
International Migration Outlook 2012 - ISBN 978-92-64-177208 © OECD 2012

International Migration Outlook 2012
Summary in Finnish

Read the full book on:

10.1787/migr_outlook-2012-en

Katsaus kansainvälisen muuttoliikkeeseen 2012
Suomenkielinen tiivistelmä

• Maailmanlaajuisen talouskriisin aiheuttama OECD-maihin suuntautuvan muuttoliikkeen hidastuminen näyttää
pysähtyneen. Muuttoliike OECD-maihin laski vuonna 2010 kolmatta peräkkäistä vuotta, mutta alkoi taas nousta
useimmissa maissa vuonna 2011. Tilapäisen työvoiman muuttoliike vähentyi edelleen, vaikkakin hitaammin, mutta
OECD-maihin saapuvien ihmisten määrä jatkoi kasvamistaan.

• Elpymisen vielä ollessa haurasta ja yleisen muuttoliikettä koskevan mielipiteen ollessa herkkä edelleen korkean
työttömyyden takia useat maat ovat ottaneet käyttöön rajoittavan muuttoliikepolitiikan. Nuoret työttömät siirtolaiset
ovat myös erityinen huolenaihe, joka vaatii valtioilta kohdistettua politiikkaa.

• Tulevaisuudessa OECD-maiden väestön ikääntymisellä on todennäköisesti merkittävä vaikutus muuttoliikkeen
trendeihin, mutta mahdollisesti yllätyksellisillä tavoilla.

• Ei ole kuitenkaan selvää kuinka paljon kauemmin korkeasti koulutettujen siirtolaisten muuttoliike Aasiasta jatkuu
korkeasti koulutetun työvoiman kysynnän lisääntyessä alueen nopeasti kasvavissa talouksissa.

• Katsaus kansainväliseen muuttoliikkeeseen -raportin tässä painoksessa tarkastellaan muuttoliikkeen ja
muuttoliikepolitiikan trendejä sekä siirtolaisten työllisyystrendejä. Erikoiskappaleissa keskitytään siihen, kuinka
koulutustason ja ammattien muutokset vaikuttavat muuttoliikkeeseen ja Aasian muuttuvaan rooliin kansainvälisessä
muuttoliikkeessä.
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Muuttoliikevirrat OECD-maihin

Kokonaisuudessaan pysyvät muuttoliikevirrat 23 OECD-maahan ja Venäjän federaatioon pienentyivät vuonna
2010 kolmatta peräkkäistä vuotta. Lasku oli kuitenkin kokonaisuudessaan vaatimaton (-3 % verrattuna vuoteen
2009) ja siirtolaisten määrä – yli 4,1 miljoonaa – oli suurempi kuin minään vuotta 2005 edeltävänä vuonna,
jolle yhdenmukaistetut tilastot ovat käytettävissä. Alustavien lukujen mukaan maahanmuutto alkoi lisääntyä taas
vuonna 2011 useimpiin Euroopan OECD-maihin, paitsi Italiaan, sekä Australiaan ja Uuteen-Seelantiin; Kanadassa
maahanmuutto vähentyi merkittävästi vuoden 2010 ennätyksellisen korkeiden lukujen jälkeen.

Edelleen vain rajallista tietoa lisääntyvästä
maastamuutosta Etelä-Euroopasta,
Irlannista

Vuonna 2011 OECD-maita leimasi heikentyvä taloudellinen tilanne joissakin Euroalueen maissa, erityisesti
Kreikassa, Irlannissa, Italiassa, Portugalissa ja Espanjassa, mikä johti pohdintaan maastamuuton mahdollisesta
lisääntymisestä. Tähän mennessä käytettävissä olevien tietojen mukaan maastamuutto kyseisistä maista tosiaankin
lisääntyi, mutta vain hieman. Kansalaisten ulospäin suuntautuvat virrat ovat olleet melko pieniä, paitsi Irlannista, jossa
maastamuuton kielimuuri on pienempi ongelma.

Vapaa liikkuvuus ja työvoiman muuttoliike
vähentyvät...

Vuonna 2010 vapaa muuttoliike, joka on vähentynyt huomattavasti vuodesta 2007 lähtien, muodosti 20 %
kaikista pysyvistä muuttoliikevirroista. Työnantajien työvoiman kysynnän laskun takia myös työvoiman muuttoliike
on vähentynyt ja sen osuus kokonaismäärästä oli vain noin 21 %. Kokonaisuudessaan vuonna 2010 perheiden
muuttoliike oli 36 % osuudellaan kaikista virroista muuttojen suurin kategoria (45 % jos lasketaan työntekijöiden
mukana muuttaneet perheenjäsenet). Humanitaarinen muuttoliike muodosti vain 6 % muuttoliikkeestä EU:ssa ja 13
% Yhdysvalloissa.

... mutta tilapäisen työvoiman
muuttoliikkeen määrä on edelleen
huomattava

Tilapäisen työvoiman muuttoliike on taipuvainen reagoimaan taloudellisen tilan muutoksiin nopeasti ja vahvasti.
Itse asiassa se laski jyrkästi vuosina 2008 ja 2009, mutta vuonna 2010 rekisteröitiin vain vaatimaton 4 %:n pudotus.
Tilapäisen työvoiman muuttoliikkeen määrä on nyt noin 1,9 miljoonaa työntekijää, joka on huomattavasti enemmän
kuin pysyvälle työvoiman muuttoliikkeelle arvioitu 1,4 miljoonaa.

Ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä jatkaa
kasvamistaan...

Toisin kuin sekä pysyvä muuttoliike että tilapäisen työvoiman muuttoliike ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä
kasvoi edelleen vuonna 2009. Se lisääntyi OECD-maissa ja Venäjän federaatiossa 6 %:lla, eli yli 2,6 miljoonaan.
Australia korvasi Ranskan kolmanneksi tärkeimpänä kohteena Yhdysvaltojen ja Yhdistyneen kuningaskunnan
jälkeen. Ulkomaalaisten opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista OECD-maissa on keskimäärin yli 6 %.
Kiinalaiset ja intialaiset muodostavat 25 % ulkomaalaisista opiskelijoista, jotka ovat tulevaisuudessa tärkeä työvoiman
muuttoliikkeen lähde.

...turvapaikanhakijoiden määrä pysyy
vakaana

OECD-maihin saapuneiden turvapaikanhakijoiden määrä oli vuonna 2010 hieman pienempi kuin vuonna 2009
ja huomattavasti pienempi kuin vuosituhannen vaihteessa. Talouskriisi ei siis johtanut turvapaikanhakijoiden määrän
huomattavaan kasvamiseen. Vuonna 2010 Ranska oli edelleen eniten turvapaikanhakijoita vastaanottanut maa ja
seuraavaksi suurimpia olivat Yhdysvallat ja Saksa. Tärkein lähtömaa vuonna 2010 oli Serbia ja seuraavaksi tärkeimpiä
olivat Afganistan ja Kiina. Vuonna 2011 tämä trendi kääntyi toisinpäin, kun turvapaikkahakemukset lisääntyivät yli
20 % etenkin "Arabikevään" ja useampien Afganistanista tulevien hakemusten takia.
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Kiinan osuus muuttovirroista on melkein 10
%

Vuonna 2010 Kiina oli taas tärkein OECD-maihin suuntautuvien muuttovirtojen lähde, melkein yksi kymmenestä
siirtolaisesta oli Kiinan kansalainen. Seuraavaksi suurimpia lähtömaita olivat Romania, Intia ja Puola – kunkin osuus
kokonaismäärästä oli noin 5 %.

Työpaikkojen menetyksillä oli suurin
vaikutus siirtolaisiin

Talouden laskusuhdanteella oli kova ja melkein välitön vaikutus siirtolaisiin useimmissa OECD-maissa.
Tutkimusten mukaan talouskriisin kokonaisvaikutus työttömyyteen on ollut suurempi siirtolaisten kuin syntyperäisten
kansalaisten keskuudessa. Kokonaisuudessaan ulkomailla syntyneiden työttömyysaste lisääntyi OECD-maissa
vuodesta 2008 vuoteen 2011 neljä prosenttiyksikköä, kun taas syntyperäisten kansalaisten työttömyysaste nousi
kaksi ja puoli prosenttiyksikköä. Vielä huolestuttavampaa on maahanmuuttajien lisääntynyt pitkäaikaistyöttömyys.
Useimmissa maissa maahanmuuttajien osuus pitkäaikaisen kokonaistyöttömyyden lisääntymisestä on 14–30 %. Luku
on suurimmassa osassa maita paljon suurempi kuin maahanmuuttajien osuus kokonaistyöllisyydestä.

Kriisi vaikutti eri siirtolaisryhmiin eri tavoilla. Suurimmassa osassa maita vaikutus oli pienempi siirtolaisnaisiin
kuin ulkomailla syntyneisiin miehiin – useissa maissa yhä useampi siirtolaisnainen on siirtynyt työelämään
korvatakseen siirtolaismiesten menettämiä tuloja. Osaamistason suhteen vaikutus on ollut suurempi ulkomailla
syntyneisiin matalan osaamistason työntekijöihin kuin keskitason ja korkean osaamistason työntekijöihin. Tämä ei
liity ainoastaan eroihin työllisyyden aloittaisessa jakautumisessa, vaan myös ulkomailla syntyneiden työntekijöiden
työtyyppeihin (yleensä tilapäisiä) ja pienempään virkavuosien määrään, mikä tarkoittaa työnantajille matalampia
irtisanomiskustannuksia.

Nuoret siirtolaiset ovat erityisen
haavoittuvaisia...

Opiskelun, työelämän tai koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten osuus (NEET-luokitus), eli nuorten
"työttömyyttä" kuvaava indikaattori, on kasvanut vuodesta 2008 vuoteen 2010 erityisen merkittävästi siirtolaisten
keskuudessa. Tämä on totta varsinkin Kreikassa, Espanjassa, Ruotsissa, Irlannissa ja Italiassa. Lisäksi
suurimmassa osassa maita tilapäistyön osuus on kasvanut enemmän ulkomailla syntyneiden nuorten työntekijöiden
keskuudessa kuin heidän syntyperäisten kollegoidensa tai ulkomailla syntyneiden (25–54-vuotiaiden) aikuisten
keskuudessa. Samalla tavoin useissa maissa osa-aikaisen työn osuus kokonaistyöllisyydestä on lisääntynyt enemmän
siirtolaisnuorten kuin syntyperäisten nuorten keskuudessa.

...mikä vaatii riittävää ja välitöntä poliittista
toimintaa

Sekä kriisin että elpymisen aikana nuorison työnhakua ja työn säilyttämistä tukevan täsmällisen politiikan
käyttöönotto on vielä tärkeämpää ulkomailla syntyneiden matalan osaamistason nuorten kohdalla, jotka ovat usealla
tavalla epäedullisessa asemassa (matala osaamistaso, heikko kielitaito, rajoitetut verkostot), joiden työttömyyden riski
tulevaisuudessa on suurempi ja jotka tulevat todennäköisesti kärsimään pienentyneistä elinajan kokonaisansioista (ns.
"arpeutuminen").

Hallitukset tarkistavat
siirtolaispolitiikkaansa...

Useissa maissa on vuosina 2010–2011 siirrytty rajoittavampaan siirtolaispolitiikkaan talouden
tilan ja lisääntyneen yleisen siirtolaisuuteen liittyvän tunteikkuuden takia. Uudet hallitukset
tiukensivat maahanmuuttoprosessien hallintaa ja rajoittivat pitkällä aikavälillä sellaisten siirtolaisten
maahanmuuttomahdollisuuksia, joilla on huonot työllistymisnäkymät. Yleisemmin useissa maissa tarkistettiin
puuttuvien osaamisalueiden luetteloa ja tilapäisiä työohjelmia ja valvottiin työnantajia tarkemmin. Pisteperusteisesta
maahanmuutosta on tullut kysyntälähtöisempää, tarjontalähtöisten kanavien ollessa rajoittavia.
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... mukaan lukien integraatiopolitiikka

Integraatio on edelleen etusijalla OECD-maiden maahanmuuttopolitiikassa. Eri maissa on otettu käyttöön
monenlaisia integraatioon liittyviä aloitteita, kokonaisvaltaisten kansallisten strategioiden laatimisesta olemassa
olevien toimintasuunnitelmien ja integraatio-ohjelmien hienosäätämiseen ja parantamiseen. Polttopisteessä on
myös vuoroin maahan jo asettuneet ja vuoroin uudet siirtolaiset. Näille politiikoille yhteinen trendi on
työmarkkinaintegraation asettaminen etusijalle ja integraation koulutuksellisten puolien tukeminen, mukaan lukien
kielikoulutus.

Väestön ikääntymisen vaikutus
muuttoliikkeeseen

Väestön ikääntymisen ja muuttoliikkeen rooli tämän ongelman ratkaisemisessa ei liity ainoastaan siihen, kuinka
monta uutta työntekijää on korvaamassa eläkkeelle jääviä työntekijöitä. Kun tarkastellaan muuttoliikkeen panosta
työvoiman muutoksiin – työikäisen väestön muutosten sijaan – koulutustasoon ja ammattiin liittyen, on selvää,
että työmarkkinat muuttuvat liian nopeasti, jotta demografinen epätasapaino voisi yksin olla luotettava tulevien
ammatillisten tarpeiden indikaattori.

Vuosina 2000–10 uusien tulokkaiden koulutustaso oli paljon korkeampi kuin eläkkeelle jäävien työntekijöiden.
Uusien maahanmuuttajien koulutustaso oli uusien työntekijöiden ja eläkkeelle jäävien työntekijöiden välissä ja uusien
maahanmuuttajien joukossa oli suhteellisesti enemmän korkeasti koulutettuja työntekijöitä kuin eläkkeelle jäävien
joukossa. Uusilla tulokkailla on useimmissa maissa kuitenkin merkittävämpi rooli työvoiman koon ylläpitämisessä
kuin sen osaamistason korottamisessa.

Lisäksi on pohdittava minkälaisia ammatteja tulevaisuudessa on tarjolla ja mitä taitoja tarvitaan menneisyyden
työpaikkoihin ja osaamiseen verrattuna Uusien maahanmuuttajien osuus uusista työntekijöistä vahvasti kasvavissa
ammateissa oli viime vuosikymmenen aikana Euroopassa 15 % ja Yhdysvalloissa 22 %. Heillä on siis merkittävä
rooli talouden dynaamisimmilla alueilla silloinkin, kun suurin osa muuttoliikkeestä ei ole kysyntälähtöistä. Suurempi
määrä maahanmuuttajia saapui kuitenkin eniten heikentyville aloille – 28 % Euroopassa ja 24 % Yhdysvalloissa.
Joissakin maissa luku on huomattavasti korkeampi matalan osaamistason työssä, mikä voi johtaa työmarkkinoiden
segmentoitumiseen.

Entistä tärkeämpi muuttoliike Aasiasta
OECD-maihin...

Kaikista OECD-maihin saapuneista siirtolaisista aasialaisten osuus oli 2000-luvun puolivälissä 17 % ja vuonna
2010 30 % muuttoliikevirroista oli lähtöisin Aasiasta. Lisäksi Aasia, varsinkin Intia ja Kiina, ovat suuri OECD-
maihin suuntaavien ammattitaitoisten siirtolaisten lähde. Lyhyellä aikavälillä on todennäköisintä, että Aasia pysyy
tärkeimpänä ammattitaitoisten työntekijöiden lähteenä. Kuitenkin pitkällä aikavälillä, Aasian kehittyessä, maanosa
tuottaa enemmän ammattitaitoisia työntekijöitä, mutta vaalii myös paikallisia olosuhteita, joihin työntekijät haluavat
jäädä ja joihin voidaan houkutella ammattitaitoisia työntekijöitä muista maanosista.

... ja työvoiman muuttoliikejärjestelmien
tulevaisuuden haasteet Aasiassa

Matalamman osaamistason muuttoliikkeen hallitseminen on Aasiassa vaikeaa suuren työvoiman ylijäämän
ja rajoitettujen mahdollisuuksien takia, mikä johtaa usein järjestelmälliseen edun tavoitteluun ja lisää vähemmän
koulutettujen työntekijöiden muuttamisen kuluja niin paljon, että kulujen osuus ulkomailta odotetuista tuloista
on merkittävä. Jotkut järjestelmät, esimerkiksi Korean työlupajärjestelmä (EPS), on onnistunut ratkaisemaan
tällaiset ongelmat. Sillä välin lähtömaissa otetaan esimerkkiä Filippiineistä ylijäämätyövoiman integroimisessa
maailmanlaajuisille työmarkkinoille – eri aloille, eri kohteisiin ja eri osaamistasoille – suojelemalla samalla
työntekijöiden oikeuksia. Matalan osaamistason työntekijöiden kysynnän kasvun pysyessä rajoitettuna Persianlahden
arabimaiden yhteistyöneuvoston maissa ja OECD-maissa sekä Aasiassa tämän tyyppisten siirtolaisten tarjonnan
merkittävään lisäämiseen ei saata olla suuria mahdollisuuksia.

Tulevaisuudessa myös Aasian mailla on vastassaan useita haasteita, varsinkin lisääntyvien perhe- ja
avioliittomuuttojen hallitseminen, mutta myös kokonaisvaltaisempien integraatiostrategioiden kehittäminen kun
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asettumisesta – tai ainakin oleskelun keston pidentymisestä – on tulossa yleisempää sekä korkean että matalan
osaamistason siirtolaisten keskuudessa.
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