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Summary in Finnish

Katsaus kansainvälisen muuttoliikkeeseen SOPEMI 2011
Suomenkielinen tiivistelmä

• Tässä julkaisussa analysoidaan siirtolaisuuden ja muuttoliikepolitiikan viimeaikaista kehitystä OECD-maissa ja
joissakin OECD-alueen ulkopuolisissa maissa, mukaan lukien korkeasti ja heikosti koulutetut, määräaikaiset ja
vakituiset työntekijät sekä opiskelijat.

• Kolmessa erikoiskappaleessa käsitellään OECD:n 50. vuosipäivää ja SOPEMIn työtä, siirtolaisten yrittäjyyttä ja
maahanmuuttoa Israeliin.
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Kansainvälinen muuttoliike ja SOPEMI
juhlivat OECD:n 50. vuosipäivää

OECD:tä on aina pidetty ainutlaatuisena foorumina analyyttiselle työlle sekä muuttoliikkeiden taloudellisiin
ja sosiaalisiin puoliin liittyvien mielipiteiden, kokemusten ja parhaaksi todettujen toimintatapojen vaihtamiselle.
Samalla on kehitetty laajempi valikoima muuttoliiketilastoja ja tiedon vertailtavuuden lisäämiseksi on tehty paljon
työtä. OECD:n muuttoliikettä käsittelevän työryhmän (Working Party on Migration) alaisuudessa toimiva SOPEMI-
järjestelmä (Continuous Reporting System on Migration) on usean vuoden ajan ollut ainoa muuttoliikkeen ja
muuttoliikepolitiikan valvoja. Se on nähnyt "vierastyöläisten" maahanmuuton nopean lisääntymisen ja romahduksen,
maahanmuuttopolitiikan tiukentumisen 1980-luvulla, rautaesiripun laskemisen jälkeiset muutokset 1990-luvulla
ja uudelleen heränneen kiinnostuksen työntekijöiden muuttoliikkeeseen 2000-luvulla, ennen kuin vuoden 2008
talouskriisin johdosta maahanmuuttopolitiikka kyseenalaistettiin jälleen. Väestön ikääntyminen ja maailmantalouden
globalisoituminen aiheuttavat OECD-maissa useita maahanmuuttoon liittyviä haasteita. Tässä suhteessa OECD on
etuoikeutettu siirtolaisuuden ja muuttoliikepolitiikan tarkkailija ja sen kautta on mahdollista jakaa tietoa siitä mikä
toimii ja mikä ei: se on siis ratkaisevan tärkeä väline, jonka avulla talouskasvu voi hyötyä mahdollisimman paljon
kansainvälisesta muuttoliikkeestä sekä lähtö- että tulomaissa.

Katsaus kansainväliseen muuttoliikkeeseen
-raportin vuoden 2011 painoksen mukaan
OECD-maihin suuntautuva maahanmuutto
on vähentynyt tuntuvasti....

Pysyvä maahanmuutto 24 OECD-maahan, joissa on yhdenmukaistetut tilastot, sekä Venäjän federaatioon ylsi
yhteensä 4,3 miljoonaan. Maahanmuutto laski vuonna 2009 noin 7 %, vuonna 2008 rekisteröidyn 5 % pudotuksen
jälkeen, mutta pysyi vuotta 2007 edeltävää aikaa korkeammalla.

...erityisesti vapaan liikkuvuuden alueella ja
työvoiman muuttoliikkeessä

Muuttoliike vapaan liikkuvuuden alueella selittää suurimman osan vähentymisestä vuonna 2009, koska se laski
vuodesta 2008 yli 230 000, eli melkein 22 %. Myös työvoiman muuttoliike laski, noin 6 %, ja on nyt saman
suuruinen kuin vapaan liikkuvuuden alueen muuttoliike. Muuttoliikkeen muut kategoriat, perheiden muuttoliike ja
humanitaarinen muuttoliike, eivät reagoi yhtä helposti taloudellisten olojen muutoksiin ja ne muuttuivat vähemmän
vuoteen 2008 verrattuna.

Tilapäinen työvoiman muuttoliike
on edelleen tärkeää, mutta talouden
laskusuhdanne on jättänyt siihen jälkensä...

OECD-alueelle tilapäisesti muuttaneen työvoiman määrä oli vuonna 2009 noin 1,9 miljoonaa, eli huomattavasti
enemmän kuin työvoiman pysyvä maahanmuutto, joka oli noin 1,5 miljoonaa. Se laski vuodesta 2008 vuoteen 2009
noin 16 %. Vuonna 2008 se laski yhden prosentin ja sitä edeltävän vuosikymmenen aikana se kasvoi vuosittain
keskimäärin 7 %. Työvoiman tilapäisen muuttoliikkeen suurimman kategorian # yli yksi neljästä vuonna 2009
# muodostavat kausiluonteiset työntekijät, enimmäkseen vähemmän koulutetut maataloustyöntekijät. Seuraavaksi
suurimman kategorian muodostavat työlomalaiset # vuonna 2009 noin 20 %. Yritysten sisäisinä siirtoina rekisteröidyt
muutot muodostivat noin 6 % väliaikaisista työntekijöistä vuonna 2009.

...samaan aikaan kun turvapaikanhakijoiden
määrä pysyy vakaana

OECD-maista turvapaikkaa hakevien henkilöiden määrä oli vuonna 2009 noin 363 000, se pysyi käytännöllisesti
katsoen samana kuin vuonna 2008. Tämä on suhteellisen pieni määrä verrattuna 1990-luvun alun ja puolivälin
historiallisen korkeisiin määriin ja vuosikymmenen alun yli 600 000 henkilöön. Talouskriisillä ei siis ole ollut
ilmeistä vaikutusta pyyntöjen määrään eivätkä ne alustavien tietojen mukaan lisääntyneet vuonna 2010. Irak, Serbia
ja Afganistan ovat tärkeimmät alkuperämaat.
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Ulkomaalaisten opiskelijoiden kasvavista
virroista seuraa jonkin verran pysyvä
muuttoja

Yhä useammissa maissa ulkomaalaiset opiskelijat nähdään mahdollisena korkeasti koulutettujen
maahanmuuttajien lähteenä. Vuonna 2008 ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä OECD-maissa jatkoi kasvamistaan
noin 5 %:lla vuoteen 2007 verrattuna. Koko OECD:n alueella tämä merkitsee yhteensä yli 2,3 miljoonaa opiskelijaa.
Kaikista ulkomaalaisista opiskelijoista yli 18 %, melkein 410 000, on lähtöisin Kiinasta, 7 % Intiasta (163 000) ja 5 %
Koreasta (110 000). Arvioiden mukaan uuteen maahan jäävien opiskelijoiden määrät vaihtelevat Itävallan 17 %:sta
Ranskan ja Kanadan 32 ja 33 %:iin, suurin osa maista ryhmittyy 20 ja 30 %:n väliin.

Kiinan osuus muuttovirroista on melkein 10
%, Romanian, Intian ja Puolan yli puolet
vähemmän.

Muuttoliike Kiinasta selittää noin 9 % kaikista maahanmuuttovirroista, kun taas romanialaiset, intialaiset ja
puolalaiset muodostavat tässä järjestyksessä 5 %, 4,5 % ja 4 % vuoden 2009 maahanmuuttajista. Kriisiä edeltävään
aikaan verrattuna maastamuutto laski absoluuttisesti eniten EU:n uusissa jäsenmaissa, etenkin Romaniassa, Puolassa
ja Bulgariassa.

Maahanmuuttajaväestö on tärkeä osa
väestönkasvua monissa OECD-maissa

Niissä OECD-maissa, joista tietoa on saatavilla, ulkomailla syntyneen väestön osuus oli vuonna 2009 14 %
kokonaisväestöstä. Määrä kasvoi 13 % vuodesta 2006 ja viimeisen vuosikymmenen aikana se on kasvanut 37 %.
Maahanmuuttajia on yli 10 % kokonaisväestöstä 20:ssä 34:stä OECD-maasta. Uudet maahanmuuttomaat Irlanti ja
Espanja ohittivat perinteiset maahanmuuttomaat, esimerkiksi Saksan ja Alankomaat (joissa maahanmuuttajien osuus
väestöstä on 13 % ja 11 %).

Tämän vuoden raportissa tarkastellaan
muuttoliikepolitiikan rakenteellista ja
institutionaalista kehitystä...

Vuosina 2009 ja 2010 taloudellinen lama vaikutti muuttoliikepolitiikan kehitykseen jonkin verran, koska
joissakin OECD-maissa otettiin käyttöön työvoiman liikkuvuutta rajoittavia toimenpiteitä. Näin tehtiin erityisesti
Espanjassa ja Irlannissa, mutta myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa hallituksen vaihto toi mukanaan
työvoiman liikkuvuutta enemmän rajoittavat menettelytavat. Myös perhepolitiikkaa ja humanitaarista politiikkaa sekä
rajavalvontaa tiukennettiin tutkittuna ajanjaksona, vaikkakin eri syistä.

... mukaan lukien integraatiopolitiikka

Samaan aikaan uusille maahanmuuttajille # erityisesti maahanmuuttajaperheille ja pakolaisille # kohdistetut
integraatio-ohjelmat yleistyvät ja monet OECD-maat myös laajentavat niitä parantaakseen uusien maahanmuuttajien
mahdollisuuksia kommunikoida uuden kotimaansa kielellä ja uuden kotimaan tärkeiden instituutioiden tuntemusta.
Myös työmarkkinoille integroitumiseen kohdistetut toimenpiteet, erityisesti ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen,
on ollut korkealla asialistalla vuosina 2009#2010 ja maahanmuuttajalasten integroimiseen liittyvä politiikka herättää
edelleen paljon poliittista huomiota.

Raportti tarkastelee talouskriisin
suhteetonta vaikutusta maahanmuuttajiin
OECD-maissa.

Kuten Katsaus kansainväliseen muuttoliikkeeseen -raportin edellisessä painoksessa (OECD, 2009, 2010)
kerrottiin, maahanmuuttajat kärsivät paljon ja melkein välittömästi talouden laskusuhdanteesta. Vuoden 2008
kolmesta ensimmäisestä neljänneksestä vuoteen 2009 ulkomailla syntyneiden työttömyysaste nousi merkittävästi
kaikissa OECD-maissa. Tilanne on sittemmin jotakuinkin vakaantunut, mutta yleisesti ottaen talouskasvu ei



International Migration Outlook: SOPEMI 2011 - ISBN 978-92-64-112605 © OECD 2011

edelleenkään riitä nostamaan työvoiman käyttöastetta. Esimerkiksi Espanjassa ulkomailla syntyneiden työttömyysaste
nousi vuoden 2010 neljännen neljänneksen aikana 29,3 %:iin, verrattuna syntyperäisten asukkaiden 18,4 %:iin. Tässä
yhteydessä ei voida sulkea pois negatiivista vaikutusta pitkällä aikavälillä, varsinkaan maahanmuuttajien kaltaisten
erityisen paljon kärsineiden erityisryhmien kohdalla.

Vaikutus nuoriin maahanmuuttajiin oli
erityisen suuri...

Ennen talouskriisiä nuorien maahanmuuttajien työmarkkinatilanne oli monissa maissa suhteellisen epäsuotuisa.
Saksaa lukuun ottamatta kaikissa maissa, joissa tietoa on saatavilla, nuorien 15#24-vuotiaiden maahanmuuttajien
työllisyysaste laski viimeisten kolmen vuoden aikana ja se laski enemmän kuin syntyperäisten kansalaisten kohdalla.
Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen aikana Euroopan OECD-maissa työttömänä oli keskimäärin 24,5 % nuorista
maahanmuuttajista, syntyperäisistä nuorista työttömänä oli 19,6 %. Vastaavat luvut olivat yhdysvalloissa 15,8
% ja 18,8 % (Kanadassa 19,4% ja 14,2 %, Australiassa 12,9 % ja 11,3 % ja Uudessa-Seelannissa 19,9 % ja
16,4 %). Tämän ongelman ratkaiseminen on välttämätöntä, jotta voidaan välttää negatiiviset, pitkäaikaiset, tämän
ryhmän työmarkkinoille integroitumiseen kohdistuvat vaikutukset, jotka voisivat johtaa sekä stigmatisaatioon että
yhteiskunnalliseen rauhattomuuteen.

... mutta maahanmuuttajanaiset ovat
selvinneet miehiä paremmin.

Maahanmuuttajamiehillä on ollut vaikeaa työmarkkinoilla, mutta vaikutus maahanmuuttajanaisiin on ollut paljon
pienempi. Yksi syy on se, että maahanmuuttajanaiset ovat keskittyneet aloille (esim. sosiaali- ja kodinhoitopalvelut),
jotka eivät juuri kärsineet talouskriisistä. Toinen mahdollinen selitys on, että maahanmuuttajanaiset ovat nostaneet
työvoimaosuuttaan korvatakseen maahanmuuttajamiesten menettämiä tuloja.

Työpaikkojen luominen kriisin aikana ja sen
jälkeen

Talouden laskusuhdanteen aikana uusien työntekijöiden palkkaaminen ei lopu, vaikka luotujen työpaikkojen
nettomäärä onkin negatiivinen. Maahanmuuttajien työllisyys kasvoi toisilla aloilla (koulutus, terveys, pitkäaikaishoito,
kodinhoitopalvelut) ja kutistui toisilla (rakentaminen, rahoitus, tukkumyynti, vähittäismyynti jne.) Nähtäväksi
kuitenkin jää löytävätkö lomautetut maahanmuuttajat uusia työmahdollisuuksia. On mahdollista, että tiettyjen
työntekijäryhmien pitkäaikaistyöttömyydestä ei päästä eroon, erityisesti matalan ja keskitason koulutuksen saaneiden
miesten keskuudessa.

Kahdessa erikoiskappaleessa käsitellään
ajankohtaisia kysymyksiä...

Katsaus kansainväliseen muuttoliikkeeseen -raportin vuoden 2011 painoksessa on kaksi erikoiskappaletta.
Ensimmäinen koskee maahanmuuttajien yrittäjyyttä OECD-maissa. Toinen, Israelin kansainväliseen
muuttoliikkeeseen keskittyvä kappale on osa sarjaa, jossa käsitellään OECD:n uusia jäsenmaita.

... maahanmuuttajien yrittäjyys OECD-
maissa ja heidän panoksensa työpaikkojen
luomiseen

OECD-maissa yrittäjien osuus maahanmuuttajista eroaa keskimäärin vain hieman yrittäjien osuudesta
syntyperäisten kansalaisien keskuudessa, mutta maiden välillä ja pitkällä aikavälillä vaihtelut ovat huomattavia.
Useimmissa OECD-maissa maahanmuuttajat kuitenkin perustavat uusia yrityksiä paikallisväestöä todennäköisemmin,
vaikka näiden yritysten selviytymisprosentti onkin syntyperäisten yrittäjien perustamiin yrityksiin verrattuna
pienempi. Keskimäärin ulkomailla syntyneet itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka omistavat pienen tai keskisuuren
yrityksen, luovat 1,4#2,1 työpaikkaa, hieman vähemmän kuin heidän syntyperäiset kollegansa (1,8#2,8). Useat
OECD-maat ovat ottaneet käyttöön maahanmuuttajayrittäjiä tukevaa politiikkaa. Politiikan ensimmäinen osa
koostuu kohdistetuista toimenpiteistä, jotka auttavat maassa jo asuvia maahanmuuttajia perustamaan tai kehittämään
yrityksiään. Toinen osa koostuu erityisestä maahanpääsypolitiikasta, joka sääntelee ulkomaalaisten yrittäjien
ja sijoittajien maahanpääsyä ja maassa oleskelua. Maahanpääsypolitiikka on suunniteltu valitsemaan yrittäjät,
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joiden inhimillinen pääoma, finanssipääoma ja liiketoimintaprojektit vastaavat kohdemaan taloudellisia tarpeita ja
varmistavat yrityksen menestyksen.

... maahanmuutto Israeliin ja sen vaikutus

Israel, 7,5 miljoonan asukkaan maa, on rakennettu maahanmuuton varaan: sen jälkeen kun maa perustettiin
vuonna 1948, Israel on vastaanottanut 2,8 miljoonaa maahanmuuttajaa, ja neljäsosa israelilaisista on syntynyt
ulkomailla. 1990-luvun alussa maahanmuuttajat, enimmäkseen Neuvostoliitosta, muodostivat 10 % senaikaisesta
väestöstä. Maahanmuutto on sittemmin hidastunut OECD:n keskitasolle. Vaikka pysyvä maahanmuutto Israeliin
on melkein pelkästään "etnistä" maahanmuuttoa, maahanmuuttajat ovat yleensä paremmin koulutettuja kuin
israelilaiset. Maahan pysyvästi muuttavat näyttävät siirtyvän nopeasti työelämään ja heidän työllisyytensä on
syntyperäisten kansalaisten työllisyyttä korkeampi. Maahanmuuttajat kuitenkin kärsivät ylikoulutuksesta, ja vaikka
useimpien ryhmien palkat nousevatkin maassa oleskelun jatkuessa, ne eivät täysin kohtaa syntyperäisten kansalaisten
palkkoja. Israelin integraatiopolitiikka on etupainotteista ja perustuu valintoihin. Maahanmuuttajat saavat "korillisen"
käteismaksuja ja kuponkeja, jotka he voivat käyttää asumiseen, koulutukseen ja kulutukseen. Palestiinalaiset
rajatyöntekijät olivat pitkään merkittävä osa Israelin kokonaistyöllisyyttä, kunnes 1990-luvun alusta lähtien
suurin osa heistä alettiin korvata muista maista tulevilla tilapäisillä työntekijöillä # joita ei aina dokumentoitu.
Tilapäisen työvoiman muuttoliikkeen hallintojärjestelmä perustuu viiden vuoden enimmäiskestolle, vain tietyt alat
ovat sallittuja ja työntekijöiden liikkuvuutta rajoitetaan. Järjestelmässä on useita ratkaisevan tärkeitä ongelmia,
pääasiassa laittomien maksujen periminen ja riittämättömät tarkastukset, joiden seurauksena ulkomaalaiset työntekijät
ovat entistä haavoittuvaisempia ja heidän todellinen palkkansa on usein Israelin minimistandardien alapuolella.
Lopuksi empiirinen analyysi ulkomaalaisten, määräaikaisten työntekijöiden vaikutuksesta israelilaisten sijoittumiseen
työmarkkinoilla kertoo monimutkaisesta tilanteesta, jossa ulkomaalaisten työntekijöiden eri kategoriat vaikuttavat eri
ryhmiin joko positiivisesti tai negatiivisesti.
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