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Suomi tarvitsee lisää maahanmuuttoa

• Viimeisen 30 vuoden aikana suomalaistaustaisten työikäisten määrä -232 (1000 henkeä) 
ulkomaalaistaustaisen +291

• Kotimaisia kieliä puhuvien työllisten määrä +3 (1000 henkeä), vieraskielisten +142

• Maahanmuuttajamiesten työllisyysaste noin 60 % riippumatta asuinvuosien määrästä, 
naisilla nousee 10 vuodessa n. 30 % -> n. 60 %

• Työperäisesti maahanmuuttaneiden työllisyysaste reilut 80 % ja säilyy tällä tasolla

• Vieraskielisten työttömyysaste keskimäärin noin kaksinkertainen verrattuna kotimaisia 
kieliä puhuviin

• Maahanmuuttajanaisten työllisyysaste muita Pohjoismaita matalampi, yhtenä syynä 
passivoiva kodinhoidontuki

• Yksityinen sektori korostuu vieraskielisten työllistäjänä

• Suomessa maahanmuuttajien osuus väestöstä vähäinen muihin maihin verrattuna
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Työikäinen väestö kasvaa 
maahanmuuttajien ansiosta
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Vieraskielisten osuus 
työllisyydestä kasvanut
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Maahanmuuttajanaisten työllisyys 
nousee asuinvuosien lisääntyessä
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Työperäisesti maahanmuuttavien 
työllisyysaste yli 80 %
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Lähde: Tilastokeskus, UHT-tutkimus (2014)



Kieliryhmien väliset erot 
työllisyydessä varsin suuria
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Vieraskielisten työttömyysaste 
korkea, mutta ero kaventunut
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Työttömyys laskee asuinvuosien 
lisääntyessä
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Vieraskielisten äitien matala 
työllisyys erottuu
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Maahanmuuttajanaisten 
työllisyydessä on parannettavaa
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Suomessa maahanmuuttajanaisten 
työllisyys muita Pohjoismaita matalampi
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Kotihoidontuki passivoi
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Yksityinen sektori työllistää 
vieraskielisiä julkista enemmän
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Suomessa maahanmuuttajien 
osuus väestöstä matala
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Keitä Suomeen tulee - ensimmäiset 
oleskeluluvat 2019
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Ja turvapaikkapäätökset
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Ulkomaisten työntekijöiden 
maahantuloperuste 2019
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Työperusteinen

• Suomessa asuvia EU-kansalaisia töissä 
45 000 

• Noin 15 000 virolaista käy töissä Suomessa 

• EU:n ulkopuolisille myönnetään vuosittain 
6 000 – 9 000 työlupaa

• EU:n ulkopuolelta tulleita Suomessa töissä 
yhteensä 90 000

• Työn perusteella Suomeen muuttaneiden 
työllisyysaste pysyy korkeana. Yli 10 vuotta 
Suomessa asuneiden työllisyysaste 89 % 
(UTH-tutkimus 2014, Tilastokeskus)

Pakolaiset

• Turvapaikan saaneita Suomessa yhteensä 
noin 40 000 henkilöä

• Turvapaikkahakemuksia vuosittain noin 
5 000 – 6 000

• Turvapaikka myönnetään vuosittain noin 
2 000 – 3 000 hakijalle

• Turvapaikan saaneiden työllisyysaste 39 %; 
vaihtelee selkeästi lähtöalueen, sukupuolen 
ja maassaoloajan perusteella
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Maahanmuutto lukuina
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