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Vastaus kirjalliseen kysymykseen maahanmuuton
kokonaiskustannuksia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia koskevasta
selvityksestä
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette
toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Sami Savio/ps. ym näin
kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 300/2017 vp:
Milloin hallitus aikoo julkaista hallitusohjelman mukaisen riippumattoman selvityksen
maahanmuuton kokonaiskustannuksista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista,
tarkastellaanko kyseisessä selvityksessä
kustannushyötysuhdetta ja

myös

maahanmuuton pitkän

aikavälin

tullaanko selvityksessä erittelemään tarkoin sekä työperäiseen että humanitaariseen
maahanmuuttoon liittyvät välittömät ja välilliset julkiset kustannukset?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelman maahanmuuttopolitiikkaa käsittelevässä
osassa on kirjattu seuraavasti: "Laaditaan riippumaton selvitys maahanmuuton kustannuksista
ja vaikutuksista yhteiskunnassamme, joka mahdollistaa tosiasioihin pohjautuvan keskustelun ja
paremman kotouttamispolitiikan sekä päätöksenteon." Kirjauksen mukaista maahanmuuton
kustannuksia käsittelevää selvitystä on tehty sosiaali- ja terveysministeriössä hallituksen
osakärkihankkeessa ”Asumisperusteisen sosiaaliturvan kohdentuminen kansainvälisissä
tilanteissa”.
Selvitystä on tehty yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. Maahanmuuton taloudelliset
vaikutukset kohdistuvat läpileikkaavasti yhteiskuntaamme. Sama vaikutusten läpileikkaavuus
koskettaa myös hallintoa ja siten edelleen maahanmuuton kustannusten kokonaisuutta. Selvitys
on edellä esitetyistä syistä johtuen luonteeltaan poikkihallinnollinen.
Selvitystä on käsitelty hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmässä keväällä 2017,
kärkihankeen aikataulutuksen mukaisesti. Selvitys on ollut tarkoitus viedä vielä maahanmuuton
ministerityöryhmään syyskauden 2017 aikana. Tämän vuoksi julkaisuajankohtaa ei vielä tällä
hetkellä ole tiedossa.
Kuten kysymyksen perusteluissa todetaan, maahanmuuton kokonaiskustannukset ovat hyvin
vaikeasti arvioitavissa oleva kokonaisuus. Maahanmuuton taloudellisia vaikutuksia koskeva
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tutkimustieto käsittelee usein tämän monisyisen kokonaisuuden jotain tiettyä yksittäistä osaa.
Haasteet kokonaisvaltaisessa arvioinnissa kasvavat erityisesti tarkastelun aikaväliä
kasvatettaessa. Edellä mainituista syistä johtuen ja mahdollisimman laajapohjaisen kuvan
tavoittamiseksi, selvityksessä käsitellään lyhyemmän aikavälin vuositason vaikutuksia ja
pidemmän aikavälin elinkaarinäkemyksiä sekä tietopohjaa ja problematiikkaa molempien
näkemysten taustalla.
Maahanmuuttajia koskeva tilastotieto osoittaa, että maahanmuuttajien taustat ovat
moninaistuneet voimakkaasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Moninaistuminen ilmenee
niin maahanmuuton syissä, maahanmuuttajien taustamaiden suurena kirjona kuin
maahanmuuttajien Suomessa asuman ajan pituuden vaihtelevuutena. Selvityksessä huomioidaan
maahanmuuttajien taustojen moninaisuus ja tämän moninaisuuden vaikutukset maahanmuutosta
syntyviin vaihteleviin taloudellisiin vaikutuksiin sekä yhteiskunnan että hallinnon eri osaalueilla.
Helsingissä 19.7.2017
Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila

