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Skenaariolaskelmia
muuttoliikkeen vaikutuksista

eläkejärjestelmän kestävyyteen

Suomen väestö ikääntyy nopeasti eliniän pidentymisen ja syntyvyyden laskun vuoksi. Työs-
säkäyvät maksavat kullakin hetkellä suurimman osan maksussa olevista eläkkeistä, joten 
matalan syntyvyyden vuoksi eläkemaksuissa on merkittävä korotuspaine. Maahanmuut-
to voi vähentää eläkkeiden rahoitukseen kohdistuvaa painetta. Tässä raportissa tarkastel-
laan maahanmuuton vaikutuksia väestörakenteeseen, työllisyyteen sekä eläkemenoon ja 
eläkemaksuun. Maahanmuuton kokonaisvaikutukset sosiaaliturvamenoihin ja koko jul-
kisen talouden kestävyyteen on rajattu tämän raportin ulkopuolelle. Raportissa käytetty 
maahanmuuttajien ryhmittely sekä ryhmäkohtaiset erot perustuvat hallinnollisiin rekiste-
riaineistoihin.

Maahan vuosittain muuttavat henkilöt ovat pääsääntöisesti työikäisiä tai lapsia, ja siksi 
maahanmuutto alentaa vanhushuoltosuhdetta. Lisäksi joissakin maahanmuuttajaryhmissä 
syntyvyys on huomattavasti suurempaa kuin Suomessa syntyneillä. Maahanmuutto näistä 
ryhmistä nuorentaa ikärakennetta erityisesti. 

Maahanmuuttajaryhmien välillä on suuria eroja työllistymisessä ja ansiotasossa. Monet te-
kijät kuten maahanmuuton syy, koulutustaso, kielitaito, maassaoloaika, sukupuoli ja ikä 
ovat yhteydessä työllistymiseen. Työn vuoksi muuttaneet sekä hyvin koulutetut maahan-
muuttajat työllistyvät hyvin, mutta huonommin koulutettujen ja humanitäärisistä syistä 
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maahan muuttaneiden työllisyysasteet ovat matalampia. Pitkään maassa olleiden työlli-
syysaste on korkeampi, etenkin naisilla ja huonosti työllistyvistä ryhmistä tulevilla mie-
hillä. Myös ansiotaso on korkeampi pitkään maassa olleilla.

Tässä raportissa maahanmuuttajat jaetaan syntymämaansa perusteella kolmeen ryhmään: 
hyvin työllistyvät, keskinkertaisesti työllistyvät ja huonosti työllistyvät. Tämän ryhmittelyn 
tarkoituksena on selvittää eri tavoilla työllistyvien maahanmuuttajaryhmien vaikutusta vä-
estön ikärakenteeseen, työllisyyteen sekä eläkemenoihin ja -maksuihin. Maahanmuuttajien 
lasten oletetaan integroituvan siten, että he ovat työllisyyden, ansiotason, maastamuutto-
alttiuden ja hedelmällisyyden suhteen puoliksi vanhempiensa maahanmuuttajaryhmän ja 
puoliksi muiden Suomessa syntyneiden kaltaisia.

Vuosittain maahan muuttavista suurin osa on hyvin työllistyvästä ryhmästä, mutta tähän 
ryhmään kuuluvat myös muuttavat pois Suomesta kaikkein todennäköisimmin. Huonosti 
työllistyvien ryhmään kuuluvat jäävät muita maahanmuuttajia todennäköisemmin Suo-
meen. Suomessa syntyneiden maastamuutto on ollut 1990-luvulta lähtien suurempaa kuin 
paluumuutto. 

Huonosti työllistyvien ryhmän maahanmuuttajien hedelmällisyys on kaksinkertainen ver-
rattuna Suomessa syntyneisiin. Hyvin ja keskinkertaisesti työllistyvien ryhmien maahan-
muuttajien hedelmällisyys on vain hieman Suomessa syntyneitä suurempaa.

Peruslaskelmassa käytetään Tilastokeskuksen vuoden 2018 väestöennusteen vuotuista 
nettomaahanmuutto-oletusta, joka on 15 000 henkilöä vuodessa. Peruslaskelmassa olete-
taan lisäksi, että nettomaahanmuutto jakautuu maahanmuuttajaryhmiin, kuten se jakau-
tui vuosina 2013–2017 keskimäärin. Muuttoliikkeen vaikutusta selvitetään muuttamalla 
maahan- ja maastamuuttoa eri ryhmistä. 

Raportissa esitetään neljä skenaariota, joissa maahanmuuton oletetaan kasvavan niin, et-
tä nettomaahanmuutto on vuosittain 10 000 henkilöä suurempi kuin peruslaskelmassa. 
Skenaariosta riippuen lisämaahanmuuttajat tulevat joko pelkästään hyvin työllistyvien 
maahanmuuttajien ryhmästä, keskinkertaisesti työllistyvien ryhmästä, huonosti työllisty-
vien ryhmästä tai maahanmuuton kasvu jakautuu näihin ryhmiin, kuten maahanmuutto 
jakautui vuosina 2013–2017 keskimäärin. Maastamuuttoalttiuden oletetaan pysyvän sa-
mana kuin peruslaskelmassa. 

Nettomaahanmuutto voi lisääntyä myös siten, että maastamuutto vähenee. Maastamuuton 
vähenemisen vaikutusta tarkastellaan skenaariossa, jossa maastamuuttajien lukumäärä 
vähenee niin, että nettomaahanmuutto on vuosittain 10 000 henkilöä suurempi kuin pe-
ruslaskelmassa. Tässä skenaariossa väestön ikärakenne poikkeaa edellä mainituista ske-
naarioista, koska maastamuuttajat ovat keskimäärin vanhempia kuin maahanmuuttajat. 
Suomessa syntyneiden osuus väestöstä on tässä skenaariossa suurempi kuin niissä, joissa 
maahanmuutto kasvaa. 
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Raportissa tarkastellaan myös skenaariota, jossa nettomaahanmuutto on 10 000 henkilöä 
pienempi kuin peruslaskelmassa. Nettomuuton väheneminen jakautuu samassa suhtees-
sa maahanmuuttajaryhmiin kuin nettomuutto jakautui vuosina 2013–2017 keskimäärin.

Maahanmuuton vaikutukset väestörakenteeseen poikkeavat toisistaan eri skenaarioissa. Tä-
mä johtuu muuttajien lukumäärien lisäksi siitä, että eri syntymämaaryhmissä hedelmällisyys 
on erilaista. Lisäksi maastamuuttajat ovat keskimäärin vanhempia kuin maahanmuuttajat.

Peruslaskelmassa väestön määrä vähenee noin 5,1 miljoonaan henkilöön vuoteen 2085 
mennessä. Jos nettomaahanmuutto on vuosittain 10 000 henkilöä suurempi kuin peruslas-
kelmassa, väestön määrä kasvaa noin kuuteen miljoonaan henkilöön vuoteen 2085 men-
nessä. Jos nettomuutto vähenee 10 000 henkilöllä, väestön määrä vähenee noin 4,2 miljoo-
naan henkilöön vuoteen 2085 mennessä.

Vanhushuoltosuhde eli vanhusten määrä suhteessa työikäisten määrään alkaa laskea suu-
remman nettomaahanmuuton vuoksi jo laskentajakson alkupuolella, sillä maahan muut-
tavista suurin osa on työikäisiä tai lapsia. Vuonna 2030 vanhushuoltosuhde on noin pro-
senttiyksikön peruslaskelmaa pienempi, jos nettomaahanmuutto kasvaa 10 000 henkilöllä 
vuodessa. Nettomaahanmuuton vähenemisen vaikutus on päinvastainen. 

Maahanmuuttajaryhmien erilaisten hedelmällisyyksien vaikutukset alkavat näkyä työikäis-
ten määrissä 2030-luvun puolivälissä. Laskentajakson lopussa vanhushuoltosuhde on noin 
6–8 prosenttiyksikköä pienempi kuin peruslaskelmassa, jos maahanmuutto on vuosittain 
10 000 henkilöä peruslaskelmaa suurempi. Vaikutus vanhushuoltosuhteeseen on pienem-
pi, jos nettomaahanmuutto kasvaa maastamuuton pienemisen vuoksi. Jos nettomaahan-
muutto on vuosittain 10 000 henkilöä peruslaskelmaa pienempi, on vanhushuoltosuhde 
laskentajakson lopussa noin kymmenen prosenttiyksikköä suurempi kuin peruslaskelmassa.

Skenaarioissa, joissa nettomaahanmuutto kasvaa, lakisääteisten eläkemenojen suhde brut-
tokansantuotteeseen jää vuosisadan puolivälissä noin puoli prosenttiyksikköä ja lopussa 
noin prosenttiyksikön peruslaskelmaa matalammaksi. Nettomaahanmuuton vähenemisen 
vaikutus on päinvastainen. Laskentajakson alkupuolella eläkemenon suhde bruttokansan-
tuotteeseen laskee vähiten, jos maahanmuuttajat tulevat huonosti työllistyvien ryhmäs-
tä, mutta laskentajakson lopulla eläkemenot suhteessa bruttokansantuotteeseen alenevat 
eniten tässä skenaariossa. Tämä johtuu maahanmuuttajien lasten suuremmasta määrästä, 
heidän vanhempiaan paremmasta työllisyysasteesta ja ansiotasosta sekä maassaoloajan 
yhteydestä työllistymiseen ja ansiotasoon. 

Maahanmuuttajien eläkkeet jäävät keskimäärin matalammiksi kuin Suomessa syntyneil-
lä. Tämä johtuu maahanmuuttajien kantaväestöä matalammasta työllisyysasteesta ja an-
siotasosta sekä lyhyeksi jäävistä Suomessa tehdyistä työurista. Maahanmuuton kasvu-
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skenaarioissa keskieläkkeen suhde keskiansioon laskee noin prosenttiyksikön peruslas-
kelmaa alemmaksi laskentajakson loppuun mennessä. 

Työllistymisen vaikutus työeläkemenon suhteeseen työtulosummasta on suurempi kuin elä-
kemenon ja BKT:n suhteeseen, sillä työeläke karttuu vain tehdystä työstä. Aina 2050-luvun 
lopulle saakka työeläkemeno suhteessa työtulosummaan on sitä pienempi, mitä paremmin 
työllistyvien ryhmästä maahanmuutto tulee. Sen jälkeen huonosti työllistyvien maahan-
muuttajien ryhmän korkeamman hedelmällisyyden vaikutus alkaa näkyä työikäisen väes-
tön määrässä. Skenaarioissa, joissa maahanmuutto kasvaa, työeläkemenon suhde työtu-
losummaan on vuosisadan puolivälissä noin prosenttiyksikön pienempi ja laskentajakson 
lopussa noin kolme prosenttiyksikköä pienempi kuin peruslaskelmassa. Vaikutukset TyEL-
menon ja palkkasumman suhteeseen ovat samankaltaisia.

Peruslaskelmassa yksityisen sektorin palkansaajien (TyEL) maksutasoa on korotettava hie-
man 2020-luvulta alkaen, ja se nousee 2030-luvun alkupuolella noin 24,9 prosenttiin palk-
kasummasta. Jos nettomaahanmuutto on vuosittain 10 000 henkilöä suurempi kuin perus-
laskelmassa ja lisämaahanmuutto jakautuu maahanmuuttoryhmiin kuten vuosina 2013–
2017 keskimäärin, maksuprosentti nousee 2030-luvun alkupuolella noin 24,5 prosenttiin 
palkkasummasta. 2040-luvun puolivälissä maksutaso painuu matalimmalle tasolleen las-
kentajakson aikana, noin prosenttiyksikön peruslaskelmaa alemmas. Sen jälkeen maksu 
lähtee nousuun mutta ei nouse yhtä voimakkaasti kuin peruslaskelmassa ja jää laskenta-
jakson lopussa noin kaksi prosenttiyksikköä peruslaskelmaa matalammaksi.

Maksuprosenttia ei tarvitse nostaa ennen 2050-luvun puoliväliä lainkaan, jos lisämaahan-
muuttajia tulee vain hyvin työllistyvien ryhmästä tai nettomaahanmuuton kasvu johtuu 
peruslaskelmaa pienemmästä maastamuutosta.

Jos nettomaahanmuuton kasvu aiheutuu pelkästään huonosti työllistyvien ryhmään kuu-
luvien maahanmuuttajien maahanmuutosta, TyEL-maksu jää 2030-luvun alkupuolella 
vain 0,2 prosenttiyksikköä peruslaskelmaa matalammaksi. Kuitenkin laskentajakson lo-
pulla TyEL-maksu laskee muita skenaarioita matalammalle, ja vuonna 2085 se on 2,1 pro-
senttiyksikköä matalampi kuin peruslaskelmassa. Tämä johtuu siitä, että tässä ryhmässä 
hedelmällisyys on noin kaksinkertainen verrattuna muihin ryhmiin ja maahanmuuttajien  
lasten oletetaan työllistyvän vanhempiaan paremmin.

Nettomaahanmuuton vähentyessä 5 000 henkilöön vuodessa maksutaso nousee 2030-lu-
vulla runsaaseen 25 prosenttiin eli noin puoli prosenttiyksikköä korkeammalle kuin pe-
ruslaskelmassa. Maksu pysyy tällä tasolla 2040-luvun loppupuolelle, kunnes alkaa nous-
ta väestön ikääntymisen myötä nousten laskentajakson lopulla noin 2,5 prosenttiyksikköä 
peruslaskelmaa korkeammalle.
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Työeläkkeiden pitkän aikavälin rahoitusnäkymiä voidaan arvioida myös kestävän vaki-
omaksutason avulla. Nettomaahanmuuttoa 10 000 henkilöllä kasvattavissa skenaariois-
sa sekä TyEL-järjestelmän että kaikkien työeläkkeiden vakiomaksutaso on 1–1,2 prosent-
tiyksikköä peruslaskelmaa matalampi riippuen lisämaahanmuuttajien työllistymisestä. 
Maahanmuuton väheneminen 10 000 henkilöllä kasvattaisi molempia vakiomaksuja noin 
1,3 prosenttiyksikköä.


