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Suomenkielinen tiivistelmä

Pääasialliset suuntaukset
Maahanmuuttovirrat kasvavat useimmissa OECD‑maissa. Vuoden 2014 alustavien tietojen mukaan

pysyvän maahanmuuton virrat kasvoivat jyrkästi ensimmäistä kertaa vuoden 2007 jälkeen ja saavuttivat
talouskriisiä edeltävän tason OECD‑maihin saapuneella 4,3 miljoonan pysyvän maahanmuuttajan
määrällä. Perheiden yhdistämistoimien piirissä saapuneet edustivat 35% kaikesta OECD‑maihin
kohdistuvasta pysyvästä maahanmuutosta ja vapaata liikkumisoikeutta käyttävät 30% vuonna 2013.

Saksa vahvistaa asemaansa yhtenä suurimmista maahanmuuton kohdemaista ja sijoittuu nyt toiseksi
Yhdysvaltojen jälkeen vastaanotettujen maahanmuuttajien määrällä laskettuna. Yleisesti ottaen voidaan
todeta, että vuonna 2013 EU otti vastaan yhtä paljon pysyviä maahanmuuttajia EU:n ulkopuolelta kuin
Yhdysvallat kaikista maailman maista. Yksi kymmenestä uudesta OECD‑maihin saapuvasta
maahanmuuttajasta on kiinalainen ja 4,4% heistä tulee Intiasta. Romania ja Puola sijoittuvat toiseksi ja
kolmanneksi OECD‑maiden kaikista maahanmuuttovirroissa 5,5 prosentin ja 5,3 prosentin osuuksillaan.

Vuonna 2014 uusien turvapaikanhakijoiden määrä nousi OECD‑maissa 46% ja ylitti 800 000 henkilön
rajan ensimmäistä kertaa sitten 1990‑luvun alun, mikä on toiseksi korkein määrä 35 vuoteen. Alustavien
tietojen mukaan myös vuoden 2015 luvut tulevat olemaan historiallisen korkeita. Suosituimmat kohdemaat
ovat Saksa, Yhdysvallat, Turkki, Ruotsi ja Italia. Ranska sijoittuu nykyisin kuudenneksi ja on siten
pudonnut pitkäaikaiselta paikaltaan kolmen kärkimaan joukossa.

Monet OECD‑maat ovat tarkistaneet perusteellisesti maahanmuuttoa koskevaa lainsäädäntöään viime
vuosina ja sopeuttaneet sitä muuttoliikkeen kehittyviin malleihin ja muuttuvaan poliittiseen
toimintaympäristöön. Suurin osa muutoksista on tehty sääntöjä tiukentavaan suuntaan: (i) koulutetut
työntekijät ovat edelleen haluttuja, mutta maat valikoivat heidät yhä tarkemmin (ii) sijoittajia ja yrittäjiä
etsitään, mutta heidät tutkitaan entistä tarkemmin (iii) joitain perheiden maahanmuuttoa koskevia
menettelyjä on helpotettu, mutta yleinen trendi vie silti sääntöjen tiukentamisen suuntaan (iv) uusia
toimenpiteitä on otettu käyttöön vastauksena Välimeren alueen humanitaariseen kriisiin ja (v) on ryhdytty
toimiin rajavalvonnan vahvistamiseksi, vapaaehtoisten paluupäätösten rohkaisemiseksi ja ulkomaalaisten
työntekijöiden laittoman työnteon torjumiseksi.

Suurimmassa osassa maita maahanmuuttajien ja kantaväestön työmarkkinatilanne on pysynyt joko
vakaana tai on parantunut viime vuosina. Joissakin maissa, jotka eivät ole vielä elpyneet talouskriisistä
(Kreikka, Italia, Slovenia), maahanmuuttajat ovat kuitenkin kärsineet tilanteesta suhteettomasti. Kaiken
kaikkiaan vuosina 2011‑2014 OECD‑alueen keskimääräinen työllisyysaste nousi hieman enemmän
maahanmuuttajien kohdalla kantaväestöön verrattuna, vaikka näiden työttömyysasteessa ei havaittu
merkittävää muutosta.

Vaikka kohdennettuja kotouttamistoimia käytetään edelleen laajalti, jotkut maat, joilla on pitkäaikaiset
maahanmuuttajien vastaanottoperinteet, yrittävät valtavirtaistaa kotouttamistoimia kaikkiin taloudellisen ja
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sosiaalisen elämän osa‑alueisiin. Monet maat painottavat erityisesti ulkomaalaisten tutkintojen
tunnustamista ja elinikäistä oppimista varsinkin niiden henkilöiden kohdalla, joilta puuttuu perustaitoja.

Terveydenhuoltoalan työntekijöiden kansainvälinen liikkuvuus
Yhteenlaskettuna OECD‑maissa työskentelevien maahanmuuttajataustaisten lääkärien ja

sairaanhoitajien määrä on kasvanut 60% vuodesta 2004. Tämä trendi kuvastaa OECD‑maihin kohdistuvan
maahanmuuton yleistä kasvua ‑ erityisesti koulutetun työvoiman kohdalla. Se kertoo myös
maahanmuuttajien suuresta osuudesta OECD‑maiden terveydenhuoltohenkilöstön määrän kasvussa
2000‑luvulla, vaikka aivan viimeisimmät tiedot osoittavat tämän henkilöstön muuttovirran pienentyneen
lukuisissa maissa.

Aasian maat ovat suurimpia maastamuuttajalääkärien ja ‑sairaanhoitajien toimittajia, mutta myös
OECD‑maiden välinen liikkuvuus kasvaa pääasiassa ETA‑alueen sisäisten muuttovirtojen johdosta.
Suurimmat maastamuuttoluvut koskevat kuitenkin edelleen pieniä maita ja saarivaltioita.

Vuosina 2010‑2011 OECD‑maihin muuttaneet lääkärit ja sairaanhoitajat, jotka tulivat
terveydenhuoltohenkilöstön vakavasta puutteesta kärsivistä maista maailman terveysjärjestö WHO:n
määritelmän mukaan, edustivat 20 prosenttia heidän alkuperämaidensa terveydenhuoltohenkilöstön
tarpeesta. Vuosina 2000‑2001 tämä luku oli 9%.

Opiskelijoiden kansainvälisen liikkuvuuden nopeasti kasvavissa puitteissa ulkomailla opiskelevien
lääketieteen opiskelijoiden määrä on kohonnut rajusti. Tämä on tulosta lääketieteen opintojen jatkuvasti
kansainvälisemmästä luonteesta, joka johtuu sekä opiskelupaikkojen riittämättömyydestä niissä maissa,
jotka rajoittavat pääsyä terveydenhoitoalan koulutukseen, että kasvavasta lääketieteen opiskelupaikkojen
tarjonnasta muissa maissa. Kansainvälisen lääketieteellisen loppututkinnon suorittaneiden henkilöiden
määrän voidaan odottaa kasvavan tulevina vuosina.

Pääasialliset havainnot
Muuttoliike on kasvussa kokonaisvaltaisesti ja on noussut talouskriisiä edeltävälle tasolle

• OECD‑maiden ulkomaalaistaustaisen väestön kokonaismäärä oli yhteensä 117 miljoonaa henkeä
vuonna 2013, eli 35 miljoonaa enemmän (40%) kuin vuonna 2000.

• Vuoden 2014 alustavien tietojen mukaan pysyvän maahanmuuton virrat OECD‑maihin kasvoivat
4,3 miljoonaan henkeen, mikä tarkoittaa 6% nousua vuoteen 2013 verrattuna. Tämän lisäksi
maahanmuuttajien lukumäärä kasvoi myös useimmissa tilapäisen maahanmuuton ryhmissä.

• Kiina ja Intia ovat edelleen tärkeitä lähdemaita, mutta myös Puola ja Romania ovat merkittävässä
asemassa EU:n sisäisen liikkuvuuden kasvun johdosta.

• OECD‑maihin saapuneiden turvapaikanhakijoiden määrä nousi historialliselle tasolle jo 2014 ja se
jatkaa kasvuaan vuonna 2015.

Positiivisia merkkejä maahanmuuttajien työmarkkinatilanteen parantumisesta
• OECD‑maiden maahanmuuttajien keskimääräinen työllisyysaste nousi 1,3 prosenttiyksikköä

vuosina 2011‑2014, kun kantaväestön työllisyysaste nousi samana ajanjaksona 0,5
prosenttiyksikköä.

• Työttömyysaste ei muuttunut juurikaan, vaan se pysyi keskimäärin 3,3 prosenttiyksikköä
korkeampana ulkomaalaista syntyperää olevien kohdalla kantaväestöön verrattuna.

• OECD‑alueella maahanmuuttajien pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on hidastunut viime aikoina,
mutta se koskee edelleen kuutta prosenttia maahanmuuttajatyövoimasta.

Terveydenhuoltoalan työntekijöiden muuttoliikkeen merkitys kasvaa
• Ulkomaalaista syntyperää olevien lääkärien osuus kasvoi useimmissa maissa vuosien 2000/2001 ja

vuosien 2010/2011 välisenä aikana keskimäärin 19,5 prosentista yli 22 prosenttiin (23 maassa).
Samaan aikaan ulkomaalaista syntyperää olevien sairaanhoitajien osuus nousi 11 prosentista 14,5
prosenttiin (22 maassa).
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• Vuosina 2010/2011 OECD‑maissa työskentelevien ulkomaalaista syntyperää olevien lääkärien ja
sairaanhoitajien kokonaismäärä edusti noin viittä prosenttia maailman kaikista terveydenhuollon
ammattilaisista.

• Vuosina 2012‑2014 ulkomailla koulutettujen lääkärien osuus oli 17% ja sairaanhoitajien 6% koko
terveydenhuoltoalan työvoimasta. Tiedot olivat saatavilla lääkärien kohdalla 26 maasta ja
sairaanhoitajien kohdalla 24 maasta.

• Vuosien 2000/2001 ja 2010/2011 välisenä ajanjaksona vakavasta terveydenhuoltohenkilöstön
puutteesta kärsivistä maista tulevien OECD‑maihin muuttaneiden lääkärien ja sairaanhoitajien
määrä kasvoi yli 80%.
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