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Tervetuloa ! 



UUTISOINNIN KAHDET KASVOT 
VIRALLISET JA ASEENTEELLISET 

 

” Hassua, että tää persujen ”ajatuspaja” edelleen 
innokkaasti lähettelee mulle tiedotteita. Voi näitä 
maailmaa pelkääviä suomalaisuuden ylempiä 
lipunkantajia” viestitti Ylen MOT-ohjelman tekijä. 

” MOT:n mielestä nyt oli tärkeää kertoa 
perussuomalaisten tilanteesta, koska PS voi olla 
ratkaisevassa asemassa hallitusneuvotteluissa ja 
koska PS:n sisäiset jännitteet voivat vaikuttaa sen 
kykyyn toimia hallituksessa.” 



ONKO SUOMALAINEN 
JOURNALISMI 

RUOTSALAISTUMASSA? 
 

Yle ensin väisteli ja siten perusteli;  

+Emme olisi luotettavia, riippumattomia 
tai puolueettomia, jos olisimme 
jättäneet ohjelman tekemättä Soinin 
hermostumisen vuoksi. 

+Lakien ja säädösten lisäksi Yleisradio 
noudattaa omia eettisiä ohjeita. 

                



KETKÄ OVAT KYKENEVIÄ HALLITUKSEEN 

-Yle on ottanut isänmaalliseksi tehtäväkseen valistaa 
kansalaisia   siitä, että ketkä eivät ainakaan kykene. 

 

- Tästä tehtiin monta valheellista ja vääristeltyä uutista ja 
koskaan ei edes tarkistettu puoluetoimistolta. 

 

TOIVOMME YLEN ENNEN ENNEKKÖÄÄNESTYSTÄ 
RYHDIKKÄÄSTI JA JULKISESTI KERTOVAN; MIKSI? 



SAMASTA TUTKIMUKSESTA AIVAN 
VASTAKKAISET 

 

Suomalainen lehdistö: Britannia hyötyy miljardeja 
EU-maahanmuutosta. 

http://www.hs.fi/ulkomaat/a1415157370637 
 

Brittilehdistö: Maahanmuuttajat ovat saaneet 
120miljardia puntaa enemmän kuin mitä ovat 
maksaneet veroja. 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2821151/Non-EU-migrants-State-
costing-British-finances-120billion-1995.html 
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VUONNA 2011 TYÖIKÄISTEN 
MAAHANMUUTTAJIEN 
NETTOKUSTANNUKSET 
KANSANTALOUDELLEMME  
• Työikäisten maahanmuuttajien nettokustannukset 
vähintään 0, 7 miljardia euroa/v 

• + 14 senttiä bensaverosta 

• + autoverosta suurin osa 

• + lähes 1/10 osa ansiotuloveron tuotosta 

Kantaväestön työttömyys- ja toimeentuloturvan määrä? 



Simo Grönroos ja Samuli 
Salminen 



Maahanmuutot ja 
Suomen julkinen 

talous 
Toteutuneet julkisen talouden tulot ja menot 

Samuli Salminen 2.4.2015 



Yleiskuva tutkimukseen 

• “Maahanmuutot” – ei vaikutuksia tasapäistävä 
“maahanmuutto”. 

 

• Menetelmällisesti perustuu alan suomalaiseen ja 
kansainväliseen tutkimukseen. 

 

• Tutkimuksen I osa: selvitetään julkisen talouden 
toteutuneet tulot ja menot maahanmuuttajaryhmittäin. 
• Toinen osa: elinkaarivaikutukset. 
 

• Fokus tutkimuksen I osassa: työikäiset 20 –62-vuotiaat. 

 



Määritelmät 

• (1. sukupolven) maahanmuuttaja: ulkomailla syntynyt. 

• 10 suurinta maahanmuuttajien syntymävaltiota. 

• Julkinen talous: valtio, kunnat, kuntayhtymät ja 
sosiaaliturvarahastot. 

 

Julkisen talouden vaikutukset henkilötasoisia: 

• Julkisen talouden tulot: maksetut verot ja veronluonteiset 
maksut. 

• Julkisen talouden menot: yksilöllisiä (tulonsiirrot, annetut 
palvelut) tai kollektiivisia. 

• Julkisen talouden nettovaikutus = julkisen talouden tulot – 
julkisen talouden menot. 





Tutkimuksen aineisto 
• Noudattaen Hinten ja Zimmermannin (2014) esimerkkiä: 

• 1. Henkilön saamat rahamääräiset tulonsiirrot. 
• 2. Henkilön maksamat välittömät ja välilliset verot sekä veronluonteiset 

maksut. 
• 3. Henkilön yksilöllisesti kuluttamat julkisen talouden menot: esimerkiksi 

sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus. 
• 4. Henkilöiden kollektiivisesti kuluttamat julkisen talouden menot: esimerkiksi 

maanpuolustus. 
 

• Rekisteriaineistoista suorat tulonsiirrot sekä yksilölliset palvelut: 

• Tilastokeskuksen rekisterit (pohjalla FLEED-rekisteriaineisto) 
• Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rekisterit 
• Maahanmuuttoviraston ulkomaalaisrekisteri 

• Rekisteriaineistoihin sisältyvät henkilöt: 

• Kaikki Suomessa vuosina 1988–2011 asuneet 15–70-vuotiaat 
maahanmuuttajat. 

• 50 000 henkilön satunnaisotos Suomessa syntyneistä. 





Tulokset (vuosi 2011) 

• 1. Keskimääräiset nettotulonsiirrot syntymävaltioittain. 
• Nettotulonsiirto = saadut euromääräiset tulonsiirrot – maksetut 

välittömät verot ja veronluonteiset maksut. 
• Lähde: Tilastokeskus (tulonjaon kokonaistilasto, FLEED-aineisto, 

Kelan sairausvakuutusmaksut, muut Kelan maksut). 
 

• 2. Keskimääräiset julkisen talouden nettovaikutukset 
syntymävaltioittain. 
• Nettotulonsiirtojen lisäksi huomioidaan: 
• Tulot: Maksetut välilliset verot ja maksetut rangaistuksina saadut sakot. 
• Menot: sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus, oikeus, työvoimapoliittiset 

toimenpiteet, osa vastaanotto- ja kotoutumismenoista sekä kollektiivisesti 
kulutetut julkisen talouden palvelut. 

• Lähteet: Tilastokeskuksen, THL:n ja Maahanmuuttoviraston rekisterit, 
valtion talousarviot sekä yksikkökustannustutkimukset. 
 







Julkisen talouden nettovaikutukset 
pääasiallisen toiminnan mukaan vuonna 
2011 



Yhteenveto 

• Maahanmuutot” – ei vaikutuksia tasapäistävä 
“maahanmuutto”. 
• Erot syntymämaiden välille tulevat jo nettotulonsiirroissa. 
 

• Vaihteluväli nettovaikutusten keskiarvossa työikäisillä 
vuonna 2011: 
• Saksassa syntyneet: + 2 340 euroa. 
• Somaliassa syntyneet: - 13 850 euroa. 
• Suomessa syntyneet: noin nolla. 
 

• Eroja eivät selitä: 
• Sukupuoli 
• Ikä 
• Maassaoloaika 
• Pääasiallinen toiminta 

 



Juho Eerola 



TARVITAANKO LISÄÄ 
MAAHANMUUTTAJIA? 

Kepu ja Kokoomus esittävät maahanmuuton lisäämistä 

+ talouden vauhdittamiseksi ja työllisyyden lisäämiseksi 

PS torjuu ainoana puolueena, koska SDP istuu tässäkin 
asiassa kahdella jakkaralla 

Tutkimuksen luvut todistavat, että maahanmuutto ei 
vauhdita talouskasvua vaan päinvastoin 

 



TYÖVOIMAN TARJONNAN 
TURVAAMINEN 

• Suomalainen on valmis työhön kuin työhön, jolla 
elättää perheensä –  matalapalkkareservejä ei tarvita 

• Ei positiivista syrjintää rekrytoinnissa – suomalainen 
alan ammattilainen ei kelpaa - työperäistä 
maahanmuuttoa hillittävä 

• Suomalaisen koulutusjärjestelmän palveltava Suomea 
ja suomalaisia – muuntokoulutuksella työvoima tarve 
voidaan tyydyttää suomalaisilla osaajilla 

 

 



MAAHANMUUTON KUSTANNUKSET 

• Viranomaisten tietojenvaihdolla torjutaan harmaatalous 

• Maahanmuuton kustannukset läpinäkyviksi – tutkimuksellamme 
saatiin vain osa kustannuksista tietoisuuteen 

• Paperittomien palvelut ja kerjäläisongelma 

• Kiintiöpakolaisjärjestelmää ja perheenyhdistäminen arvioitava 
uudelleen maamme taloustilanteen pohjalta 

DEMOKRAATTISISSA JÄRJESTELMISSÄ VALTIO 
KERTOO LÄPINÄKYVÄSTI KUSTANNUKSET 



Työmiehen tuumaustunti 


