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Svar på skriftligt spörsmål om utredningen som berör invandringens
totala kostnader och samhälleliga effekter
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 300/2017 rd undertecknat av
riksdagsledamot Sami Savio /saf m.fl.:
När kommer regeringen att enligt regeringsprogrammet publicera den oberoende utredningen om invandringens totala kostnader och samhälleliga effekter,
granskas även det långsiktiga förhållandet mellan kostnader och nytta av invandringen i
den aktuella utredningen och
kommer de direkta och indirekta offentliga kostnader som berör både arbetskraftsinvandring och humanitär invandring att specificeras noggrant i utredningen?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
I regeringsprogrammet för statsminister Sipiläs regering finns följande skrivning i den del som handlar
om invandringspolitik: ”En oberoende utredning om invandringens kostnader och effekter ska tas fram,
och detta möjliggör en faktabaserad diskussion och en bättre integrationspolitik samt ett bättre
beslutsfattande.” En utredning som handlar om invandringens kostnader enligt skrivningen har gjorts vid
social- och hälsoministeriet som en del av regeringens spetsprojekt ”Hur den bosättningsbaserade sociala
tryggheten riktas i internationella situationer”. Utredningen har gjorts i samarbete med de övriga
ministerierna.
Utredningen har gjorts i samarbete med de övriga ministerierna. De ekonomiska effekterna av
invandringen är av övergripande karaktär i vårt samhälle. Effekternas övergripande karaktär berör även
förvaltningen och därigenom även invandringens totala kostnader. Av ovannämnda orsaker är utredningen
tväradministrativ till naturen.
Utredningen har behandlats i ministerarbetsgruppen för hälsa och välfärd på våren 2017 i enlighet med
spetsprojektets tidtabell. Tanken är att utredningen härnäst skall föras vidare ännu till
ministerarbetsgruppen för migration under höstterminen 2017. Publiceringstidpunkten är därför ännu inte
känd.
Så som konstateras i spörsmålet är invandringens helhetskostnader en helhet som är väldigt svår att
bedöma. Forskning om invandringens ekonomiska effekter handlar ofta om en specifik del av denna
mångfacetterade helhet. Utmaningarna med att göra en övergripande bedömning växer i synnerhet när
granskningen görs ur ett längre tidsperspektiv. Av ovannämnda orsaker och för att skapa en så
övergripande bild som möjligt behandlar man i utredningen de årliga effekterna på kortare sikt och
livscykelperspektivet på längre sikt samt faktaunderlaget och problematiken ur bägge synvinklar.
Statistik om invandrare visar att invandrarnas bakgrund har diversifierats kraftigt under de senaste
decennierna. Diversifieringen yttrar sig i både orsakerna till invandringen, den stora mångfalden av
invandrarnas bakgrundsländer samt variationen i hur länge invandrarna bor i Finland. I utredningen
beaktas mångfalden av invandrarnas bakgrund samt hur denna mångfald påverkar de varierande
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ekonomiska effekter som uppstår till följd av invandringen, i både samhället och olika delområden av
förvaltningen.

Helsingfors 19.7.2017
Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila

