välituotepanoksia, primaaripanoksia ja ”muita kustannuksia” 
uudeksi hyödykkeeksi. Tarvittavat tuotannontekijät kootaan yhdistämällä väli-
tuotepanokset ulkomaisista ja kotimaisista hyödykkeistä CES-funktion avulla. 
Vastaavasti primaaripanos kasataan maasta, pääomasta ja työvoimasta, joista 
viimeksi mainittu yhdistetään vielä kouluttamattomasta ja koulutetusta työvoi-
masta. (Horridge 2000) 
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Kuvio 12. CRUSOE:n tuotantorakenne 

Lähde: Horridge (2002, 24) 

CRUSOE:ssa käytettävä lähestymistapa perustuu Armingtonin (1969) ehdotuk-
seen samankaltaisten hyödykkeiden (tai primaaripanosten) yhdistämisestä efek-
tiiviseksi aggregaattihyödykkeeksi CES-funktion Φi avulla. Ajatuksena on, että 
eri alueilla tuotetut samankaltaiset hyödykkeet ovat toistensa epätäydellisiä sub-
stituutteja, mutta poikkeavat kuitenkin merkittävästi muista hyödykkeistä. Näin 
ollen taloudessa on n erillistä hyödykemarkkinaa, joilla kullakin kilpailee m alu-
eellista variaatiota. Funktion CES-muoto (constant elasticity of substitution) tar-
koittaa, että samankaltaisten hyödykkeiden välinen substituutiojousto on 
vakioinen kaikilla hyödykemäärillä. Matemaattisesti aggregaattihyödykkeen 
määrä Xi määritellään 
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missä bi,j ja ρi ovat vakioita. CES-muodon käyttö pitää sisällään neljä hyödykkei-
tä (tai primaaripanoksia) koskevaa oletusta: 1) kunkin markkinan sisäiset substi-
tuutioasteet ovat muista markkinoista riippumattomia, 2) funktio Φi on 
muodoltaan homogeeninen ja lineaarinen, 3) substituutiojoustot ovat vakioisia ja 
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4) kunkin markkinan sisällä substituutiojoustot ovat kaikkien hyödykkeiden vä-
lillä yhtäläisiä. (Armington 1969) 

CRUSOE:n tuotantorakenne pitää siten sisällään kaksi rajoitusta, jotka on simu-
laatioiden tuloksia tulkittaessa hyvä pitää mielessä. Ensinnäkin tuotantofunktion 
määrittely Leontief-funktioksi tarkoittaa tuotantotekijäpanoksien suhteellisten 
osuuksien vakioisuutta. Kustannusten minimointi tapahtuu näin ollen CES-
funktioissa aggregaattihyödykkeitä ja primaaripanosta kasattaessa. Tuotantotek-
nologia ei sen sijaan reagoi lainkaan aggregaattihyödykkeiden ja primaaripanok-
sen suhteellisten hintojen muutokseen. Ominaisuutta voidaan kuitenkin lieventää 
tuomalla malliin eksogeenisia oletuksia toimialojen käyttämien tuotantopanosten 
suhteellisten osuuksien muuttumisesta. Käytännössä tämä toteutetaan syöttämällä 
malliin teknologian kehittymisshokkeja, jotka voidaan määritellä yksittäisen toi-
mialan ja tuotantopanoksen tarkkuudella.  

Toinen rajoite syntyy CES-funktioiden käytöstä. Ensinnäkin CES-funktioihin 
liittyy edellä esitetty ehto, jonka mukaan kaikkien aggregoitavien panosten sub-
stituutiojousto toistensa suhteen on yhtäläinen. Käytännössä ongelma koskee kui-
tenkin vain primaaripanosta, hyödykeaggregaatithan syntyvät CRUSOE:ssa vain 
kahdesta (koti- ja ulkomaisesta) hyödykkeestä. Joka tapauksessa maan ja pää-
oman, maan ja työvoiman sekä pääoman ja työvoiman substituutiojoustot ovat 
mallissa yhtä suuria. Tämä ei tietenkään vastaa todellisuutta, mutta tarvittavaa 
informaatiota realistisemman mallinnuksen tekemiseksi ei ole saatavissa (Hertel 
ja Tsigas 1997). Sinällään ongelma ei ole kovin suuri, sillä ainoastaan maa- ja 
metsätalouteen liittyvät sektorit ja kaivostoiminta käyttävät maata tuotannonteki-
jänä. Lisäksi näiden sektoreiden primaaripanosten substituutiojoustot ovat huo-
mattavasti pienempiä (0,20–0,24) kuin muilla toimialoilla (1,12–1,68). 

4.1.2 Kysyntärakenne 

Tarkastellaan seuraavaksi CRUSOEN kysyntäpuolta. Kysynnän muodostavat 
kotitalouksien, tuottajien, investoijien ja julkinen sektorin kysynnät. Lisäksi ul-
komailta kohdistuu talouteen kysyntää, joka tyydytetään viennillä. 

Kotitalouksien kysyntärakenne on esitetty kuviossa 13. Samoin kuin edellä koti-
maiset ja ulkomaiset hyödykkeet aggregoidaan CES-funktion avulla. Kuvion 
huipulla on edustava kotitalous, joka maksimoi hyötyään budjettirajoitteensa 
puitteissa lineaarisen kysyntäjärjestelmän kautta. Kysyntäjärjestelmän pohjalla 
on Klein-Rubin hyötyfunktio (tunnetaan myös Stone-Geary hyötyfunktiona)  
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missä U on hyötytaso, Xi hyödykkeen i kulutus ja käyttäytymistermit γi ja αi hyö-
dykkeen i minimikulutus ja marginaaliosuus kotitalouden menoista ( 1iα =∑ ). 

(Horridge 2000) 

Lineaarisen kysyntäjärjestelmän pyrkimys on mallintaa kysyntä mahdollisimman 
yksinkertaisesti, mutta huomioida kuitenkin tulotason vaikutus kulutuksen raken-
teeseen. Tämän takia kuluttajan on ensin tyydytettävä perustarpeensa γi , jonka 
jälkeen kulutusrakenne alkaa riippua preferenssejä mallintavista kotitalouden 
kulutuksen marginaaliosuuksista αi. Luonteva esimerkki ovat peruselintarvikkeet, 
joiden osalta perustarve (γ) voidaan olettaa korkeaksi ja kulutuksen marginaa-
liosuus (α) matalaksi. Sen sijaan luksushyödykkeiden γ voidaan olettaa nollaksi 
ja α korkeaksi. Näin ollen tulotason nousu vähentää peruselintarvikkeiden ja lisää 
luksustuotteiden suhteellista osuutta kotitalouden kulutuksesta. (Layard et. al. 
1978, 162)  

Kuvio 13. CRUSOE:n Kotitalouksien kysyntärakenne  

Lähde: Horridge (2000) 
 
CRUSOE:n investoinnit mallinnetaan puolestaan investointihyödykkeiksi, jotka 
lisäävät pääomakantaa. Ne tuotetaan samaan tapaan kuin muukin tuotanto edellä, 
joskin ilman primaaripanoksia. Kuviossa 14 investoija minimoi kustannuksiaan 
kootessaan aggregaattihyödykkeet ulko- ja kotimaisista hyödykkeistä CES-
funktion avulla. Näistä kootaan tämän jälkeen investointihyödyke Leontief-
funktion kautta. Investointihyödykkeen kysyntä määräytyy tuotannon tarpeista. 
Kun tuottaja kohtaa valmistamansa hyödykkeen kysynnän kasvun, hän lisää pri-
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maaripanoksen määrää yhdistämällä maata, työvoimaa ja pääomaa kustannuksia 
minimoiden (ks. kuvio 12). Pääomaa kasvatetaan täten siinä määrin kuin se on 
investointihyödykkeiden ja muiden primaaripanosten hintojen ja niiden välisen 
substituutiojouston puitteissa optimaalista. (Horridge 2000)  

Kuvio 14. CRUSOE:n investointihyödyke 

Lähde: Horridge (2000) 

Julkinen kysyntä määritellään vakioisessa suhteessa yksityiseen kysyntään. Näin 
ollen CRUSOE ei ota huomioon väestön ikääntymisen aiheuttamaa julkisen sek-
torin kulutuksen kasvua. Samoin maahanmuuttajien valtaväestöstä poikkeava 
ikärakenne ei heijastu julkisen sektorin kulutukseen. 

Vientikysyntä on CRUSOE:ssa jaettu kahteen osaan. Ensimmäisen muodostavat 
perinteiset vientituotteet, joiden kysyntä on ulkomaan valuutassa mitatun hinnan 
vähenevä funktio 
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missä Ei on tuotteen i viennin määrä, Pi sen hinta kotimaan valuutassa, ε valuut-
takurssi, δi

x vientikysynnän hintajousto ja Si,Q ja Si,p haluttaessa syötettäviä ekso-
geenisia shokkeja. (ma. 33–34) 

Viennin toinen osa syntyy hyödykkeistä, joita ei perinteisesti ole viety suuria 
määriä, eikä niiden vientikysynnän hintajouston estimointi ole siten mielekästä. 

Investointi-
hyödyke

Leontief

Aggregaatti-
hyödyke 1

CES

Kotimainen 
hyödyke 1

CES

Aggregaatti-
hyödyke n

Ulkomainen 
hyödyke 1

Kotimainen 
hyödyke n

Ulkomainen 
hyödyke n



Makrotaloudellinen merkitys Suomelle: Laskelmia numeerisella yleisen 
tasapainon mallilla 

 

 

60 

Nämä hyödykkeet aggregoidaan aluksi samaan tapaan kuin investointihyödyk-
keet edellä. Tämän aggregaatin kysyntä määräytyy puolestaan funktion (4.3) mu-
kaisesti hyödykkeiden keskihinnan perusteella.  

4.1.3 Mallin ratkaiseminen 

Yleisen tasapainon vallitessa kysyntä ja tarjonta kohtaavat kaikilla markkinoilla. 
CRUSOE:n alkutilanne oletetaan yleiseksi tasapainoksi ja mallia käytetään syöt-
tämällä siihen eksogeenisia shokkeja. Tämän jälkeen edellä esitettyjen kysyntä- 
ja tarjontayhtälöiden perusteella lasketaan uudet tasapainohinnat ja -määrät.  
Käytännössä edellä esitetyt epälineaariset yhtälöt muunnetaan prosenttimuutok-
sista koostuvaksi lineaariseksi yhtälöryhmäksi, joka ratkaistaan GEMPACK oh-
jelmiston avulla (ks. Harrison ja Pearson 1996). Linearisointi heikentää tulosten 
tarkkuutta, mikä voidaan kuitenkin korjata lähes kokonaan jakamalla laskusuori-
tus useaan pieneen perättäiseen osaan (ns. Eulerin menetelmä). Linearisoinnin 
etuna on tietokoneiden kyky ratkaista erittäin tehokkaasti tämän kaltaisia tehtäviä 
sekä tarvittavien parametrien määrän väheneminen. Yhtälöryhmä voidaan tällöin 
esittää matriisimuodossa 0+ =Ay Bx , missä y on endogeenisten ja x eksogeenis-
ten muuttujien vektori ja matriisit A ja B näiden kulmakertoimet. Yhtälöryhmän 
ratkaisu on siten -1y = -A Bx . (Horridge 2000,  2001) 

Edellä esiteltyjen tuotanto- ja kysyntäfunktioiden lisäksi CRUSOE:ssa on myös 
verotusta ja pääoman tuottoa mallintavia sekä lopputulosten raportoinnista huo-
lehtivia yhtälöitä (ks. Horridge 2000). Useat yhtälöt pitävät sisällään myös muu-
tosshokkeja, esimerkiksi teknologian parantumista tai kuluttajien preferenssien 
muuttumista kuvaavia parametreja. Kuten kaikissa yleisen tasapainon numeeri-
sissa sovellutuksissa, yhtälöitä on muuttujia vähemmän, joten eksogeenisten 
muuttujien lukumäärä on kaikkien muuttujien lukumäärä vähennettynä yhtälöi-
den lukumäärällä. 

Eksogeenisten muuttujien valinta on tärkeä osa mallin käyttöä. Osa muuttujista – 
valuuttakurssi, teknologinen muutos, preferenssien muutos, maailmanmarkkina-
hinnat ja verotus –  ovat luontevasti eksogeenisia. Muiden eksogeenisten muuttu-
jien valinta riippuu siitä, mitä simulaatiolla yritetään selvittää ja etenkin 
analyysin aikaperspektiivin pituudesta. Lyhyen tähtäimen vaikutuksia arvioitaes-
sa palkkataso, pääomakanta ja kotitalouksien kulutus tyypillisesti vakioidaan, 
jolloin työvoiman kysyntä, pääoman tuotto ja vaihtotase ovat endogeenisia. Pi-
demmällä tähtäimellä on puolestaan uskottavampaa olettaa palkkatason, pääoma-
kannan ja kulutuksen mukautuvan muuttuneisiin olosuhteisiin. Tällöin pääoman 
tuoton voidaan ajatella pysyvän vakiona, vaihtotaseen olevan tasapainossa ja 
työvoiman kysynnän ja tarjonnan vastaavan toisiaan (tai työttömyyden olevan 
NAIRU-tasolla). 
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4.1.4 Tietokanta 

CRUSOE on kehitetty ORANI-G:n kansainväliseksi sovellutukseksi tekemällä se 
yhteensopivaksi vuonna 1992 perustetun GTAP:n (Global Trade Analysis Pro-
ject) tuottaman tietokannan kanssa. Projektin tavoite on tehostaa kansainvälisen 
talouden kvantitatiivista tutkimusta ja sen suurimpana antina voidaan pitää valta-
van yhteismitallisen tietokannan keräämistä. Lisäksi projekti on kehittänyt aineis-
toon soveltuvan numeerisen tasapainomallin, jonka rooli kansainvälisen kaupan 
vapauttamista koskevasta kvantitatiivisesta tutkimuksesta on merkittävä. GTAP-
aineistoa voidaan luonnollisesti käyttää myös muiden tutkimuskohteiden käsitte-
lyyn.  

Tällä hetkellä uusin GTAP-tietokanta on versio 5, jonka dokumentointi (Dimara-
nan ja McDougall 2002) on saatavissa projektin kotisivuilta.20 Tietokanta kattaa 
211 maata, joskin osa maista esiintyy vain alueellisena aggregaatina. Kaiken 
kaikkiaan tietokanta pitää sisällään 66 maan tai alueen ja 57 toimialan tiedot. 
Suomi esiintyy omana kokonaisuutenaan, jonka perusdata tulee Tilastokeskuksen 
tekemästä vuoden 1995 panos-tuotos-matriisista. Kansainvälisen työjärjestön 
(ILO) luokituksen mukaisesti jaettu korkean ja matalan tuottavuuden palkkatasot 
ovat Eurostatin keräämiä. Luokituksen mukaan noin 33 prosenttia Suomen työ-
voimasta kuuluu korkean tuottavuuden kategoriaan. Vaikeammin estimoitavat 
käyttäytymisparametrit tulevat puolestaan useasta lähteestä: Työn, pääoman ja 
maan substituutiojoustot ovat Heinrichsmeyer et al. (1988) ja Ball (julkaisema-
ton) estimaatteja, korkean ja matalan tuottavuuden työvoiman substituutiojousto 
Eurostatin estimaatti ja kotitalouksien kysyntä YK:n elintarvike- ja maatalousjär-
jestön (FAO 1993) ja Theil et al. (1989) arvioita. CES-funktioiden substituu-
tiojoustot tulevat puolestaan SALTER-mallista. 

4.2 Simuloinnit 

Seuraavassa arvioidaan CRUSOE:n avulla Euroopan unionin itälaajentumisen 
aiheuttaman siirtolaisuuden makrotaloudellisia vaikutuksia Suomelle. Tarkaste-
luperiodi on 26 vuotta (2004–2030) ja maahanmuutto simuloidaan syöttämällä 
CRUSOE:en työvoiman ja väestön määrän muutoksia kuvaavia eksogeenisia 
shokkeja. Osaan skenaarioista syötetään myös tuottavuuden kehityksen shokkeja. 
Sen sijaan muut eksogeeniset tekijät (pääoman tuottoaste, vaihtotaseen asema, 
valuuttakurssi, maailmanmarkkinahinnat, käytössä oleva maa-ala, kuluttajien 
makutottumukset, veroasteet, kauppapoliittiset instrumentit ja tuotannon ”muut 
kustannukset”) pidetään simulaatioissa vakioisina. Merkittäviä endogeenisia 
muuttujia ovat näin ollen etenkin tuotannon määrä, suhteelliset hinnat, palkat ja 
pääomakannan suuruus.  

                                              
20 http://www.gtap.agecon.purdue.edu 
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4.2.1 Skenaariot 

Maahanmuuton vaikutusten arviointia varten rakennetaan kuusi pohjaskenaario-
ta, joissa maahanmuuttoa KIE-10-maista ei ole lainkaan. Usean pohjaskenaarion 
tarkoituksena on tutkia maahanmuuton vaikutuksia erilaisissa taloudellisissa ym-
päristöissä (ks. mallin herkkyydestä luku 4.2.3). Lisäksi pohjaskenaariot asettavat 
maahanmuuton vaikutukset oikeaan mittakaavaan suhteessa tuottavuuden kas-
vuun ja kantaväestön työllisyysasteeseen. Skenaariot perustuvat edellä esitettyi-
hin laskelmiin (ks. luku 3.3) väestön ikääntymisen huomioon ottavaan 
työllisyyden kehittymisestä joko vuoden 1990 tai vuoden 2002 työllisyysastein. 
Työpanoksen määrää alenee niissä täten joko 4,5 prosenttia (vuoden 1990 työlli-
syysasteet) tai 12,1 prosenttia (vuoden 2002 työllisyysasteet) vuosien 2004–2030 
aikana. Molemmat työllisyysskenaariot jaetaan vielä kolmeen tuottavuuden kehi-
tystä koskevaan vaihtoehtoon. Ensimmäisessä tuottavuus ei kehity lainkaan. Toi-
sessa malliin syötetään koko talouden läpäisevä 2,05 prosentin vuotuinen 
tuottavuuden kasvushokki.21 Kolmannessa tuottavuus kasvaa toimialoittain sa-
moin kuin vuosina 1989–1999 (Vaittinen, julkaisematon). Kaikki tuottavuussho-
kit ovat CRUSOE:ssa luonteeltaan Hicks-neutraaleja, joten ne eivät itsessään 
vaikuta tuotannontekijäkorvausten suhteisiin.22 Erityisesti on huomattava, että 
väestön kohoavasta koulutustasosta syntyvän tuottavuuden parantumisen katso-
taan sisältyvän yleiseen tuottavuuskehitykseen. Näin ollen työvoiman korkean ja 
matalan tuottavuuden suhteelliset osuudet pysyvät skenaarioissa ennallaan. Li-
säksi kaikissa skenaarioissa Suomen väkiluku (ilman KIE-10-maista tulevia 
maahanmuuttajia) kasvaa Tilastokeskuksen (2001) ennusteen mukaisesti 1,8 pro-
senttia.  

Kunkin perusskenaarion rinnalle simuloidaan kuusi maahanmuuttoshokkia. Maa-
hanmuuton määräksi asetetaan joko edellä laskettu maksimimuuton (väkiluku 
kasvaa 1,7 prosenttia, ks. luku 3.6) tai Hietalan arvio (väkiluku kasvaa 0,6 pro-
senttia, ks. luku 3.5.5). Molempien vaihtoehtojen vaikutusta työpanokseen arvi-
oidaan kolmen vaihtoehdon kautta. Kahdessa ensimmäisessä maahanmuuttajat 
työllistyvät ikä huomioon ottaen yhtä hyvin kuin suomalaiset vuonna 2002. Erot 
syntyvät muuttajien tuottavuustasoista: ensimmäisessä skenaariossa kaikki siirto-
laiset ovat matalan tuottavuuden työntekijöitä, toisessa 40 prosenttia on korkean 
tuottavuuden työntekijöitä. Kolmannessa skenaarioissa kaikki maahanmuuttajat 
ovat matalan tuottavuuden työntekijöitä ja KIE-10-maiden kansalaisten työlli-
syysaste Suomessa pysyy nykyisessä 34 prosentissa.  

                                              
21 Tuottavuus kasvoi Suomessa keskimäärin 2,05 prosenttia vuodessa vuosina 1989–1999 (Vaittinen, 
julkaisematon). Vertailun vuoksi voidaan todeta tuottavuuden kasvaneen Suomessa vuosittain 4,4 pro-
senttia vuosina 1950–1979 ja 2,6 prosenttia vuosina 1979–1998. Vastaavat luvut Saksan osalta ovat 5,5 ja 
2,0 ja Yhdysvaltojen osalta 2,3 ja 1,1. (Ilmakunnas et al. 2000) 
22 Hicks-neutraalilla tuottavuuden kasvulla tarkoitetaan kehitystä, joka pitää annetulla pääoma-työvoima 
suhteella pääoman ja työvoiman rajatuottavuuden suhteen vakioisena (Barro ja Sala-I-Martin 1995, 33). 
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4.2.2 Tulokset 

Taulukkoon 4 on kerätty simulaatioiden tuloksia maahanmuuton aiheuttamia 
tunnuslukujen prosentuaalisia muutoksia henkeä kohti (maahanmuuttajat mukaan 
lukien). Vaikutukset on arvioitu suhteessa pohjaskenaarioon, jossa suomalaisten 
työllisyys nousee vuoden 1990 tasolle ja koko talouden läpäisee yhtenäinen 2,05 
prosentin tuottavuuden kasvu. Luvut eivät poikkea merkittävästi muilla pohjas-
kenaarioilla saaduista tuloksista (ks. luku 4.2.3). 

Simulaatioiden perusteella sekä reaalisen bruttokansantuotteen että Klein-Rubin 
hyötyfunktion avulla mitattu henkeä kohti laskettu hyvinvointi kasvaa, jos maa-
hanmuuttajat työllistyvät ikäryhmittäin yhtä hyvin kuin suomalaiset vuonna 
2002. Vastaavasti mikäli KIE-10-maiden kansalaisten työllisyysaste Suomessa 
pysyy 34 prosentissa, kasvava maahanmuutto laskee näin mitattua hyvinvointia. 
Vaikutukset ovat luonnollisesti sitä suurempia, mitä enemmän maahanmuuttajia 
on. Lisäksi pelkästään matalan tuottavuuden työvoimasta koostuvan maahan-
muuton vaikutukset bruttokansantuotteeseen ja edustavan kotitalouden Klein-
Rubin hyötytasoon näyttävät olevan myönteisempiä kuin tuottavuusjakaumaltaan 
suomalaisten kanssa identtiset maahanmuuttajat. Vaikutukset ovat kuitenkin var-
sin pieniä, reaalinen bruttokansantuote henkeä kohti (maahanmuuttajat mukaan 
lukien) sekä edustavan kotitalouden Klein-Rubin hyötytasot vaihtelevat -0,5–0,6 
prosenttia verrattuna skenaarioon, jossa maahanmuuttoa ei ole lainkaan. Brutto-
kansantuotteen osalta tämä vastaa vuositasolla -0,02–0,02 prosenttiyksikön vai-
kutusta talouskasvuun. 

Taulukko 4. Simulaatioiden tuloksia: Maahanmuuton aggregaattivaikutukset 
(kumulatiivinen vaikutus 2004–2030) 

 

Henkeä kohti lasketun bruttokansantuotteen ja edustavan kotitalouden Klein-
Rubin hyötytason tarkastelu jättää kuitenkin huomiotta muuttoliikkeen vaikutuk-
set tulojakaumaan. Ensinnäkin työn tarjonnan kasvu laskee reaalipalkkaa, mikä 
tarkoittaa tulonsiirtoa työvoimalta pääoman omistajille. Simulaatioiden perusteel-
la tulo-osuuksilla painotetun reaalipalkan keskiarvo laskee suurimmillaan noin 

Muuttoskenaario
Työllis-

Edustavan 
kotitalouden 
Klein-Rubin 

Reaalinen 
BKT 

henkeä Työ-
Muuttajia Tuottavuus tyminen hyötytaso kohti panos Väkiluku

Maksimi matala 2002 0.62 0.58 2.53 1.70
Maksimi suomalaisia vastaava 2002 0.26 0.42 2.58 1.70
Hietalan arvio matala 2002 0.20 0.19 0.86 0.59
Hietalan arvio suomalaisia vastaava 2002 0.07 0.13 0.46 0.59
Hietalan arvio matala 34 % -0.20 -0.47 0.87 0.59
Maksimi matala 34 % -0.53 -0.17 1.37 1.70
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0,7 prosenttia verrattuna pohjaskenaarioon (ks. taulukko 5). Merkittävämmin tu-
loerot kuitenkin lisääntyvät matalan ja korkean tuottavuuden työvoiman välillä.  

Ansiotuloista aiheutuvia tuloeroja on mitattu taulukossa 5 suhdeluvulla, joka 
saadaan jakamalla korkean tuottavuuden palkka matalan tuottavuuden palkalla. 
Pohjaskenaariossa tuloerot pysyvät lähes ennallaan: korkean tuottavuuden työ-
voiman palkkataso ennen veroja on alkutilanteessa 1,37-kertainen matalan tuot-
tavuuden työvoimaan verrattuna ja lopputilanteessa 1,38-kertainen. Myös 
skenaarioissa, joissa maahanmuuttajien tuottavuus vastaa kantaväestön jakaumaa 
tuloerot pysyvät lähes ennallaan. Sen sijaan skenaarioissa, joissa maahanmuutto 
koostuu pelkästään matalan tuottavuuden työvoimasta, tuloerot lisääntyvät. Suu-
rimmillaan matalan tuottavuuden työvoiman reaalipalkka laskee maahanmuuton 
seurauksena 3,7 prosenttia samaan aikaan, kun korkean tuottavuuden työvoiman 
reaalipalkka nousee 4,7 prosenttia. Tällöin korkean tuottavuuden työntekijä an-
saitsee lopputilanteessa 1,5-kertaa enemmän kuin matalan tuottavuuden työnteki-
jä. Todennäköisemmässäkin, Hietalan arvioon perustuvassa, skenaariossa tuloero 
on kasvanut 1,42-kertaiseksi.  

Erityisesti on huomattava, että niin tuloeroja, Klein-Rubin hyötytasoa kuin brut-
tokansantuotettakin eniten kasvattava skenaario koostuu pelkästään matalan tuot-
tavuuden hyvin työllistyvistä maahanmuuttajista. Tulos on linjassa luvussa 2.3.1 
esitetyn muuttoylijäämää koskevan teorian kanssa: mitä suurempi palkkajousto 
maahanmuuttajien tuottavuuskategoriassa sitä suurempi tuotannon kasvu. On 
kuitenkin tärkeä huomata, ettei lähestymistapa ota huomioon itse tuloerojen 
mahdollisia hyvinvointivaikutuksia. 

Taulukko 5. Simulaatioiden tuloksia: Maahanmuuton tulojakaumavaikutukset 
(kumulatiivinen vaikutus 2004–2030) 

 

Kuviossa 15 pyritään suhteuttamaan KIE-10-maista tulevan maahanmuuton mer-
kitystä tuottavuuden kehityksen ja suomalaisten työllisyysasteiden merkitykseen. 
Kuviossa on esitetty edellä kuvattujen simulaatioiden perusteella lasketut työ-
panoksen, reaalipalkan ja reaalisen bruttokansantuotteen tasot vuonna 2030. 

Muuttoskenaario
Työllis-

Keski-
määräinen 

Matalan 
tuottavuuden

Korkean 
tuottavuuden

Korkea 
tulotaso 

suhteessa 
Muuttajia Tuottavuus tyminen reaalipalkka  reaalipalkka  reaalipalkka matalaan

Maksimi matala 2002 -0.34 -3.65 4.70 1.50
Maksimi suomalaisia vastaava 2002 -0.69 -0.74 -0.63 1.38
Hietalan arvio matala 2002 -0.11 -1.25 1.59 1.42
Hietalan arvio suomalaisia vastaava 2002 -0.23 -0.25 -0.21 1.38
Hietalan arvio matala 34 % -0.07 -0.68 0.85 1.40
Maksimi matala 34 % -0.19 -2.00 2.53 1.45
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Kunkin sarjan vasemmanpuoleinen pylväs on pohjaskenaario ja sen vierellä on 
kuusi siihen liittyvää maahanmuuttoskenaariota. Ensimmäisessä pohjaskenaa-
riossa suomalaisten työllisyys nousee vuoden 1990 tasolle ja tuottavuus kasvaa 
kaikilla toimialoilla 2,05 prosenttia vuodessa. Toisessa tuottavuus kasvaa saman 
verran, mutta työllisyys ikä ja sukupuoli huomioon ottaen lukkiutuvat nykyiselle 
tasolleen. Kolmas ja neljäs skenaario vastaavat ensimmäistä kahta työllisyyden 
osalta, mutta tuottavuus ei kasva niissä lainkaan. Kuvio on indeksoitu siten, että 
vuonna 2004 kaikkien muuttujien taso on 100. Siten esimerkiksi ensimmäisessä 
pohjaskenaariossa reaalinen BKT kasvaa vuosina 2004–2030 noin 2,3-
kertaiseksi. Vuositasolla tämä tarkoittaa noin 3,3 prosentin talouskasvua. 

Kuvio 15. Simulaation tuloksia: Työpanos, reaalinen BKT ja reaalipalkka vuon-
na 2030 

 

Kuvion 15 perusteella on selvää, että tulevan materiaalisen hyvinvoinnin kannal-
ta ratkaisevin tekijä on tuottavuuden kehitys. Tuottavuutta lukuun ottamatta 
identtistä skenaarioita vertaamalla nähdään, että tuottavuuden 2,05 prosentin 
vuosittainen kasvu nostaa reaalista bruttokansantuotetta 142 prosenttia 26 vuo-
dessa. Vuositasolla tämä tarkoittaa 3,5 prosenttiyksikköä nopeampaa talouskas-
vua. Tulos selittyy osaltaan simulaatioissa käytetyn pääoman vakioisen 
tuottovaatimuksen kautta. Tuottavuuden kasvu lisää tämän johdosta pääomakan-
taa, minkä seurauksena bruttokansantuote kasvaa tuottavuutta nopeammin. Toi-
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Simulaation 
tulos Keskiarvo Keskihajonta

Edustavan kotitalouden Klein-Rubin hyötytaso 0,76 0,72 0,09
Reaalinen BKT henkeä  kohti 2,32 2,31 0,04
Keskimääräinen reaalipalkka -0,13 -0,17 0,08
Matalan tuottavuuden reaalipalkka -3,27 -3,02 0,54
Korkean tuottavuuden reaalipalkka 4,66 4,19 1,02

saalta muuten kuin työllisyysasteen osalta identtiset skenaarioiden perusteella 
työllisyysasteen nostaminen vuoden 1990 tasolle kasvattaa tarkastelujaksolla re-
aalista bruttokansantuotetta 7 prosenttia (vuositasolla 0,26 prosenttiyksikköä). 
Uusista EU-maista tulevan maahanmuuton merkitys näkyy kuviossa 15 kunkin 
skenaarion huipun epätasaisuutena. Muihin tarkasteltuihin tekijöihin verrattuna 
vaikutukset ovat varsin pieniä.  

4.2.3 Tulosten herkkyys 

Keskeinen kysymys CRUSOE:n kaltaisia malleja käytettäessä koskee sen herk-
kyyttä käytettyjen parametrien ja eksogeenisten shokkien suhteen. Erityisesti 
käyttäytymisparametrien arviointiin liittyy suurta epävarmuutta. Toisaalta edellä 
esitettyjen simulaatioiden kohdalla mielenkiintoinen kysymys on, missä määrin 
erilaiset makrotaloudelliset ympäristöt vaikuttavat maahanmuuttoa tarkastelevien 
arvioiden lopputuloksiin. Tämän johdosta mallin herkkyyttä arvioitiin sekä sys-
temaattisen herkkyysanalyysin avulla että vertailemalla erilaisten pohjaskenaa-
rioiden tuottamia tuloksia. 

Systemaattinen herkkyysanalyysi muistuttaa Monte Carlo -menetelmää, jossa 
epävarmuuden kohteena olevien muuttujien arvoja muutetaan satunnaisesti ja 
mallin herkkyyttä arvioidaan simulointitulosten keskiarvojen ja standardipoik-
keamien avulla. Systemaattisessa herkkyysanalyysissa tarvittavien laskutoimitus-
ten määrää kuitenkin vähennetään arvioimalla jakauma, jonka sisälle  parametrin 
todellinen arvo todennäköisesti jää. Tämän jälkeen suoritetaan riittävä määrä si-
mulaatioita mallin parametriherkkyyden selvittämiseksi. (Vaittinen 2003) 

Edellä esitettyjen simulaatioiden kannalta keskeinen parametri on korkean ja ma-
talan tuottavuuden työvoiman substituutiojousto. Simulaatiotulosten herkkyyttä 
analysoitiin antamalla substituutiojouston vaihdella välillä 0,125–2,0 ja ratkaise-
malla malli GEMPACK:n herkkyysanalyysitoimintoa käyttäen 32 kertaa Liun 
neliöintiä hyödyntäen (ks. Vaittinen 2003, 11). Substituutiojouston jakauma ole-
tettiin kolmion muotoiseksi. Tarkasteltu shokki oli kokonaan matalan tuottavuu-
den työvoimasta koostuva maksimimuutto ilman minkäänlaista pohjaskenaariota. 
Tulokset on esitelty taulukossa 6. 

Taulukko 6. Systemaattisen herkkyysanalyysin tulokset 
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Keskihajontojen valossa malli vaikuttaa varsin vakaalta, joten voimme siirtyä 
tarkastelemaan pohjaskenaarion merkitystä. Taulukkoon 7 on kerätty kuuden 
pohjaskenaarion perusteella lasketut kokonaan matalan tuottavuuden työvoimasta 
koostuvan maksimimuuton vaikutukset. Lisäksi maksimimuuttoshokki on syötet-
ty malliin ilman minkäänlaista pohjaskenaariota. Myös tältä osin mallia voi pitää 
varsin vakaana, joskin maahanmuuton vaikutukset kasvavat pohjaskenaarion ta-
loudellisen tilanteen heiketessä. Kaiken kaikkiaan mallia voidaan siten pitää si-
säisesti vakaana ja simulaatioiden tuloksia uskottavina, mikäli luvussa 4.1 
esitetty mallin taustalla oleva teoria hyväksytään. 

Taulukko 7. Pohjaskenaarion merkitys: Maksimimuutto matalan tuottavuuden 
työvoimaa, maahanmuuttajat työllistyvät vuoden 2002 työllisyysas-
tein 

 

4.3 Yhteenveto: KIE-10-maista tulevan maahanmuuton makro-
taloudellinen merkitys 

Tässä luvussa on arvioitu Euroopan unionin itälaajentumisen aiheuttaman maa-
hanmuuton makrotaloudellista merkitystä Suomen näkökulmasta. Kvantitatiivi-
nen arvio on tehty simuloimalla erilaisia shokkeja yleisen tasapainon 
numeerisella CRUSOE-mallilla. Maahanmuutto on mallinnettu väestön ja työ-
voiman kasvuna siten, että maahanmuuttajien kantaväestöstä poikkeava ikära-
kenne on huomioitu työllisyysasteita laskettaessa. Maahanmuuttajien ikärakenne 

Pohjaskenaario

Klein-
Rubin 

hyötytaso

Reaalinen 
BKT henkeä 

kohti

Keski-
määräinen 

reaalipalkka

Matalan 
tuottavuuden 
reaalipalkka

Korkean 
tuottavuuden 
reaalipalkka

Toimialakohtainen 
tuottavuuden kasvu, 

1990 työllisyys
0,56 0,54 -0,45 -3,82 4,64

Yhtenäinen 
tuottavuuden kasvu, 

1990 työllisyys
0,62 0,58 -0,34 -3,65 4,70

Toimialakohtainen 
tuottavuuden kasvu, 

2002 työllisyys
0,83 0,78 -0,42 -4,06 5,11

Yhtenäinen 
tuottavuuden kasvu, 

2002 työllisyys
0,89 0,82 -0,31 -3,88 5,15

Ei tuottavuuden 
kehitystä, 1990 

työllisyys
0,98 0,74 -0,13 -3,40 4,89

Ei tuottavuuden 
kehitystä, 2002 

työllisyys
1,32 0,97 -0,11 -3,65 5,34

Ei pohjaskenaariota 0,76 0,59 -0,13 -3,27 4,66



Makrotaloudellinen merkitys Suomelle: Laskelmia numeerisella yleisen 
tasapainon mallilla 

 

 

68 

on asetettu vakioiseksi, mikä pitää sisällään oletuksen siirtolaisuuden väliaikai-
suudesta. Maahanmuuton vaikutukset julkisen talouden tasapainoon ja siirtolai-
suuteen mahdollisesti liittyvät ulkoisvaikutukset on tarkastelussa sivuutettu. 
Samoin muut maahanmuuttoon mahdollisesti liittyvät hyödyt ja kustannukset on 
jätetty tarkastelun ulkopuolelle. 

Simulaatiot suoritettiin suhteessa kuuteen pohjaskenaarioon, jotka poikkesivat 
toisistaan tuottavuuden kehityksen ja työllisyysasteen osalta. Tarkoituksena oli 
tutkia maahanmuuton vaikutusta erilaisissa taloudellisissa ympäristöissä. Kunkin 
pohjaskenaarion pohjalta simuloitiin kuusi luvun 3.3 tuloksiin perustuvaa maa-
hanmuuttoshokkia, jotka poikkesivat toisistaan muuttajien määrän, työllistymisen 
ja tuottavuuden suhteen. Systemaattisen herkkyysanalyysin ja suhteessa erilaisiin 
pohjaskenaarioihin suoritettujen simulaatioiden tuloksien vertailun perusteella 
mallia voidaan pitää vakaana.  

Mikäli suomalaisten työllisyysaste nousee vuoden 1990 tasolle ja tuottavuus kas-
vaa 2,05 prosenttia vuodessa, simulaatioiden mukaan vuosina 2004–2030 reaali-
nen bruttokansantuote henkeä kohti (maahanmuuttajat mukaan lukien) muuttuu 
maahanmuuton seurauksena -0,5–0,6 prosenttia. Vuositasolla tämä tarkoittaa  
-0,02–0,02 prosenttiyksikön muutosta talouskasvussa verrattuna tilanteeseen, 
jossa maahanmuuttoa KIE-10-maista ei ole lainkaan. On kuitenkin huomattava, 
että simulaatioissa käytetyt suurimmat muuttoshokit on laskettu jokseenkin raju-
jen oletusten pohjalta (ks. luku 3.3). Näin ollen todelliset vaikutukset suuntaan tai 
toiseen ovat todennäköisesti edellä esitettyjä vähäisempiä. Kaiken kaikkiaan Eu-
roopan unionin itälaajentumisen aiheuttaman maahanmuuton kokonaisvaikutuk-
set Suomen makrotaloudelle näyttävät siten jäävän pieniksi.  

On kuitenkin huomattava, että mikäli valtaosa siirtolaisista kuuluu matalan tuot-
tavuuden työvoimaan, maahanmuutto johtaa tuloerojen kasvuun. Simulaatioiden 
alkutilanteessa korkean tuottavuuden työvoiman palkkataso ennen veroja on 
1,37-kertainen matalan tuottavuuden palkkatasoon verrattuna. Kokonaan matalan 
tuottavuuden työvoimasta koostuvan ja hyvin työllistyvän maksimimuuton ske-
naariossa ero nousee 1,5-kertaiseksi. Maltillisemmassakin skenaariossa palkka-
erot nousevat 1,42-kertaisiksi.  
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5 Johtopäätökset 

Euroopan unionin tulevista jäsenmaista nykyisiin virtaavan siirtolaisuuden to-
dennäköinen suuruusluokkaa vuoteen 2030 mennessä on 0,5–6,2 prosenttia uusi-
en jäsenvaltioiden väestöstä. Tämä tarkoittaa 2–12 miljoonaa henkeä, mikäli 
kaikki KIE-10-maat liittyvät unioniin.  Suomessa pysyvästi asuvien KIE-10-
maiden kansalaisten määrä kasvaisi tällöin 13 000–90 000 hengellä. Samaan ai-
kaan kotimainen työvoima todennäköisesti vähenee 110 000–290 000 hengellä. 
KIE-10-maista tuleva maahanmuutto on suurimpienkin ennusteiden perusteella 
näin ollen vähäisempää kuin suomalaisen työvoiman odotettavissa oleva supis-
tuminen. Lyhytaikaisesti maassa työskentelevien määrään ei tässä yhteydessä ole 
otettu kantaa. 

Maahanmuuton vaikutukset ovat talousteorian valossa pääsääntöisesti myöntei-
siä, etenkin kun tarkastelu koskee riittävän pitkää aikaväliä. Suomen kohdalla 
myönteiset vaikutukset korostuvat väestön ikääntymisen johdosta. Ikääntyminen 
tuo tilaa työmarkkinoille, mikä vähentää maahanmuuttoon lyhyellä tähtäimellä 
mahdollisesti liittyvää työttömyyden kasvua. Lisäksi työperäisistä syistä muutta-
vien siirtolaisten voi odottaa olevan nuoria, kyvykkäitä, tulevaisuuteen katsovia 
ja riskinottokykyisiä henkilöitä, mikä tasapainottasi valtaväestön vanhenemista. 
Suomen kannalta mielenkiintoinen on toisaalta argumentti, jonka mukaan tasais-
ten tulojakaumien maat vetävät puoleensa matalan tuottavuuden työntekijöitä.  

Tämän tutkimuksen tulosten valossa maahanmuuttajien matala tuottavuus ei kui-
tenkaan olisi yksiselitteisesti negatiivinen ilmiö. Suoritetuissa simulaatioissa hen-
keä kohti laskettu bruttokansantuote nimittäin kasvaa Suomessa eniten, kun 
maahanmuuttajat ovat kokonaan matalan tuottavuuden työvoimaa. Kaiken kaik-
kiaan simulaatiot viittaavat KIE-10-maista tulevan maahanmuuton vaikuttavan 
Suomen tuotantoon joka tapauksessa vain vähän. Henkeä kohti laskettu reaalinen 
bruttokansantuote (maahanmuuttajat mukaan lukien) muuttuu simulaatioissa 
maahanmuuton johdosta -0,5–0,6 prosenttia 26 vuoden aikana suhteessa skenaa-
rioon, jossa maahanmuuttoa ei olisi lainkaan. Vuositasolla tämä tarkoittaa -0,02–
0,02 prosenttiyksikön vaikutusta talouskasvuun maahanmuuttajien määrästä, 
tuottavuudesta ja työllistymisestä riippuen. 

Mikäli maahanmuuttajat todella olisivat pääsääntöisesti matalan tuottavuuden 
työvoimaa, merkittävin vaikutus kohdistuisi tulojen jakautumiseen. Maahan-
muutto voi karkeasti ottaen odottaa heikentävän maahanmuuttajien kanssa kilpai-
levien ja lisäävän talouden muiden toimijoiden tuloja. Simulaatiossa, jossa 
90 000 hyvin työllistyvää matalan tuottavuuden työntekijän muuttaa Suomeen, 
korkean tuottavuuden työvoiman palkat kasvavat 1,38-kertaisista 1,5-kertaisiksi 
suhteessa matalan tuottavuuden palkkoihin. Mikäli maahanmuuttajat vastaavat 
tuottavuudeltaan suomalaisia, palkkaerot pysyvät ennallaan. Maahanmuuttajien 
tuottavuudesta riippumatta työvoiman lisääntyminen johtaa tarkasteluperiodilla 
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keskimääräisen reaalipalkan 0,1–0,7 prosentin laskuun (suhteessa tilanteeseen, 
jossa maahanmuuttoa ei olisi lainkaan). 

Lopuksi on korostettava, että käsillä oleva tutkimus tarkastelee pelkästään työpe-
rusteista siirtolaisuutta käyttäen puhtaasti talousteoreettista lähestymistapaa. Tä-
män johdosta siirtolaisuuteen liittyvät kulttuurilliset ja poliittiset vaikutukset on 
sivuutettu. On kuitenkin toivottavaa, että myös näitä ilmiöitä käsitellään lisää 
niihin paremmin soveltuvilla menetelmillä. Lisäksi tässä yhteydessä on sivuttu 
vain lyhyesti useita talousteoreettiselle tutkimukselle sinällään sopivia aiheita. 
Erityisesti maahanmuuton vaikutus palkkoihin, työttömyyteen ja julkiseen sekto-
riin; vaikutusten alueellinen ja toimialakohtainen jakautuminen; väliaikaisen siir-
tolaisuuden merkitys; kotoutuminen ja siihen liittyvät ongelmat ja kustannukset; 
siirtolaisuuden vaikutus yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen; ja maahanmuutto-
politiikan vaihtoehdot ansaitsevat lisää tutkimusta.  
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Liite A. Muuttoylijäämän suuruus 

Kuten luvussa 2.3.1 graafisesti esitetään, riippuu työvoimaa vastaanottavan maan 
muuttoylijäämä (immigration surplus) kolmion GEF pinta-alasta (kuvio 1, s. 15). 
Täten työvoimaa vastaanottavan maan F muuttoylijäämä MSF voidaan määritellä 

*1 ( )2F F FMS w w M= −    (A.1) 

missä wF ja wF
* ovat maan F palkkatasot ennen ja jälkeen työvoiman vapaan liik-

kuvuuden ja M maasta H maahan F muuttaneiden työntekijöiden lukumäärä. 
Koska F oletetaan työvoimaa vastaanottavaksi maaksi, on F Hw w> . Kun palkka-
taso määritellään kuvion 1 (s. 15) tapaan työvoiman tarjonnan lineaariseksi funk-
tioksi, voidaan kirjoittaa 

F F F Fw Lα β= +    (A.2) 

H H H Hw Lα β= +    (A.3) 

( ) ( )* *F H F F F H H Hw w L M L Mα β α β= = + + = + −     (A.4) 

missä αi ja βi ovat vakioita Li maan i työvoiman määrä, M muuttajien määrä ja 
i=F,H , 0iα > , 0iβ ≤  ja HM L< . Erityisesti on huomattava, että βi riippuu maan 
i palkkajoustosta. Tarkastellaan nyt miten Borjasin (1995, 6-8) väite 
muuttoylijäämän suurenemisesta palkkajouston kasvaessa toteutuu mikäli 
muuttajien lukumäärä M endogenisoidaan. Ensinnäkin yhtälön (A.4) perusteella 

H H H F F F

H F

L L
M

α β α β
β β

+ − −
=

+
  (A.5) 

Huomaa, että H H H F F F H FL L w wα β α β+ − − = − . Sijoitetaan (A.2), (A.3) ja (A.5) 
yhtälöön (A.1), jolloin muuttoylijäämän suurudeksi saadaan 

( )
( )

2

2
2

F H F
F

H F

w w
MS

β
β β

−
= −

+
   (A.6) 

Koska 0iβ ≤  maan F muuttoylijäämä on positiivinen kahta mahdollisuutta 
lukuunottamatta: Ensinnäkin jos maan F palkat ovat täysin joustamattomia 
( 0Fβ = ) on myös muuttoylijäämä nolla. Toiseksi jos 0H Fw w− = , maiden 
autarkiapalkat ovat yhtä suuret, jolloin työvoima ei liiku lainkaan eikä 
muuttoylijäämää tietenkään synny.  
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Muuttoylijäämään osittaisderivaatta kertoimen βF suhteen on  

 
     (A.7)  

missä 0F F F H H H F HL L w wφ α β α β= + − − = − > . Täten maan F palkkajouston 
muutoksen vaikutus muuttoylijäämän riippuu maiden palkkajoustojen, työ-
voiman koon ja ”maksimipalkkojen” αi suhteesta. Yhtälön (A.7) derivaatan 
nollakohdan perusteella muuttoylijäämä on maksimissaan, kun  

( )( )max 3 9

2
F H H H H F H F H H H F H F H H H F

F
F

L L L L L L

L

α α β β α α β β α α β β
β

− − − − − + + − + +
=

     (A.9) 

ja minimissään23 kun  

min H H H F
F

F

L

L

α β αβ − −
=    (A.10)  

Sijoittamalla (A.10) yhtälöön (A.5) nähdään, että kun βF = βF
min , muuttajien 

määrä on nolla.  

Yhtälön (A.9) raskauden takia on edellä esitettyä hyvä selventää vielä 
numeerisella esimerkillä. Määritellään LH = LF = 1000, αH =100, αF = 110 ja  
βH = -0.05. Sijoittamalla nämä yhtälöihin (A.9) ja (A.10) nähdään, että maan F 
muuttoylijäämä on maksimissaan kun βF = -0.013 (ks. kuvio 16) ja minimissään 
kun βF = -0.06. Optimaalinen muuttajien määrä on tällöin 734, jolloin w* ≈ 87 
(ennen muuttoliikettä wF ≈ 97 ja wH = 50).  

                                              
23 Derivaatan nollakohta 

( )( )3 9

2
H H H F H F H F H H H F H F H H H F

F

F

L L L L L L

L

α β α β α α β β α α β β
β

− − + − + − + + − + +
=  ei 

täytä ehtoa 0Fβ < . 

( ) ( ) ( ) ( )
( )

2 2

3

3

2

H F H F H F H F H H F F H FF

F H F

L LMS β β α β β α β β β β β β

β β β

φ − + − + − + − −∂
=

∂ +
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Kuvio 16. Muuttoylijäämä, muuttajien lukumäärä ja vastaanottavan maan palk-
kajousto 
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Liite B. KIE-10 ja EU-15-maiden tunnuslukuja ja 
väestörakenne 

Taulukko 8. Nykyisten ja tulevien Euroopan unionin jäsenvaltioiden tunnuslukuja 

Lähteet: Maailmanpankki (2002), UNDP (2002) 

 

Bruttokansantulo Tulojakauma Muut
henkeä kohti 
U.S. dollaria 

nimelliset 
vaihtokurssit

% EU:n 
kesk i-
arvosta

henkeä 
kohti U.S 
dollaria 
PPP

% EU:n 
kesk i-
arvosta

Gini 
kerroin

Naisten 
palkat % 
miesten 

palkoista

Odotet-
tavissa 
oleva 

elinikä

Poliittisen 
vakauden 
indeksi*

Bulgaria 1 560 7 % 5 560 24 % 26,4 - 70.8 0,37
Romania 1 710 8 % 6 360 27 % 31,1 58 % 69.8 -0,08
Liettua 3 270 15 % 6 980 30 % 32,4 67 % 72.1 0,29
Latvia 3 260 15 % 7 070 30 % 32,4 72 % 70.4 0,50
Puola 4 240 19 % 9 000 38 % 31,6 61 % 73.3 0,69
Viro 3 810 17 % 9 340 40 % 37,6 64 % 70.6 0,73
Slovakia 3 700 17 % 11 040 47 % 19,5 65 % 73,3 0,62
Unkari 4 800 21 % 11 990 51 % 24,4 58 % 71.3 0,75
Tšekki 5 270 24 % 13 780 59 % 25,4 58 % 74,9 0,74
Slovenia 9 780 44 % 17 310 74 % 28,4 62 % 75.5 0,87
Kreikka 11 960 53 % 16 860 72 % 32,7 44 % 78.2 0,79
Portugali 11 120 50 % 16 990 72 % 35,6 53 % 75.7 1,41
Espanja 15 080 67 % 19 260 82 % 32,5 43 % 78.5 1,01
Italia 20 160 90 % 23 470 100 % 27,3 44 % 78.5 0,82
Iso-Britannia 24 430 109 % 23 550 100 % 36,8 61 % 77,7 1,10
Ruotsi 27 140 121 % 23 970 102 % 25,0 68 % 79.7 1,38
Ranska 24 090 107 % 24 420 104 % 32,7 - 78.6 1,04
Suomi 25 130 112 % 24 570 104 % 25,6 70 % 77.6 1,61
Saksa 25 120 112 % 24 920 106 % 30,0 50 % 77.7 1,21
Irlanti 22 660 101 % 25 520 108 % 35,9 40 % 76,2 1,24
Alankomaat 24 970 111 % 25 850 110 % 32,6 52 % 78.1 1,48
Itävalta 25 220 113 % 26 330 112 % 31,0 50 % 78.1 1,27
Tanska 32 280 144 % 27 250 116 % 24,7 70 % 76.2 1,34
Belgia 24 540 109 % 27 470 117 % 28,7 44 % 78.4 0,87
Luxemburg 42 060 188 % 50 061 213 % 26,9 - 77.4 1,48

* Kyselytutkimuksiin perustuva Maailmanpankin laskema indeksi (vaihteluväli -2.5 … 2.5). Suurempi luku 
viittaa väkivaltaisen poliittisen konfliktin syttymisen pienempään todennäköisyyteen
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Kuvio 18. Suomen, Tanskan, Ruotsin ja Alankomaiden väestö syntymävuoden 
mukaan 31.12.2000 

Lähde: Parkkinen (2002) 

Kuvio 19. Suomen, Saksan, Itävallan ja Italian väestö syntymävuoden mukaan 
31.12.2000 

Lähde: Parkkinen (2002) 
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Kuvio 20. Suomen, Espanjan, Portugalin ja Kreikan väestö syntymävuoden mu-
kaan 31.12.2000 

Lähde: Parkkinen (2002) 

Kuvio 21. Suomen, Ison-Britannian, Irlannin, Ranskan ja Belgian väestö synty-
mävuoden mukaan 31.12.2000 

Lähde: Parkkinen (2002) 
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Kuvio 22. Viron, Latvian ja Liettuan ikärakenne vuonna 2001 

Lähde: ILO (www.laborsta.ilo.org) 
 

Kuvio 23. Puolan, Unkarin Tšekin ja Slovakian ikärakenne vuonna 2001 

Lähde: ILO (www.laborsta.ilo.org) 
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Kuvio 24. Bulgarian, Slovenian ja Romanian ikärakenne vuonna 2001 

Lähde: ILO (www.laborsta.ilo.org) 
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Liite C. Arvioita Euroopan unionin itälaajentumisen 
aiheuttaman siirtolaisuuden suuruusluokasta 

Taulukko 9. Arvioita KIE-10-maiden muuttopotentiaalista (% väkiluvusta) 

Arvio vuosi Alin arvio Maa Ylin arvio Maa Viro
Brückerin ryhmä (2000) (perusskenaario) 2030 1,4 % Tsekki 4,3 % Liettua 2,9 %
Bauer ja Zimmermann (1999) - 2,0 % KIE-10 3,0 % KIE-10 -
Sinn et al (2000) 2013 1,6 % Tsekki 6,2 % Romania -
Fertig ja Schimdt (2000) 2017 0,5 % KIE-4 2,1 % KIE-4 -

Kielyte (2002) - 2,5 %
Baltian 
maat 4 %

Baltian 
maat 2,5 - 4 %

Väestöpaine (s. XX) - 2 % Tsekki 28 % Romania 6 - 7 %
IOM kyselytutkimus (1998) (muuttaa 
todennäköisesti pysyvästi ulkomaille)

- 7 % Slovenia 21 % Romania -

Suomen Gallupin kyselytutkimus (2002):
käy todennäköisesti aika ajoin Suomessa töissä - - - - - 5 %
muuttaa todennäköisesti Suomeen pidemmäksi 
ajaksi - - - - - 2 %

Lähteet: omat laskelmat Boeri ja Brücker (2000, 123), Kielyte (2002, 123), Bauer 
et al. (1999, 33-36, 46), Fertig et al. (2000,37), Sinn et al. (2000, 17-19), SAK 
(2002, 6), Eurostat (2002), Komissio (2002) ja Maailmanpankki (2002) pohjalta 
 
 

Taulukko 10. Hietalan (2001) arvio Suomeen kohdistuvasta maahanmuutosta 

1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2019 2020-2030
Maahanmuutto henkilöä vuodessa (brutto)

Virolaiset 784 700 1 500 700 400 200
Muu KIE-10 643 600 1 000 800 700 300
Muut maat 13 317 8 700 16 500 26 000 24 400 13 000

Yhteensä (netto) 2 778 3 800 7 200 10 000 9 700 5 100
Muualla syntynyt väestö ajanjakson lopussa

Virolaiset 10 700 13 500 21 000 24 500 26 500 28 700
Muu KIE-10 2 500 4 900 9 900 13 900 17 400 20 700
Muut maat 117 920 135 600 165 100 212 600 252 100 291 600

Yhteensä 131 120 154 000 196 000 251 000 296 000 341 000

Lähde: Hietala (2001, 34), Tilastokeskus (2001) 
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Taulukko 11. Brückerin ryhmän (2000) arvio Euroopan unionin itälaajentumisen 
aiheuttamasta siirtolaisuudesta 

Lähde: Boeri ja Brücker (2000, 127) ja omat laskelmat Boeri ja Brücker (2000,124) 
ja Maailmanpankki (2002) pohjalta 
 

Taulukko 12. Fertigin ja Schimdtin (2000) arvio Tšekistä, Virosta, Unkarista ja 
Puolesta Saksaan tulevasta maahanmuutosta vuosina 1998–2017  

Lähde: Fertig ja Schmidt (2000, 37), Maailmanpankki (2002) 

KIE-10 maiden kansalaisia
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Perusskenaario
Suomi 16 293 27 924 40 844 48 286 52 282 54 136 54 681
Saksa 754 329 1 292 799 1 890 933 2 235 498 2 420 513 2 506 319 2 531 556
EU-15 yhteensä 1 159 804 1 987 718 2 907 367 3 437 146 3 721 613 3 853 542 3 892 345

% KIE-10 maiden 
väkiluvusta 1.10 % 1.89 % 2.77 % 3.27 % 3.55 % 3.67 % 3.71 %

Nopea konvergenssi
Suomi 15 359 24 545 34 222 39 208 41 347 41 801 41 299
Saksa 711 088 1 136 369 1 584 359 1 815 231 1 914 263 1 935 258 1 912 013
EU-15 yhteensä 1 093 320 1 747 202 2 436 000 2 790 973 2 943 238 2 975 518 2 939 779

% KIE-10 maiden 
väkiluvusta 1.04 % 1.66 % 2.32 % 2.66 % 2.80 % 2.83 % 2.80 %

Hidas konvergenssi
Suomi 16 790 29 883 44 942 54 208 59 764 62 952 64 637
Saksa 777 342 1 383 485 2 080 670 2 509 670 2 766 918 2 914 491 2 992 507
EU-15 yhteensä 1 195 187 2 127 150 3 199 093 3 858 694 4 254 221 4 481 119 4 601 071

% KIE-10 maiden 
väkiluvusta 1.14 % 2.03 % 3.05 % 3.68 % 4.05 % 4.27 % 4.38 %

muuttovirta 
keskimmärin vuodessa

kumulatiivinen 
muuttovirta

Skenaario 1 17 694 359 285
Standardi muuttoaste 0.03% * 0.59 %

Skenaario 2 14 656 293 122
Alle 40 vuotiaiden muuttoaste 0.02 % 0.48 %

Skenaario 3 15 079 301 583
Standardi muuttoaste ikärakenne huomioon 
ottaen

0.02 % 0.50 %

Skenaario 4 62 656 1 253 129
Standardi muuttoaste + keskihajonta 0.10 % 2.07 %

Skenaario 5 48 551 971 011
Alle 40 vuotiaiden muuttoaste + keskihajonta 0.08 % 1.60 %

Skenaario 6 57 377 1 147 533
Standardi muuttoaste ikärakenne huomioon 
ottaen + keskihajonta

0.09 % 1.89 %

* prosenttia KIE-4 maiden väkiluvusta



   

 

90 

 

Taulukko 13. Sinn et al. (2000) arvio arvio Euroopan unionin itälaajentumisen 
aiheuttamasta siirtolaisuudesta 

Lähde: Sinn et al. (2000, 17-19), Maailmanpankki (2002) 
 
 

Vuotta EU:n laajentumisen jälkeen; prosenttia lähtömaan väkiluvusta
0 1 2 3 5 10 15

Puola
2 % konvergenssi pa. 0.8 1.0 1.3 1.6 2.2 3.4 4.1
ei konvergenssia 0.8 1.0 1.3 1.7 2.4 3.9 5.1

Romania
2 % konvergenssi pa. 0.5 0.7 1.1 1.6 2.4 4.0 5.0
ei konvergenssia 0.5 0.7 1.2 1.6 2.6 4.6 6.2

Slovakia
2 % konvergenssi pa. 0.2 0.4 0.6 0.8 1.3 2.2 2.7
ei konvergenssia 0.2 0.4 0.6 0.9 1.4 2.6 3.5

Tsekin tasavalta
2 % konvergenssi pa. 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.3 1.6
ei konvergenssia 0.2 0.3 0.4 0.6 0.9 1.6 2.2

Unkari
2 % konvergenssi pa. 0.5 0.6 0.8 1.0 1.4 2.1 2.5
ei konvergenssia 0.5 0.6 0.8 1.1 1.5 2.4 3.2

Väkiluvun mukaan painotettu keskiarvo
2 % konvergenssi pa. 0.5 0.8 1.1 1.4 2.0 3.1 3.8
ei konvergenssia 0.5 0.8 1.1 1.4 2.1 3.6 4.8

Väkiluvun mukaan painotettu keskiarvo ilman Romaniaa
2 % konvergenssi pa. 0.6 0.8 1.0 1.2 1.6 2.5 3.0
ei konvergenssia 0.6 0.8 1.0 1.3 1.8 2.9 3.8
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