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Tiivistelmä
Työn tavoitteena on ollut laatia tieteellistä viitekehystä soveltaen ja tilastollisia menetelmiä käyttäen tutki‐
mus Turun työ‐ ja elinkeinotoimiston Kansainvälisten palveluiden uusien asiakkaiden sijoittumisesta ja
asemasta työmarkkinoilla. Tutkimus perustuu TE‐toimiston tilastointia varten työhallinnon URA‐
järjestelmästä koostettuun (n. 2 400 henkilötunnuksen) luetteloon Turun TE‐toimiston Kansainvälisten pal‐
veluiden uusista asiakkaista vuosilta 2007‐2011. Henkilöiden asiakkuustiedoista eri viranomaisissa (verotta‐
ja, työhallinto, Väestörekisterikeskus, Turun sosiaalitoimi) muodostettiin henkilötasoinen aineisto, jonka
tilastollisessa analyysissa tarkasteltiin yleisten taustaominaisuuksien, työnhakuominaisuuksien sekä TE‐
toimiston palveluiden ja toimenpiteiden vaikutusta ansiotulotasoon vuonna 2011, joka toimi indikaattorina
työllistymiselle. Tutkimusta on täydennetty Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston tietoihin perustuvalla
erillistarkastelulla tutkimushenkilöiden pääasiallisesta toiminnasta ja työllistyneiden henkilöiden sosio‐
ekonomisesta asemasta ja työnantajien toimialasta.
Koska tutkimuksen kohdejoukkona olivat TE‐toimiston asiakkaat, joista valtaosa oli vuonna 2011 edelleen
asiakkaana, oli tulotaso odotetusti alhainen. Henkilöiden yleisistä taustaominaisuuksista tulotasoon vaikut‐
tivat selvimmin sukupuoli, ikä, maahanmuuton syy ja maassaoloaika sekä Suomen kansalaisuuden saami‐
nen. Tutkimuksen mukaan Turun TE‐toimiston asiakkaina olleiden korkeampi tulotaso ja työllistyminen oli
todennäköisempää miehille, 30‐50‐vuotiaille, Suomen kansalaisuuden saaneille ja maassa pidemmän aikaa
oleskelleille. Myös Viron kansalaisilla oli analyysin mukaan paremmat työllistymismahdollisuudet. Kansalai‐
suuden vaikutus oli kuitenkin erilainen miehillä ja naisilla. Työperäisen syyn takia maahan tulleilla oli mui‐
den syiden takia tulleita korkeampi tulotaso, mutta muiden ryhmien tulotaso ei eronnut merkitsevästi pa‐
kolaisuuteen verrattavissa olevan syyn vuoksi maahan tulleiden tulotasosta. Työnhakuun vaikuttavista omi‐
naisuuksista suurin merkitys oli Suomessa hankitulla työkokemuksella: yhteensä yli kolmen vuoden Suo‐
messa hankittu työkokemus lisäsi tulotasoa yli 40 %. Ammattialoista ainoastaan terveydenhuollon ja sosiaa‐
lialan ammattiryhmään kuulumisella oli selvästi positiivinen vaikutus tulotasoon. Koulutuksen ja kielitaidon
vaikutus tulotasoon oli vähäinen. Tulotaso oli odotetusti sitä suurempi, mitä pidempi aika oli kulunut vii‐
meisestä tapahtumista TE‐toimiston palveluissa. TE‐palveluista ja toimenpiteistä vaikuttavin oli loppuun
suoritettu ammatillinen koulutus, joka lisäsi tuloja lähes kolmanneksella. Työllistymiseen vaikuttavimpia
koulutusaloja olivat palveluala sekä rakennus‐ ja kaivosala ja jossain määrin myös teollisuus.
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston aineistoihin perustuvien tulosten mukaan kohderyhmän henkilöiden
työllisyysaste oli vuonna 2011 alhainen, työttömyysaste korkea ja työvoiman ulkopuolella olevien osuus
erittäin suuri. Työllistyneet tutkimushenkilöt olivat sijoittuneet pääasiassa alhaisen palkkatason suorittaviin
tehtäviin. Suurimpia työllistäjiä olivat siivouspalvelut, ravintola‐ala, työvoiman vuokrauspalvelu, teollisuus,
rakentaminen, kauppa, kuljetus‐ ja postipalvelut sekä sosiaali‐ ja terveyspalvelut. Alhainen työllisyysaste ja
työllisten painottuminen matala‐palkka‐aloille sekä tehtäviin, jotka ovat tyypillisesti määräaikaisia tai osa‐
aikaisia, johtivat alhaiseen tulotasoon. Sukupuoli ja ikä vaikuttivat voimakkaasti sekä työllisyyteen että tulo‐
tasoon. Erittäin tärkeä taustatekijä sekä työllistymisen että tulotason kannalta oli henkilön maantieteellinen
tausta: yleistäen Pohjoismaista ja Baltiasta tulleet olivat parhaassa asemassa, muualta Euroopasta tulleet
toiseksi parhaassa sekä Lähi‐idästä ja Afrikasta tulleet heikoimmassa asemassa. Työvoimaosuus ja työlli‐
syysaste nousivat kuitenkin merkittävästi neljän vuoden maassaolojakson aikana ja vastaavasti työvoiman
ulkopuolella olevien osuus supistui. Kuitenkaan työttömyysaste ei alentunut, koska työllisten ja työttömien
määrä kasvoi suunnilleen samassa suhteessa työvoiman ulkopuolella olevien vähentyessä. Työvoimaosuu‐
den merkittävä nousu osoittaa kuitenkin aktivoitumista työnhaussa. Myös sukupuolten, ikäryhmien ja
maantieteellisten taustaryhmien väliset erot työllisyysasteessa supistuivat jakson aikana.
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1 Johdanto
Maahanmuuttajien määrä ja osuus väestöstä ovat kasvaneet Suomessa nopeasti viimeisen 20 vuoden aika‐
na ja erityisesti viime vuosikymmenen puolivälistä alkaen. Turku on pääkaupunkiseudun jälkeen Suomen
suurin vieraskielisen väestön keskittymä. Kaupungin väestöstä 16 700 (9,2 %) oli vieraskielisiä vuonna 2013.
Määrä on lähes kuusinkertaistunut vuodesta 1993.
Maahanmuuttajataustaisella väestöllä on yhä tärkeämpi rooli työmarkkinoilla. Suomessa työikäisen kanta‐
väestön määrä on kääntynyt laskuun. Maahanmuuttajataustainen väestö painottuu iän suhteen työikäisiin,
koska muuttajat ovat tullessaan pääasiassa nuoria aikuisia. Näin ollen maahanmuutto tasapainottaa kanta‐
väestön supistuvaa työvoiman tarjontaa. Maahanmuuttajien työllistyminen ei kuitenkaan ole ongelmaton‐
ta. Tilastojen mukaan työllisten osuus työikäisistä on maahanmuuttajataustaisilla selvästi alempi ja vastaa‐
vasti työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien osuus on korkeampi kuin kantaväestöllä. Maahanmuut‐
tajaryhmien välillä on kuitenkin suuria eroja työllistymisen suhteen. Lisäksi maassaoloajan pituus vaikuttaa
oleellisesti työllistymisen todennäköisyyteen. Kaiken kaikkiaan maahanmuuttajat muodostavat erittäin
heterogeenisen joukon, jossa on paljon hajontaa sekä työllistymisen että lukuisten muiden tekijöiden suh‐
teen. Tutkimusten (mm. Eronen ym. 2014) mukaan Virosta ja Länsi‐Euroopasta muuttaneiden työllisyysas‐
teet ovat huomattavasti muita maahanmuuttajaryhmiä korkeampia.
Maahanmuuttajataustaisen väestön sijoittumisella työmarkkinoille on suuri yhteiskunnallinen ja taloudelli‐
nen merkitys. Työttömyyden vuoksi maksettavat työttömyystuet ja toimeentulotuet sekä erilaiset sosiaali‐
set kustannukset muodostavat merkittävän rasitteen julkiselle taloudelle. Lisäksi työttömyyden vuoksi
saamatta jäävät verotulot saavat aikaan vajausta tulopuolelle. Toisaalta työttömien ja työvoiman ulkopuo‐
lella olevien potentiaalinen työpanos jää käyttämättä, mikä aiheuttaa talouden resurssien vajaakäyttöä.
Työttömyydellä ja työvoiman ulkopuolelle jäämisellä on toimeentulo‐ongelmia lisäävän vaikutuksen lisäksi
myös syrjäytymisriskiä lisäävä vaikutus.
Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen ongelmat liittyvät usein koulutuksen ja osaamisen puutteisiin
sekä vajavaisiin työmarkkinavalmiuksiin. TE‐toimistojen työvoimapalvelut tarjoavat toimenpiteitä ja välinei‐
tä, joilla osaamista, resursseja ja valmiuksia voidaan kehittää. Maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden
työllistymisen kannalta on erittäin tärkeätä, että nämä toimenpiteet ja välineet ovat mahdollisimman toi‐
mivia ja kohdentuvat tarkoituksenmukaisesti erityyppisille asiakkaille. Tätä varten tarvitaan tutkimustietoa
maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden sijoittumisesta työmarkkinoille ja yhteiskunnan tuista riippu‐
mattoman tulotason saavuttamisesta.
1.1 Tutkimuksen tausta
Varsinais‐Suomen elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskus (ELY‐keskus) on tilannut Kaupunkitutkimus TA
Oy:ltä tutkimuksen Turun työ‐ ja elinkeinotoimiston Kansainvälisten palveluiden asiakkaiden sijoittumisesta
kotouttamisajan jälkeen. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa taustatietoa ELY‐keskuksen maahanmuut‐
tajapalveluiden suunnittelua, toteutusta ja toimivuuden arviointia varten. Laissa kotoutumisen edistämises‐
tä (1386/2010) ELY‐keskusten tehtäväksi on osoitettu mm. kotouttamisen alueellinen kehittäminen, yhteis‐
työ, yhteensovittaminen ja seuranta.
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Tutkimus on osa Maahanmuuttajien palveluohjauksen kumppanuushanketta, joka kuuluu Euroopan sosiaa‐
lirahaston ESR 2007‐2013 toimintalinjan 2 ”Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä
syrjäytymisen ehkäiseminen” valtakunnalliseen osioon.
1.2 Tutkimuksen tavoite ja toteutus
Työn tavoitteena on ollut laatia tieteellistä viitekehystä soveltaen ja tilastollisia menetelmiä käyttäen tutki‐
mus Turun työ‐ ja elinkeinotoimiston Kansainvälisten palveluiden uusien asiakkaiden sijoittumisesta ja
asemasta työmarkkinoilla. Tarkoituksena on ollut selvittää eri tekijöiden, mm. työvoimapoliittisten toimen‐
piteiden, asiakkaiden taustojen ja elämäntilanteiden, vaikutusta ansiotasoon, joka toimii tutkimuksessa
työllistymisen indikaattorina.
Tutkimus perustuu TE‐toimiston tilastointia varten työhallinnon URA‐järjestelmästä koostettuun (n. 2 400
henkilötunnuksen) luetteloon Turun TE‐toimiston Kansainvälisten palveluiden uusista asiakkaista vuosilta
2007‐2011. Henkilöiden asiakkuustiedoista eri viranomaisissa on muodostettu henkilötasoinen aineisto,
jossa yhdistetään em. henkilötunnuslistan henkilöiden asiakkuustietoja eri viranomaisten järjestelmistä
(työhallinto, verottaja, Väestörekisterikeskus, Turun sosiaalitoimi). Aineistolle suoritetaan tilastollinen ana‐
lyysi eri tekijöiden vaikutuksesta henkilöiden tulotasoon. Analyysissä tarkastellaan mm. työvoimapoliittis‐
ten toimenpiteiden ja ‐koulutuksen, koulutustaustan, iän, sukupuolen, kansallisuuden, maahantulon syyn ja
maassaoloajan vaikutusta työllistymiseen, jota kuvataan ansiotuloilla. Tutkimusasetelmana on selittää näillä
tekijöillä tutkimushenkilöiden ansiotason vaihtelua tutkimusjakson viimeisenä vuonna 2011.
Tutkimuksen aineiston analyysissä käytetään menetelmänä tilastollista regressioanalyysiä. Henkilöiden
taustatekijöiden, demografisten ominaisuuksien, olosuhteiden, osaamisen ja resurssien sekä työvoimahal‐
linnon erilaisten toimenpiteiden yhteyttä tulotasoon analysoidaan regressiomallin avulla, jossa huomioi‐
daan myös eri tekijöiden yhtäaikainen vaikutus tuloihin.
Tutkimusta on täydennetty Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston tietoihin perustuvalla erillistarkastelulla
tutkimushenkilöiden työmarkkina‐asemasta: pääasiallisesta toiminnasta, työllistyneiden henkilöiden sosio‐
ekonomisesta asemasta ja työnantajien toimialasta. Analyysiä varten Tilastokeskus liitti tutkimushenkilöihin
heidän pääasiallista toimintaansa sekä työllisten ammattiasemaa, sosioekonomista asemaa ja työnantajan
toimialaa koskevat tiedot vuosilta 2007‐2011.
1.3 Tutkimusraportin sisältö
Raportin luvussa 2 kuvataan maahanmuuttajien määrää, rakennetta ja taustoja Turun ja Varsinais‐Suomen
sekä koko maan näkökulmasta tilastojen ja kirjallisuuden perusteella. Lisäksi esitetään alan tutkimuksiin
perustuva yhteenveto maahanmuuttajien kotoutumisesta ja sijoittumisesta työmarkkinoille.
Luvussa 3 käsitellään TE‐hallinnon kotouttamis‐ ja työvoimapalveluita sekä kuvataan maahanmuuttaja‐
asiakkaiden asiakasprosessi Turun TE‐toimiston kansainvälisissä palveluissa.
Luvussa 4 kuvataan rekisteripohjainen tutkimusaineisto ja sen hankinta‐ ja yhdistelyprosessi sekä tutkimuk‐
sessa käytettävät menetelmät. Tavoitteena on helpottaa vastaavankaltaisten aineistojen hankintaa tulevai‐
suudessa kuvaamalla aineiston hankinta‐ ja käsittelyprosessi kohtuullisen tarkasti.
Tutkimusanalyysit raportoidaan luvussa 5. Aluksi luvussa esitellään tutkimushenkilöiden taustatekijöiden
jakaumat sekä ansiotulojen jakautuminen eri taustatekijöiden suhteen. Seuraavassa vaiheessa kuvataan ja
tulkitaan regressioanalyysin tulokset useiden muuttujien selitysmalleista: miten henkilöiden taustatekijät,
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ominaisuudet, resurssit sekä eri työvoimapalvelut vaikuttavat ansiotasoon, kun eri tekijöiden vaikutus ote‐
taan huomioon samanaikaisesti.
Raportin luku 6 sisältää Tilastokeskuksen aineistoon perustuvan erillisanalyysin tutkimushenkilöiden pää‐
asiallisesta toiminnasta ja työllistyneiden henkilöiden sosio‐ekonomisesta asemasta ja työnantajien toimi‐
alasta.
Lopuksi luvussa 7 esitetään yhteenveto tutkimuksen keskeisistä tuloksista ja johtopäätöksistä sekä tehdään
ehdotuksia maahanmuuttajien työvoimapalveluiden kehittämisestä.
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2 Maahanmuuttajat Suomessa ja suomalaisilla työmarkkinoilla
Luvussa maahanmuuttajien määrää, rakennetta ja taustoja Turun ja Varsinais‐Suomen sekä koko maan
näkökulmasta tilastojen ja kirjallisuuden perusteella. Tarkastelut sijoittuvat pääasiassa tutkimusvuoteen
2011. Lisäksi esitetään alan tutkimuksiin perustuva yhteenveto maahanmuuttajien kotoutumisesta ja sijoit‐
tumisesta työmarkkinoille.
2.1 Maahanmuutto Suomeen, Varsinais‐Suomeen ja Turkuun
Historiallisesti Suomi on ollut maastamuuttomaa ja pitkään maahanmuuttajatkin olivat pääasiassa suoma‐
laisia paluumuuttajia. Ulkomaalaisten maahanmuutto Suomeen ja Turkuun on vasta 1990‐luvulla yleistynyt
ilmiö, kun ensin idän ja lännen välinen maailmanjärjestys murtui ja Suomi liittyi EU:n jäseneksi vuonna
1995. Suomen muuttumiseen maahanmuuttovoittoiseksi maaksi ovat vaikuttaneet mm. Venäjän inkeriläi‐
sille myönnetty paluumuuttajan asema, entisen Jugoslavian sota ja etninen hajoaminen, Somalian kriisin
pakolaisryhmät ja EU:n vapaan liikkumisen periaate. Vieraskielisten ulkomaalaisten maahanmuutto Suo‐
meen on kuitenkin varsin tuoretta ja maahanmuuttajia on edelleen vähän. Suomi on maahanmuuttoasiois‐
sa, niin maahanmuuttajien määrässä ja osuudessa, vaikutuksissa kuin vastaanotossa ja asenteissakin, huo‐
mattavasti jäljessä muuta Länsi‐Eurooppaa. (Salminen 2012, 4‐5.)
Maahanmuuttoviraston mukaan vuonna 2011 Suomesta haki turvapaikkaa 3 088 henkilöä, noin neljännes
vähemmän kuin edellisenä vuonna (4 018 hakijaa) ja lähes puolet vähemmän kuin vuonna 2009 (5 988 haki‐
jaa). Vuoden 2012 marraskuun loppuun mennessä turvapaikkaa oli hakenut 2 890 henkilöä (Maahanmuut‐
tovirasto 7.12.2012). Vuosittaiset vaihtelut pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden maahanmuutossa ovat
olleet suuria. Yksintulleita alaikäisiä turvapaikanhakijoita oli vuonna 2011 vastaavasti 150 hakijaa, yli puolet
vähemmän kuin vuonna 2010 (329 hakijaa). Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden lähtömaita olivat
vuonna 2011: Irak (586), Somalia (356), Venäjä (296), Afganistan (284), Iran (124), Syyria (110) ja Nigeria
(105). (Salminen 2012, 5.)
Suomen kiintiöpakolaisten valtion talousarviossa vahvistettu kiintiö on ollut vuodesta 2001 lähtien 750
henkilöä. Vuoden 2012 pakolaiskiintiössä otettiin vastaan 200 afganistanilaista pakolaista Iranista, 150 my‐
anmarilaista pakolaista Thaimaasta, 150 kongolaista pakolaista Ruandasta sekä 150 irakilaista, iranilaista,
afganistanilaista ja somalialaista pakolaista Turkista, sekä lisäksi 100 kiireellistä sijoitusta vaativaa pakolais‐
ta. Turku on vastaanottanut vuosina 1993–2010 yhteensä 2 171 pakolaista ensimmäisenä sijoituskuntana,
mikä on toiseksi eniten Suomen kunnista (Helsinki 4 687 ja Tampere 1 961). Viime vuosina Tampere on
vuositasolla vastaanottanut hieman enemmän pakolaisia kuin Turku. (Salminen 2012, 5.)
Vaikka pakolaisia ja turvapaikan saaneita maahanmuuttajia on sijoitettu ensivaiheessa kuntiin ympäri maa‐
ta, ovat he muuttaneet myöhemmin, kuten kantaväestökin, kohti Etelä‐Suomen suuria kaupunkiseutuja,
joissa on oman etnisen yhteisön tuki ja verkostot sekä monipuolisimmat mahdollisuudet työhön, koulutuk‐
seen ja toimeentuloon. Ahlgren‐Leinvuon (2005) tutkimuksen mukaan pakolaiset muuttivat pois erityisesti
maaseudun alkusijoituskunnista ja muuttojen kohteena olivat erityisesti pääkaupunkiseutu ja Turku. (Sal‐
minen 2012, 6.)
Maassamuutto ja siirtolaisuus ovat sekä Varsinais‐Suomen että Turun väestönkasvun perusta. Luonnollinen
väestönkasvu on ollut hyvin heikkoa ja väestönkasvu on perustunut kuntien väliseen nettomuuttoon sekä
nettosiirtolaisuuteen. Maahanmuutolla on olennainen merkitys Turun väestönkasvulle, sillä vuonna 2011
lähes puolet väestönlisäyksestä tuli nettomaahanmuuton kautta. Ulkomaalaisperäistä väestöä muuttaa
myös maan sisäisen muuttoliikkeen mukana. Maahanmuuttajia on muuttanut pääkaupunkiseudulle ja Tur‐
6

kuun jo vuosien ajan Suomen sisäisten muuttovirtojen mukana. Ulkomaan kansalaiset ovat keskittyneet
Etelä‐Suomeen ja erityisesti pääkaupunkiseudulle voimakkaammin kuin Suomen koko väestö keskimäärin.
Maahanmuuttajat ovat olleet myös alttiimpia muuttamaan kuin kantaväestö. Turkuun on muuttanut Suo‐
men sisäisten muuttovirtojen mukana ennen kaikkea samoja etnisiä ryhmiä kuin siellä on ollut ennestään,
eli olemassa olevat ryhmät ovat vahvistuneet entisestään. (Salminen 2012, 7.)
Työhön liittyvien syiden osuus maahanmuuttajien Suomeen muuton syistä 1990‐ ja 2000‐luvulla on työmi‐
nisteriön arvioiden mukaan ollut vain 5–10 prosenttia. Muuton syissä ovat korostuneet erilaiset perhesyyt,
kuten avioliitto Suomen kansalaisen tai Suomessa pysyvästi asuvan ulkomaan kansalaisen kanssa sekä per‐
heen yhdistämiset. (Salminen 2012, 6.) Työperusteinen maahanmuutto on kuitenkin lisääntynyt huomatta‐
vasti 2010‐luvulle tultaessa. Vuonna 2011 myönnetyistä 17 683 oleskeluluvasta 33 % myönnettiin per‐
hesiteiden, 31 % opiskelun ja 30 % työnteon ja elinkeinon harjoittamisen perusteella (Sisäasianministeriö
2012, 8).
Osa muuttoliikkeestä on tilapäistä työperusteista maahanmuuttoa. Ns. siirtotyöläisten määrä on kasvanut
viime vuosikymmenten aikana oleskelu‐ ja matkustusrajoitusten poistuttua. Arvion mukaan pelkästään
Suomessa tilapäisesti työssä olevien EU‐kansalaisten määrä olisi vuositasolla 50 000 henkilöä. (Eronen ym.
2014, 15.) Suomessa sijaitsevilla työpaikoilla työskenteli Tilastokeskuksen Rajahaastattelututkimuksen mu‐
kaan vuonna 2011 noin 41 000 ulkomaista työntekijää, joista noin 21 000 henkilöä oli Virosta, 3 100 Venä‐
jältä ja 2 400 Puolasta. Lisäksi Suomessa työskenteli noin 31 000 lähetettyä (ulkomailla olevan työnantajan
palveluksessa olevia) työntekijää vuonna 2010, joista kaksi kolmasosa oli Virosta ja seuraavaksi suurimmat
ryhmät Puolasta ja Saksasta. Raja‐aluetyössäkäynti on lisääntynyt pääkaupunkiseudun lisäksi myös Turun
seudulla. Alueen telakkateollisuus on työllistänyt runsaasti ulkomaalaisia työntekijöitä ja keikkatyöläisiä.
(Salminen 2012, 6.)
Opiskelu etenkin yliopistoissa ja korkeakouluissa on tavallinen syy muuttaa Suomeen ja saada oleskelulupa
(EU:n ulkopuoliset kansalaiset). Maahanmuuttoviraston vuonna 2011 myöntämistä ensimmäisistä oleskelu‐
luvista vajaa kolmannes (5 460) oli opiskelun perusteella annettuja. Vuonna 2011 ammattikorkeakouluihin
ja yliopistoihin tuli yhteensä 9 172 ulkomaista opiskelijaa. Sen sijaan vuonna 2011 Suomen ammatillisiin
oppilaitoksiin tuli 2 397 ulkomaista opiskelijaa, mikä on 13 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Ulkomaalaisten tutkinto‐opiskelijoiden määrä on kasvanut Suomen yliopistoissa ja korkeakouluissa viimeis‐
ten kahden vuosikymmenen aikana vajaasta 2 000 nykyiseen yli 7 000 opiskelijaan, joista suurin osa tulee
Euroopasta tai Aasiasta. (Salminen 2012, 6.)
Turun yliopistossa ulkomaisia tutkinto‐opiskelijoita oli 1 826 vuonna 2011. Määrä on kaksinkertaistunut
viimeisen kymmenen vuoden aikana. Eniten tutkinto‐opiskelijoita on tullut viime vuosina Venäjältä ja Kii‐
nasta, suurista EU‐maista (Saksa, Ranska, Italia, Espanja) sekä Virosta ja Intiasta. Lisäksi kaikkiaan noin 600–
700 ulkomaista vaihto‐opiskelijaa suoritti opintoja Turun yliopistossa. Åbo Akademissa on opiskellut nykyi‐
sin noin 800 ulkomaalaista opiskelijaa vuosittain yli 70 eri maasta. Lisäksi Turun ammattikorkeakouluun on
saapunut viime vuosina 200–300 ulkomaista opiskelijaa vuodessa, joista enemmistö on tullut Aasiasta, Afri‐
kasta ja Euroopasta. (Salminen 2012, 6.)
Maahanmuuttajien äidinkieli ja kansallisuus
Suomen väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 5 401 267 henkilöä. Väkiluku kasvoi vuoden 2011 aikana 25 991
henkilöllä, mikä on eniten vuoden 1991 jälkeen. Viidentenä vuotena peräkkäin siirtolaisuuteen liittyvä
muuttovoitto oli luonnollista väestönlisäystä suurempi väkilukua kasvattava tekijä. Vuoden 2011 lopussa
Suomen väestöstä äidinkieleltään suomenkielisiä oli 4 863 351 (90,0 %), ruotsinkielisiä 291 219 (5,4 %) ja
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saamenkielisiä 1 870 (0,03 %). Vieraskielisiä, eli muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään pu‐
huvia, oli 244 827 eli 4,5 prosenttia väestöstä. Suuri osa vieraskielisistä asuu Etelä‐Suomen kaupungeissa,
erityisesti pääkaupunkiseudulla. Selvästi suurimman vieraskielisten ryhmän, venäjänkielisten, määrä oli
noin neljännes kaikista vieraskielisistä ja yli 1 prosentti koko väestöstä. (Salminen 2012, 8.)
Suomessa asui vakinaisesti vuoden 2011 lopussa 5 218 134 Suomen kansalaista, joista 101 306 on syntynyt
ulkomailla. Ulkomaiden kansalaisia asui Suomessa 183 133 henkilöä eli 3,4 prosenttia väestöstä. Kolme
suurinta ryhmää Suomessa asuvia ulkomaan kansalaisia ovat Suomen naapurimaista. Ulkomaan kansalais‐
ten lisäksi Suomessa asuu kaksoiskansalaisuuden, eli Suomen ja jonkun muun maan kansalaisuuden omaa‐
via henkilöitä, jotka väestötilastoissa rekisteröityvät Suomen kansalaisiksi. Heitä oli vuoden 2011 lopussa yli
60 000, joista suurimmat kaksoiskansalaisuusryhmät olivat Venäjän (17 011), Ruotsin (5 624), Yhdysvaltain
(3 333), Vietnamin (2 439), Iranin (2 398) ja Viron (2 338) kansalaiset. Turussa kaksoiskansalaisia oli noin 3
500. (Salminen 2012, 9.)
Heli Sjöblom‐Immalan tutkimuksen mukaan vuosina 1998‐2000 Suomeen muuttaneista oli saanut Suomen
kansalaisuuden vuoteen 2009 mennessä erityisesti niiden maiden kansalaiset, joista tulee paljon turvapai‐
kan hakijoita. Turvapaikan hakijoilla ei ole useinkaan mahdollisuutta palata takaisin kotimaahansa, jolloin
kansalaisuuden saaminen on heille tärkeää. Kansalaisuuden saaminen on tärkeää myös kansalaisuudetto‐
mina muuttaneille. Yli puolella afganistanilais‐ ja iranilaissyntyisistä oli kymmenen vuoden kuluttua maa‐
hantulosta Suomen kansalaisuus. Virolaistaustaisilla kansalaisuus oli vain kymmenesosalla. (Sjöblom‐
Immala 2012, 42.)
Taulukko 2.1: Suurimmat vieraskielisten ryhmät Suomessa, Turussa ja muualla Varsinais‐Suomessa 2011.
Lähde: Tilastokeskus
Suomi
Yhteensä
venäjä
eesti, viro
somali
englanti
arabia
kurdi
kiina
albania
thai
vietnam

244 827
58 331
33 076
14 045
13 804
11 252
8 623
8 257
7 408
6 342
6 060

Turku
Yhteensä
venäjä
arabia
kurdi
albania
eesti, viro
somali
englanti
persia
vietnam
kiina

14 339
2 689
1 418
1 306
1 084
1 077
884
573
534
517
377

Muu Varsinais‐Suomi
Yhteensä
eesti, viro
venäjä
albania
englanti
kurdi
thai
kiina
bosnia
serbokroatia
saksa

(Salminen 2012, 8.)
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7692
1668
1654
517
379
373
310
204
201
192
185

Taulukko 2.2: Suurimmat ryhmät ulkomaan kansalaisia Suomessa, Turussa ja muualla Varsinais‐
Suomessa 2011. Lähde Tilastokeskus
Suomi
Yhteensä
Viro
Venäjä
Ruotsi
Somalia
Kiina
Irak
Thaimaa
Turkki
Saksa
Intia

183 133
34006
29585
8481
7421
6 159
5 742
5 545
4 159
3 806
3 793

Turku
Yhteensä
Viro
Venäjä
Irak
Iran
Somalia
Ruotsi
Kiina
Afganistan
Ent. Serbia ja Montenegro
Bosnia ja Hertsegovina

9 506
1 196
1 083
653
531
505
369
313
260
235
220

Muu Varsinais‐Suomi
Yhteensä
Viro
Venäjä
Ruotsi
Ent. Serbia ja Montenegro
Thaimaa
Bosnia ja Hertsegovina
Irak
Kiina
Ukraina
Puola

6 047
1 671
827
378
335
267
239
175
156
147
132

(Salminen 2012, 8.)
Maahanmuuttajaväestön kehitys Varsinais‐Suomessa ja Turussa
Varsinais‐Suomessa asui 467 217 henkilöä vuoden 2011 lopussa, joista vieraskielisiä oli 22 031 henkilöä, eli
4,7 prosenttia maakunnan väestöstä. Luku on hieman suurempi kuin valtakunnallinen keskiarvo. Maakun‐
nassa asui 9 prosenttia koko maan vieraskielistä, mutta osuus on ollut viime vuosina loivasti laskusuuntai‐
nen, vaikka vieraskielisten määrä on kasvanutkin. Varsinais‐Suomen suurin vieraskielisten ryhmä oli venä‐
jänkieliset, joita oli 20 prosenttia koko maakunnan vieraskielisistä. Venäjänkieliset ovat olleet selvästi suurin
vieraskielisten ryhmä, mutta vironkielisten määrä on viime vuosina kasvanut kaikkein vahvimmin. Somalin‐
kieliset olivat vasta kuudenneksi suurin ryhmä, vaikka he olivat valtakunnallisesti kolmanneksi suurin vie‐
raskielisten ryhmä. Varsinais‐Suomen kurdinkieliset muodostivat lähes 20 prosentin osuuden koko maan
kurdinkielisestä väestöstä ja Turunkin osuus oli yli 15 prosenttia, mikä kertoo hyvin vahvasta keskittymises‐
tä Turun seudulle. Kehitys on myös jatkunut vahvana Turussa. Samoin albaniankielisten Varsinais‐Suomen
osuus oli lähes 22 prosenttia koko maan ryhmästä ja Turun osuus oli lähes 15 prosenttia. Varsinais‐Suomen
arabiankielisistä asui Turussa yli 90 prosenttia. (Salminen 2012, 8‐9.)
Turun väestöstä oli vuoden 2011 lopussa muuta kuin suomen, ruotsin tai saamen kieltä äidinkielenään pu‐
huvia 14 339 asukasta. Vieraskielisiä oli 8 prosenttia koko kaupungin väestöstä (vrt. Helsinki 12 %, Vantaa
11 % ja Espoo 11 %). Turun vieraskielisten osuus maakunnan vieraskielisistä oli 65 prosenttia. Salossa (vie‐
raskielisiä 5 % väestöstä) oli vajaa 13 prosenttia seudun vieraskielisistä. Varsinais‐Suomen osuus koko Suo‐
men vieraskielisistä oli 9 prosenttia vuoden 2011 lopussa. Koko Varsinais‐Suomen maakunnan väestönkas‐
vu on yhä enemmän vieraskielisten varassa. (Salminen 2012, 10‐11.)
Turussa oli vuoden 2011 lopussa 178 630 asukasta, joista ulkomaiden kansalaisia oli 9 506 (5,3 %). He edus‐
tivat yli sataa eri kansalaisuutta. EU:n ja muiden Euroopan maiden kansalaisia oli yli puolet Turun ulkomaan
kansalaisista. Viron kansalaiset ovat ylivoimaisesti suurin EU‐kansalaisten ryhmä Turussa. Virolaiset nousi‐
vat ensi kertaa vuonna 2011 Turun suurimmaksi ulkomaan kansalaisuusryhmäksi ohittamalla Venäjän kan‐
salaisten määrän. Niin Viron kansalaisten kuin vironkielistenkin lukumäärä on kasvanut muutamana viime
vuotena vahvasti Turussa ja Varsinais‐Suomessa. Aasian maiden kansalaiset ovat kuitenkin lähes EU‐maiden
kansalaisten kokoinen ryhmä Turussa. Intian kansalaisia on Turun seudulla vähän verrattuna esimerkiksi
pääkaupunkiseutuun ja Tampereeseen. Yhtenä syynä tähän voi olla näiden alueiden Turun seutua vahvem‐
pi teknologiateollisuus, joka on houkutellut intialaisia työntekijöitä. Ulkomaan kansalaisia siirtyy jatkuvasti
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Suomen kansalaisiksi. Turussa asui vuoden 2010 lopussa 4 565 henkilöä, joille oli myönnetty Suomen kansa‐
laisuus vuosina 1990–2010. (Salminen 2012, 9.)
Turun vieraskielisen väestön kasvu on ollut tasaisen vakaata 1990‐luvun alusta alkaen. Ulkomaalaisten ja
vieraskielisten määrän kehitys kulki käsi kädessä koko 1990‐luvun, mutta 2000‐luvulla ja erityisesti vuoden
2003 kansalaisuuslain muutoksen jälkeen (jonka seurauksena henkilöllä voi olla kaksoiskansalaisuus, mutta
heidät tilastoidaan suomalaisiksi) ulkomaan kansalaisten määrän kasvun kehitys on hidastunut ja eriytynyt
vieraskielisten määrän kehityksestä. Vieraskielisten määrä on jatkanut melko tasaista kasvua, ja mikäli kas‐
vu jatkuu nykyisellä vauhdilla, heidän määränsä olisi vuonna 2020 lähes 20 000 asukasta. (Salminen 2012,
11.)
Turussa ja Varsinais‐Suomen maakunnassa puhuttiin vuoden 2010 lopussa noin 100 eri kieltä, kun koko
maassa erilaisten kielten määrä oli 147. Turun yleisimmät kieliryhmät ovat pysyneet samoina koko 2000‐
luvun ajan, vaikka ryhmien välillä on tapahtunut pieniä muutoksia. Vieraskielisten osuus on samana aikana
kasvanut 0,8 prosentista nykyiseen 8 prosenttiin kaupungin väestöstä ja kasvu jatkuu edelleen tasaisen
vahvana. Venäjänkieliset ovat olleet koko 2000‐luvun selkeästi suurin vieraskielisten ryhmä Turussa. Venä‐
jänkielisen väestön runsaus selittyy sekä 1990‐luvulla inkerinsuomalaisille myönnetyllä paluumuutto‐
oikeudella että lukuisilla avioliitoilla suomalaisten (miesten) kanssa. Vironkielisiä ei ole Turussa läheskään
yhtä paljon kuin Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla, joissa vironkieliset ovat toiseksi suurin vieraskielisten
ryhmä. Turussa he ovat vasta viidenneksi suurin vieraskielisten ryhmä, vaikka heidän määränsä onkin lähte‐
nyt jyrkempään kasvuun vuoden 2008 jälkeen. Somalinkielisten määrän kehitys on ollut Turussa nou‐
susuuntaista viime vuosina. Sitä selittävät ainakin somaliperheiden muita ryhmiä selvästi korkeampi lapsilu‐
ku ja perheenyhdistämiset. Verrattuna koko maahan ja erityisesti pääkaupunkiseutuun, jossa enemmistö
somalinkielisistä asuu, heitä on Turussa ja Varsinais‐Suomessa melko vähän. Kurdinkielisten määrän kehitys
on ollut vahvaa koko 2000‐luvun ajan, ja turkulaiset edustavat 15 prosenttia koko maan kieliryhmästä.
(Salminen 2012, 11.)
Myös maan sisäinen muuttoliike on kasvattanut Turun maahanmuuttajataustausta väestöä. Karoliina Kokon
mukaan Turkuun muutti omaehtoisesti muista kunnista 882 pakolaista vuosien 1990–2000 välisenä aikana.
Suurimmat ryhmät vuonna 2000 olivat irakilaiset, iranilaiset ja entisestä Jugoslaviasta tulleet. Kokon haas‐
tattelemista muualta Turkuun saapuneista maahanmuuttajista suurin osa oli sijoitettu ensin Lappiin tai
Pohjanmaalle. Maahanmuuttajia oli vetänyt Turkuun erityisesti halu päästä lähelle sukulaisia ja ystäviä.
Vuonna 2011 Suomen kuntien välisessä muutossa vieraskielisten muuttotase oli kuitenkin Turulle lievästi
negatiivinen (‐45). Muuttajia Turkuun on tullut naapurikunnista etenkin Raisiosta ja Kaarinasta sekä pohjoi‐
sista kaupungeista, kuten Oulusta, Rovaniemeltä ja Kemistä sekä pieniltä paikkakunnilta, kuten Punkalaitu‐
melta ja Oravaisista. (Kokko 2004, 24; Salminen 2012, 11‐12.)
Heli Sjöblom‐Immalan tutkimuksen mukaan vuosina 1998‐2000 Suomeen muuttaneista Turkuun asettu‐
neista 78,7 % asui vuonna 2009 edelleen Varsinais‐Suomessa, 15,4 % oli muuttanut Uudellemaalle ja 5,9 %
muuhun maakuntaan. Turkuun aluksi muuttaneista 70,7 % asui edelleen Turussa vuonna 2009. Aineiston
14 323 maahanmuuttajasta 6,1 % asui Turussa vuosina 1998 ‐2000 ja 6,6 % vuonna 2009; Aineiston Turussa
asuvien osuus kasvoi 7,4 %. Turku kuului niiden harvojen kuntien joukkoon, jotka olivat saaneet muutto‐
voittoa aineiston maahanmuuttajista 2000‐luvun aikana (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kotka, Maarianhamina,
Seinäjoki). Turkuun muutettiin pääasiassa pääkaupunkiseudun ja Tampereen ulkopuolisista kunnista. Turus‐
ta muutettiin suhteellisen vähän naapurikuntiin. Vuosituhannen vaihteessa Turussa asuneista 8,3 % oli
muuttanut tutkimusjaksolla Helsinkiin. Tutkimuksen mukaan Uudellemaalle muuttaneet myös jäävät sinne
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asumaan: Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle 2000‐luvun vaihteessa muuttaneista yli 90 % asui Uudellamaal‐
la edelleen vuonna 2009. Aluksi Helsinkiin muuttaneista 1,1 % oli muuttanut Varsinais‐Suomeen. Sjöblom‐
Immalan tutkimuksen tarkastelujakson alussa irakilaisten ja Iranilaisten osuus oli Turussa suurempi kuin
muissa suurissa kaupungeissa ja osuus kasvoi entisestään 2000‐luvun aikana. Myös Serbia‐
Montenegrolaisten ja Oseaniasta tulleiden osuudet kasvoivat Turussa, kun aineiston kiinalaisten, somalia‐
laisten ja ruotsalaisten osuudet pienenivät. (Sjöblom‐Immala 2012, 45‐61)
Kuvio 2.1: Turun suurimpien vieraskielisten väestöryhmien kehitys 2001‐2011, Turun Kaupunki, Tilasto‐
keskus

(Salminen 2012, 12.)
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Maahanmuuttajien väestörakenne
Maahanmuuttajien ikärakenne on kantaväestöön nähden hyvin erilainen. Maahanmuuttajat ovat ikäraken‐
teeltaan koko väestöön verrattuna hyvin nuoria, sillä vanhusväestöä heidän keskuudessaan on toistaiseksi
hyvin vähän. Tämä johtuu pääasiassa Suomen maahanmuuton lyhyestä historiasta. Työikäisten (15–64 ‐
vuotiaita) osuus vieraskielisistä (77 %) on huomattavasti korkeampi kuin kantaväestöstä (68 %). Vieraskieli‐
siä 65 vuotta täyttäneitä on Turun väestöstä vain reilu kolme prosenttia, kun kantaväestön kohdalla vastaa‐
va osuus on 20 prosenttia. Ikärakenteessa on eri kieliryhmien välillä suuriakin eroja, esimerkiksi venäjänkie‐
lisissä eläkeikäisten osuus on 7 prosenttia. Eri kieliryhmien erot selittyvät pääasiassa erilaisilla maahan‐
muuttohistorioilla, eli milloin ja minkälaisilla perusteilla tulijat ovat Suomeen ja Turkuun saapuneet (vrt.
inkeriläisten paluumuutto, pakolaisuus, perheenyhdistämiset, työperusteinen maahanmuutto ja monikult‐
tuuriset avioliitot). (Salminen 2012, 13.)
Kuvio 2.2: Ensimmäisen polven ulkomaista syntyperää olevat iän ja sukupuolen mukaan 31.12.2011 koko
maassa

(Tilastokeskus 2012b.)
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Kuvio 2.3: Toisen polven ulkomaista syntyperää olevat iän ja sukupuolen mukaan 31.12.2011 koko maas‐
sa

(Tilastokeskus 2012b.)
Turun vieraskielisten sukupuolijakauma on miesenemmistöinen, kun taas kantaväestö on naisenemmistöi‐
nen. Suomeen muuttaneista ulkomaan kansalaisista enemmistö on ollut miehiä koko 2000‐luvun. Nai‐
senemmyyttä ilmenee suomalaisten miesten monikulttuurisissa avioliitoissa kärkisijoilla olevien kansalli‐
suuksien ryhmissä, kuten thaimaalaisten, virolaisten ja venäläisten ryhmissä. Miesenemmyyttä on irakilaisil‐
la, iranilaisilla sekä ruotsalaisilla. Ruotsi on kärkimaita suomalaisnaisten ulkomaalaistaustaisen puolison
kotimaana. (Salminen 2012, 13‐14.)
Kuvio 2.4: Turun vieraskielisen väestön ikä‐ ja sukupuolirakenne 21.12.2011 (Turun kaupunki, Tilastokes‐
kus)

(Salminen 2012, 13.)
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2.3 Maahanmuuttajat suomalaisilla työmarkkinoilla
Suomessa maahanmuuttajien integraatiossa keskeinen tavoite on ollut maahanmuuttajan työmarkkinaosal‐
lisuus. Maahanmuuttajaväestön asemaa työmarkkinoilla on kuvattu lohkoutumisteorian avulla (Nätti,
1988), jossa työmarkkinat nähdään kahtiajakautuneina: Ydintyövoima tekee töitä primaarisektorilla, sekun‐
daarisektorin työt jäävät naisille, nuorille ja ulkomaalaisille. Primaarisektorin töille on ominaista pysyvät
työsuhteet, turvallisuus ja hyvät etenemismahdollisuudet, kun taas sekundaarimarkkinoilla työsuhteiden
jatkuvuus on epävarmaa, työttömyysriski on suuri ja työolosuhteet ovat heikot. Sekundaarisektorin työ‐
oloista seuraa suuri vapaaehtoinen liikkuvuus työpaikasta toiseen ja työvoimasta pois ja takaisin. Työmark‐
kinoilla vallitsee tällöin hierarkkinen kulttuurinen työnjako. Lohkoutunut kulttuurinen työnjako puolestaan
vallitsee silloin, kun eri etnisten ryhmien jäsenet eroavat toisistaan ammatillisen erikoistumisen suhteen.
(Linnanmäki‐Koskela 2010, 15‐16.)
Vielä 1980‐luvun lopussa (Nätti, 1988) näytti siltä, ettei suomalaisilla työmarkkinoilla esiintynyt etnisesti
hierarkkista työnjakoa. Kuitenkin jo 1990‐luvun alussa (Jaakkola, 1991) havaittiin Suomessa asuvien ulko‐
maalaisten keskuudessa vallitsevan etnisesti hierarkkinen työnjako: vauraista maista tulleet länsieurooppa‐
laiset, pohjoisamerikkalaiset, japanilaiset ja poikkeuksena itäeurooppalaiset, työskentelivät muita ryhmiä
useammin primäärisektorilla, kun sekundaarityömarkkinoilla toimivat afrikkalaiset, eteläeurooppalaiset ja
eteläaasialaiset. Hierarkkisuus näkyi tuolloin eri ulkomaalaisryhmien välisinä eroina tulonjaossa ja asumis‐
tasossa, ei niinkään suhteessa valtaväestöön. Viimeaikaisessa tutkimuksessa ovat tuulleet esiin erot valta‐
väestöön. Keskeisiä eroja valtaväestön ja maahanmuuttajien työmarkkina‐asemissa ovat työvoima‐aste ja
työttömyysaste. Työikäisiä maahanmuuttajia on suhteellisesti enemmän kuin valtaväestössä, mutta työ‐
voimaan kuuluu valtaväestöä pienempi osuus. Maahanmuuttajien työttömyysaste on puolestaan monin‐
kertainen valtaväestöön nähden. (Linnanmäki‐Koskela 2010, 16‐17.)
Työmarkkinoiden etnisesti hierarkkinen lohkoutuminen näkyy tutkimuskirjallisuudessa myös työtehtävien
laadussa. Yhä useammin työlliset maahanmuuttajat työskentelevät työtehtävissä, joihin suomalaista työ‐
voimaa on hankala motivoida, joita leimaa rakennemuutos ja työn epävakaistuminen. Maahanmuuttaja‐
työpaikkoja on ollut tarjolla ravintola‐, teollisuus‐, siivous‐, hoito‐, rakennus‐ ja opetusalalla, joihin on
useimmiten liittynyt työvoimapulaa. Näistä on muodostunut ns. maahanmuuttajien sisääntuloammatteja,
joista pyritään parempaan työpaikkaan kun resurssit antavat myöten. Lohkoutumista syventävän kierteen
aiheuttaa valtaväestön vetäytyminen maahanmuuttaja‐aloiksi leimautuneilta aloilta. Näiden lisäksi maa‐
hanmuuttajapalveluiden myötä on syntynyt työpaikkoja etnospesifien ammattien piirissä, kuten oman kie‐
len opetuksessa ja tulkkauspalveluissa. Näiden ammattien status on usein sisääntuloammatteja korkeampi,
mutta ne sijoittuvat kuitenkin työmarkkinoiden sekundaarilohkoon, koska liikkuvuus työtehtävästä toiseen
on heikko. Sekundaarisektorille tyypillisesti maahanmuuttajien työurat koostuvat usein työttömyyden, pät‐
kittäisten työllisyysjaksojen, opiskelun sekä tuetun työllistämisen ja muiden työvoimapoliittisten toimenpi‐
teiden vuorottelusta. (Linnanmäki‐Koskela 2010, 17‐18; Forsander 2013, 222‐223.)
Maahanmuuttajien työmarkkinaintegraatiota selittävät tekijät
Maahanmuuttajien integroitumista työmarkkinoille on selitetty pääasiassa yksilöllisiä, välittäviä tai raken‐
teellisia tekijöitä painottavista näkökulmista. Yksilölliset tekijät kattavat taloudellisen pääoman lisäksi inhi‐
millisen ja kulttuurisen pääoman sekä maahanmuuttajien etniset resurssit. Kansantaloustieteessä inhimilli‐
sellä pääomalla on viitattu yksilön tietoihin, taitoihin ja osaamiseen, joilla on taloudellinen vaihtoarvo.
Maahanmuuttajien sosioekonomisen aseman tutkimuksissa inhimillisen pääoman on katsottu koostuvan
kielitaidosta, ammattitaidosta ja työkokemuksesta. Maahanmuuttajien heikkoa työmarkkina‐asemaa on
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selitetty näiden resurssien puutteella, joita kartuttamalla asema paranee. (Linnanmäki‐Koskela 2010, 20‐21;
Sjöblom‐Immala 2012, 28; Forsander 2002, 86.)
Kielitaito on työmarkkinoilla toimimisen perusedellytys, jonka varaan työntekijän muun pätevyyden voi
katsoa rakentuvan. Maahanmuuttajien elinolotutkimuksen (Sutela 2005) mukaan hyvällä suomenkielen
hallinnalla on yhteys toimimiseen koulutusta vastaavassa työssä. (Linnanmäki‐Koskela 2010, 21.) Sjöblom‐
Immalan kyselytutkimuksessa oma puutteellinen suomenkielen taito (21 %) oli yksi maahanmuuttajien ylei‐
simmin työttömyyden syyksi katsoma seikka. (Sjöblom‐Immala 2012, 96‐98.)
Sisäänpääsyä suomalaisille työmarkkinoille vaikeuttaa ulkomailla hankittujen tutkintojen ja taitojen heikko
hyödynnettävyys. Suomalaisten työnantajien on havaittu arvostavan ennen kaikkea suomalaisia tutkintoja
ja Suomessa hankittua työkokemusta. (Eronen ym. 2014, 16; Linnanmäki‐Koskela 2010, 64.) Lähes millaisen
hyvänsä Suomessa hankitun työkokemuksen on todettu olevan maahanmuuttajalle tuottavaa pääomaa ja
lähtökohtaisesti ulkomailla hankittua arvokkaampaa. Työn sisällön oppimista tärkeämpää työkokemuksen
kerryttämisessä näyttäisikin olevan työelämän portinvartijoiden luottamuksen ansaitseminen suomalaisilla
työmarkkinoilla. (Forsander 2002; Sutela 2005; Linnanmäki‐Koskela 2010, 20‐21, 28‐31.) Sjöblom‐Immalan
(2012) kyselytutkimuksen työssäkäyvistä 30 % toimi samalla alalla vuonna 2009 kuin ennen Suomeen muut‐
toa. Tekniikan alalla oltiin valtaosassa tapauksista edelleen samalla alalla ja usein saman tason tehtävissä.
Parhaiten ammattinsa olivat pystyneet säilyttämään lääkärit ja insinöörit. Sairaanhoitajat sen sijaan toimi‐
vat pääasiassa lähihoitajina. (Sjöblom‐Immala 2012, 96‐98.)
Ammattitaidon keskeinen mittari on muodollinen tutkinto. Maahanmuuttajien koulutustason selvittäminen
on toistaiseksi ollut hankalaa ulkomaista koulutusta koskevien tietojen rekisteröinnin puutteiden takia, eikä
laajamittaisia vertailuja suomalaisen tutkinnon suorittamisen merkityksestä suhteessa ulkomaalaiseen tut‐
kintoon ole voitu tehdä. (Linnanmäki‐Koskela 2010, 28.) Huolimatta syntyneestä kuvasta erityisen heikosti
koulutetuista maahanmuuttajista, Suomen maahanmuuttajaväestön on arvioitu olevan varsin korkeasti
koulutettua verrattuna muihin Pohjoismaihin. Kuva alhaisesta koulutustasosta on syntynyt siitä, että tun‐
tematon koulutustaso ja korkeintaan perusasteen koulutustaso on tarkasteluissa usein yhdistetty yhdeksi
ryhmäksi. Sarvimäen mukaan näyttäisi kuitenkin siltä, että koulutustaso jää rekisteröimättä erityisesti kor‐
keasti koulutetuilla, sillä heidän tulotasonsa on korkeampi kuin keskiasteen suorittaneilla. (Eronen ym.
2014, 16; Sarvimäki 2010, 257.) Erosen ym. (2014) tutkimuksessa löydettiin yhteys maahanmuuttajien kou‐
lutustason ja työllisyyden välillä, vaikka koulutustiedot olivat puutteellisia: ylemmän korkeakoulututkinnon
tai tutkijakoulutuksen suorittaneilla työllisyys oli 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin alemmilla tutkinto‐
tasoilla (Eronen ym. 2014, 39).
Hämäläisen ym. (2005) mukaan maahanmuuttajien Suomessa hankkima koulutus on selvästi yhteydessä
parempiin työllistymismahdollisuuksiin: keskiasteen tutkinto kasvatti työllisyyden todennäköisyyttä 6‐9
prosenttiyksikköä ja korkea‐asteen tutkinto 7‐12 prosenttiyksikköä. Suomessa hankitun koulutuksen vaiku‐
tukset ovat siten maahanmuuttajilla hyvin lähellä syntyperäisiä suomalaisia työttömiä ja vastavalmistunei‐
ta. (Hämäläinen 2005, 99.) Sutelan (2005) tutkimuksessa on tullut ilmi suomalaisen tutkinnon yhteys koulu‐
tusta vastaavissa tehtävissä toimimiseen: suomalaisen tutkinnon suorittaneet suomalaiset, virolaiset ja
venäläiset toimivat useammin koulutustaan vastaavassa työssä kuin vastaavan ulkomaisen tutkinnon suo‐
rittaneet. Forsanderin mukaan (2002a) sukupuolella ja etnisellä alkuperällä tai maahantulon syyllä on yhte‐
ys koulutuksesta saatuun vasteeseen työmarkkinoilla. Maahanmuuttajien työmarkkina‐asemaan liittyvät
kausaalisuhteet kulkevat koulutuksen kautta, mutta koulutus ei selitä työmarkkina‐asemaa läheskään tyh‐
jentävästi: Koulutuksen on todettu olevan välttämätön, mutta ei yksinään riittävä ehto menestykseen työ‐
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markkinoilla. Koulutuksen kautta saavutetaan lisäksi sosiaalista ja kulttuurista pääomaa, jotka vaikuttavat
inhimillisen pääoman arvonmuodostukseen työmarkkinoilla. (Forsander 2013, 232; Linnanmäki‐Koskela
2010, 20‐21, 28‐31.) Sjöblom‐Immalan (2012) kyselytutkimuksen maahanmuuttajavastaajista 80 % koki
Suomessa suoritetusta opinnoista olleen hyötyä työelämässä, erityisesti hyötyä koettiin suomenkielen
opinnoista (Sjöblom‐Immala 2012, 90‐92).
Kulttuurista pääomaa ovat sekä sosiaaliluokkaan että yksilöön liittyvä sisäistetty ymmärrys sosiaalisesti
hyväksytyistä käyttäytymisnormeista, joka ilmenee ns. ”hyvänä makuna”. Maahanmuuttajalle kulttuurinen
pääoma merkitsee Forsanderin (2002a) mukaan esimerkiksi rekrytointitilanteessa oikeanlaisen kielen sekä
tietynlaisten ääneen lausumattomien normien hallintaa. Etnisillä resursseilla puolestaan tarkoitetaan eri
etnisiin ryhmiin sidoksissa olevia työmarkkinoilla käyttökelpoisia pääomia, kuten etnospesifit ammatit ja
verkostot voivat toimia etnisinä resursseina. Olennaista on kuitenkin minkälainen suhde etnisen ryhmän ja
sen jäsenten ja valtayhteiskunnan välille muodostuu. Pidemmällä aikavälillä etnospesifit ammatit voivat
muodostua työmarkkinaliikkuvuuden esteeksi, jolloin maahanmuuttaja valtaväestön työmarkkinoille integ‐
roitumisen sijaan segregoituu omaan viiteryhmäänsä. (Linnanmäki‐Koskela 2010, 22.)
Välittäviin tekijöihin luetaan sosiaalisen pääoman eli sosiaalisen rakenteen ulottuvuuksia, kuten ihmisten
välistä kommunikaatiota, luottamusta, periaatteita ja normeja. Maahanmuuttajanäkökulmasta erityisesti
luottamuksen rakentaminen työnantajiin on Forsanderin (2002a) mukaan keskeinen tekijä. Huolimatta
maanlaajuisesta työnvoimatoimistojen työnvälityksestä sosiaalisilla verkostoilla on merkittävä rooli työnha‐
kijoiden kiinnittymisessä työmarkkinoille. Ahmedin (2005) tutkimuksen mukaan verkostoilla oli erityisen
suurin merkitys vasta maahan muuttaneille, joilla oli suuria puutteita inhimillisessä pääomassa. Työnhaku
virallisia kanavia pitkin yleistyi maassaoloajan pidentyessä ja oli yleisempää korkeammin koulutetuilla. Läh‐
tökohtaisesti kontaktit kantaväestöön ovat hyödyllisempää pääomaa työmarkkina‐aseman saavuttamisessa
muihin kontakteihin verrattuna. Ajan mittaan etniset verkostot voivat muodostua liikkuvuuden esteeksi.
(Linnanmäki‐Koskela 2010, 26‐27; Sjöblom‐Immala 2012, 28; Forsander 2002a, 86; Forsander 2013, 235.)
Rakenteellisia tekijöitä maahanmuuttajien työmarkkinaintegraatiossa ovat institutionaalisen tason tekijät:
työmarkkinoiden rakenteet ja toiminta ja työn ja toimeentulon suhde; asennetaso: etnisten ryhmien väliset
suhteet ja niihin kytkeytyvät asenteet; sekä normatiivinen taso: maahanmuuttajapolitiikka ja maahanmuut‐
tajien aseman oikeudellinen sääntely. Maahanmuuton kasvu on Suomessa ajoittunut samalle jaksolle kuin
työmarkkinoiden globaalin tason murros, jolle on Rifkinin (1997) mukaan ominaista työttömyyden tason
pysyvä nousu, ns. tyypillisten työsuhteiden väheneminen ja pätkätöiden yleistyminen. Työmarkkinoiden
murros yhdessä talouden suhdannevaihteluiden kanssa on vaikuttanut maahanmuuttajien sijoittumiseen
työmarkkinoilla. (Forsander 2002a, 32, 86; Linnanmäki‐Koskela 2010, 20‐23.) Teollisuustyöpaikkojen kado‐
tessa länsimaista nykysiirtolaiset tarvitsevat yhä enemmän kulttuurisesti spesifiä osaamista: teollisuustyön
vaatimat kulttuuriset taidot ovat tyypillisesti vähäisiä, kun taas tämän päivän tyypilliset aloitustyöt, ilman
erityistä muodollista koulutusta suoritettavat palvelualojen työt, vaativat tiettyjä kulttuurisia resursseja.
(Forsander 2002b; Eronen ym. 2014, 17.)
Maahanmuuttopolitiikka vaikuttaa maahanmuuttajaväestön rakenteeseen ja määrittää osaltaan työmark‐
kinaintegraation nopeutta ja syvyyttä. Esimerkiksi työmarkkinoiden lohkoutumiskehitykseen ovat vaikutta‐
neet maahanmuuttajien määrän nopea kasvu ja maahanmuuttajaväestön rakenteen ja oleskelulupaperus‐
teiden muuttuminen. Maahantulon perusteet antavat erilaiset lähtökohdat maahanmuuttomaan työmark‐
kinoille tuloon. Parhaassa asemassa Suomessa ovat olleet työn ja opiskelun vuoksi tulleet. Pakolaisten vai‐
keudet työmarkkinoilla ovat näkyneet puolestaan ryhmän muita korkeampina työttömyyslukuina. (Linnan‐
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mäki‐Koskela 2010, 23; Forsander 2007, 315; Jaakkola & Reuter 2007, 349.) Keskeinen työmarkkina‐asemaa
selittävä tekijä on kansalaisuus, johon maahantulon syy on läheisesti kytköksissä. Erosen ym. (2014) tutki‐
muksessa työllisyys oli korkeinta Viron kansalaisilla ja englantia tai ruotsia äidinkielenään puhuvilla, heikoin‐
ta Pohjois‐Afrikan valtioiden kansalaisilla ja somalin kieltä puhuvilla. (Eronen ym. 2014, 37‐39.)
Maahanmuuttajien asema suomalaisilla työmarkkinoilla näyttäytyy tutkimuksissa hyvin heikkona, kun tar‐
kastellaan kaikkia ulkomailta tulleita poikkileikkauksena. Sen sijaan pitkittäistarkastelut osoittavat, että
maassaoloajan pidentyessä maahanmuuttajien työmarkkinaintegraatio edistyy. Tärkeimpänä selityksenä on
kotoutumisaika, jota ei oteta huomioon poikkileikkaustarkasteluissa. Usein tarkasteluiden kohteena on
myös ulkomaankansalaiset, jolloin Suomen kansalaisuuden saaneet, työmarkkinaintegraatiossa pidemmällä
olevat maahanmuuttajat jäävät tarkastelun ulkopuolelle. Lisäksi jopa kolmasosa maahanmuuttajista pois‐
tuu maasta kymmenen vuoden sisällä maahan muutosta. Kotoutuminen on prosessi, jossa maassa asumis‐
aika on merkittävimpiä tulosta selittäviä tekijöitä. (Linnanmäki‐Koskela 2010, 18‐19; Forsander 2013, 243.)
Hämäläisen ym. (2005) tutkimuksessa 1990‐luvulla maahan tulleiden maahanmuuttajien työllisyyden todet‐
tiin parantuvan kaikilla ryhmillä vuoteen 2000 mennessä, lukuun ottamatta OECD‐maista tulleita, joilla työl‐
lisyys oli korkeinta ja työttömyys matalinta koko jakson ajan. Virosta ja Venäjältä tulleiden työllisyys kasvoi
ensimmäisen kuuden vuoden aikana 20 prosenttiyksikköä ja työttömyyden todennäköisyys laski 10‐15 pro‐
senttiyksikköä. Myös entisen Jugoslavian alueelta, Iranista, Irakista ja Somaliasta tulleiden työmarkkina‐
mahdollisuudet paranivat selvästi Suomessa asutun ajan kuluessa (15 prosenttiyksikköä), mutta matalan
lähtötason vuoksi työllisyys jäi kuitenkin alhaiselle tasolle ja sukupuolten väliset erot olivat merkittäviä vielä
yhdeksän maassaolovuoden jälkeenkin. (Hämäläinen ym. 2005, 37, 98‐99.)
Linnanmäki‐Koskelan (2010) tutkimustulosten mukaan vuosina 1989‐93 Suomeen tulleiden maahanmuutta‐
jien työmarkkinaosallisuus parani huomattavasti 14‐17 maassaolovuoden aikana, mistä kertoi sekä työlli‐
syysasteen voimakas kohoaminen sekä työmarkkina‐asemien johdonmukainen vakiintuminen vuosien ku‐
luessa. Tutkimus osoitti myös työmarkkinoiden etnisen hierarkian hävinneen ajan kanssa: kansalaisuusryh‐
mittäinen työllisyysasteen seuranta maahantulovuodesta vuoteen 2007 osoitti erityisesti Somaliasta, Irakis‐
ta, Iranista, Vietnamista ja Afganistanista tulleiden työllisyysasteen nousseen merkittävästi hyvin alhaisesta
lähtötasosta muiden maahanmuuttajaryhmien tasolle. Tulos on huomattavan positiivinen pakolaisuutta
tuottavista maista tulleiden työllisyydestä aiemmin saatuun pessimistiseen kuvaan nähden. Tutkimuksen
mukaan myös iän ja sukupuolen vaikutus työmarkkina‐asemaan hälvenee, kun maahanmuutosta on kulu‐
nut riittävästi aikaa. (Linnanmäki‐Koskela 2010, 62‐63.)
Linnanmäki‐Koskelan mukaan kansalaisuusryhmiä erottava tekijä on integraatioprosessin kesto, jossa on
suurta hajontaa eri ryhmien välillä. Maassaoloajan karttuminen merkitsee maahanmuuttajien inhimillisen,
kulttuurisen, sosiaalisen ja taloudellisen pääoman lisääntymistä. Pakolaisilla työhön pääseminen kestää
muita ryhmiä pidempään. Osittain se selittyy alkuvaiheen resurssipuutteilla. Osansa voi olla myös syrjinnäl‐
lä, joka kohdistuu voimakkaimmin Afrikasta tulleisiin ja muihin ulkoisesti eniten paikallisväestöstä poikkea‐
viin ryhmiin. (Linnanmäki‐Koskela 2010, 63.) Myös Erosen ym. (2014) tutkimuksessa maassaoloaika oli mer‐
kittävin yksittäinen työllisyyttä selittävä ajallinen tekijä: jokainen maassa vietetty vuosi lisäsi keskimääräistä
työllisyysosuutta noin kolme prosenttiyksikköä. Maassaoloaika oli naisille merkittävämpi tekijä kuin miehil‐
le: naisilla vuosittainen kasvu oli noin neljä prosenttiyksikköä kun miehillä se oli vain 1,5 prosenttiyksikköä.
(Eronen ym. 2014, 37‐39.)
Merkittäviä työmarkkina‐asemaan vaikuttavia tekijöitä ovat myös maahanmuuttajilla sukupuoli ja ikä. Myös
maahanmuuttajien työmarkkinat ovat sukupuolisesti lohkoutuneet ja useimmissa tutkimuksissa maahan‐
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muuttajanaisten on todettu menestyvän työmarkkinoilla miehiä heikommin ja saavan heikommin vastetta
koulutukselleen. Erityisen heikossa asemassa näyttäisivät olevan musliminaiset. Erosen ym. (2014) tutki‐
muksessa sukupuoli todettiin merkittäväksi maahanmuuttajien työllisyyttä selittäväksi tekijäksi: miesten
työllisyys oli keskimäärin 14 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten. Päinvastaisista mielikuvista huoli‐
matta maahanmuuttajanaiset suuntautuvat kuitenkin aktiivisesti työmarkkinoille. Hämäläisen ym. (2005)
tutkimuksessa sukupuolten väliset työllisyyserot eivät kaventuneet 6‐10 vuoden maassaoloaikana. Pidem‐
män tarkastelujakson tutkimuksissa (Forsander 2007; Linnanmäki‐Koskela 2010) työvoimaosuuksien erojen
sukupuolten välillä on kuitenkin havaittu kaventuvan. (Hämäläinen ym. 2005, 37‐38; Linnanmäki‐Koskela
2010, 23‐25; Eronen ym. 2014, 37‐39.)
Maahanmuuttajien ikärakenne poikkeaa huomattavasti valtaväestöstä. Nuorten asema työmarkkinoilla on
yleensä vanhempia epävakaampi, toisaalta iäkkäillä terveys ei kestä maahanmuuttajille tarjolla olevia teh‐
täviä ja koulutustaso on keskimäärin matalampi. Eri tutkimusten yhteenvetona voidaan todeta, että työ‐
markkinamenestyksen kannalta ideaalissa iässä ovat noin 30‐45‐vuotiaat maahanmuuttajat. Erosen ym.
(2014) tulosten mukaan työllisyys riippuu merkittävästi henkilön iästä: työllisyys paranee 37 ikävuoteen asti
ja kääntyy sen jälkeen tasaiseen laskuun. Maahanmuuttajan työuran kannalta myös ikä maahan muutetta‐
essa on merkityksellinen, sillä lapsina ja nuorina maahan muuttaneet, suomalaisen koulutusjärjestelmän
läpikäyneet ovat aikuisina muuttaneita paremmassa asemassa. Maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on
kuitenkin kantaväestöä suurempi riski jäädä koulutuksen ulkopuolelle peruskoulun jälkeen, ja he suuntaa‐
vat useammin ammatilliseen koulutukseen (Linnanmäki‐Koskela 2010, 23‐25; Joronen 2007, 292‐293, 307;
Eronen ym. 2014, 17, 37‐39; Valtioneuvosto 2008.)
Perheen koko oli Linnanmäki‐Koskelan (2010) tutkimuksessa työmarkkina‐aseman merkittävin selittäjä.
Yleisimmin vakaassa asemassa olivat henkilöt, joiden perheissä oli jäseniä kolmesta viiteen, kuin sitä suu‐
rempien perheiden jäsenet. Vastakkaisena suuntauksena työmarkkina‐asemien yleisen vakaantumisen
kanssa oli työurien ulkopuolella olevien merkittävä lisääntyminen. Tämä tukee Forsanderin (2002) aiempaa
päätelmää siitä, että työllisyys näyttäytyy kotityön vaihtoehtona erityisesti suuremmissa perheissä, eikä
maahanmuuttajien työmarkkina‐asemassa ole aina kyse liikehdinnästä työttömyyden ja työllisyyden välillä.
Yli viisihenkisiä perheitä oli aineistossa tasaisesti eri kansallisuusryhmistä, eikä suuriperheisyys ollut tietyn
ryhmän ominaisuus. (Linnanmäki‐Koskela 2010, 63‐65; Forsander 2002a, 148.) Myös Erosen ym. (2014)
tutkimuksessa suuri lapsimäärä laski työllisyysdennäköisyyttä: yli neljän lapsen vanhemmilla työllisyys oli 22
prosenttiyksikköä alempi kuin lapsettomilla ja jokainen lapsi laski työllisyystodennäköisyyttä. Siviilisäädyllä
oli erilainen merkitys naisille ja miehille: naimisissa olevat miehet olivat muita miehiä useammin töissä kun
taas naisilla avioliitto laski työllisyystodennäköisyyttä. Suomalainen puoliso nosti etenkin miesten työllisyyt‐
tä, yli 9 prosenttiyksikköä, naisilla yhden prosenttiyksikön. (Eronen ym. 2014, 37‐39.)
Ruotsissa (Åslund & Rooth, 2007) maahanmuuttohetkellä vallitsevalla taloussuhdanteella on havaittu ole‐
van merkittävä ja pitkäkestoinen vaikutus maahanmuuttajien työllistymiseen. Saapumishetkellä vallinnut
heikko työllisyystilanne heijastuu maahanmuuttajien työllisyyteen ja ansiotasoon ainakin vuosikymmenen
ajan ja työllistymisen viivästyminen heti maahantulon jälkeen saattaa vaikeuttaa työllistymistä vielä usei‐
den vuosien kuluttua. (Eronen ym. 2014, 16‐17.) Laman vaikutus näkyi myös Suomeen 1989‐93 muuttanei‐
den ”maahanmuuton pioneerien” hitaana työmarkkinoille pääsynä (Linnanmäki‐Koskela 2010, 66). Erosen
ym. (2014) tutkimuksessa tarkasteltiin erilaisten tekijöiden vaikutusta vuosina 2001, 2002, 2005 ja 2006
maahan tulleiden maahanmuuttajien työllisyyteen. Aineiston myöhempinä vuosina maahan tulleet ovat
työllistyneet aiemmin tulleita paremmin, mutta tilastollisesti merkitsevää eroa ei analyysissä kuitenkaan
havaittu. (Eronen ym. 2014, 37‐39.)
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Maahanmuuttajien työmarkkinaintegraatioon vaikuttaa myös ympäröivän yhteiskunnan asenteet. Yhden‐
vertaisuuslaki kieltää työntekijöiden asettamisen eriarvoiseen asemaan mm. rodun, kansallisen tai etnisen
alkuperän, ihonvärin tai kielen perusteella. Myös välillinen syrjintä on kielletty ko. laissa. Jaakkolan tutki‐
musten (2005, 2009) mukaan suomalaisten kielteiset asenteet ulkomaalaisia kohtaan vähentyivät vuosina
1987‐2007. Suomalaiset suhtautuvat Jaakkolan mukaan (2005) myönteisimmin elintasoltaan suomalaista
kulttuuria lähimpänä oleviin kansallisuusryhmiin ja varauksellisimmin ulkonäöllisesti ja kulttuurisesti kanta‐
väestöstä erottuviin ja elintasoltaan alhaisemmista maista tuleviin. Kansallisuusryhmien etninen hierarkia
on säilynyt vaikka asenteet ovatkin muuttuneet positiivisemmiksi: vuonna 2007 virolaisten, puolalaisten ja
kiinanalaisten maahanmuuttoon suhtauduttiin myönteisemmin kuin venäläisten ja somalialaisten maa‐
hanmuuttoon. Vuonna 2003 enemmistö suhtautui hyvin tai melko myönteisesti ulkomaalaisten toimimi‐
seen omana lääkärinä, lastensa opettajana ja hoitajina ja useimmat suhtautuivat vähintään melko suopeasti
maahanmuuttajien toimimiseen työvoima‐ ja sosiaaliviranomaisina ja poliiseina. Kaikkein mieluisinta oli
kuitenkin maahanmuuttajien toimiminen siivoojina ja taksinkuljettajina. Suhtautuminen on ollut myöntei‐
sempää ulkomaalaisiin työnhakijoihin kuin pakolaisiin. (Linnanmäki‐Koskela 2010, 25‐26; Jaakkola 2009, 78‐
79.)
Sjöblom‐Immalan kyselytutkimuksen vastaajista 17 % koki työttömyyden johtuvan työnantajien ennakko‐
luuloista maahanmuuttajia kohtaan. Ennakkoluulot ilmenivät ennemmin hienovaraisena kuin avoimena
syrjintänä, mm. jättämällä valitsematta haastatteluihin ja työpaikkoihin, kertomalla, että paikka on täytetty
vaikka näin ei todellisuudessa olisi, sekä huonompina etenemismahdollisuuksina. (Sjöblom‐Immala 2012,
98.) Suomalaisten maahanmuuttoasenteiden havaittiin kiristyneen jälleen EVA:n maahanmuuttoasenteita
mittaavassa kyselyssä vuoden 2008 talouskriisistä alkaen, mutta asenteiden kiristyminen oli pysähtynyt
vuoden 2012 kyselyssä (Haavisto 2012, 1‐2).
Maahanmuuttajien työmarkkina‐asema tilastoissa
Vuoden 2011 lopussa Suomessa asui 257 248 ulkomaista syntyperää olevaa, joista ulkomailla syntyneitä oli
219 702 eli 85,4 prosenttia. Suomessa syntyneitä, toisen polven maahanmuuttajia, oli 37 546 henkilöä eli
14,6 prosenttia kaikista ulkomaista syntyperää olevista. (Tilastokeskus 2012a.)
Ulkomaista syntyperää olevista miehistä kuului työvoimaan eli työllisiin tai työttömiin 52,5 % vuonna 2011.
Suomalaista syntyperää olevista miehistä työvoimaan kuuluvien osuus oli 49,7 %, eli eroa oli 2,8 prosent‐
tiyksikköä. Ulkomaalaista ja suomalaista syntyperää olevista naisista työvoimaan kuului lähes sama osuus
eli noin 47 %. Työttömien osuus koko väestöryhmästä oli korkein ulkomaista syntyperää olevilla naisilla eli
10,9 prosenttia, kun taas suomalaista syntyperää olevilla naisilla osuus oli matalin (3,7 %). (Tilastokeskus
2012a.)
Kaikista ulkomaista syntyperää olevista miehistä 5,8 % ja naisista 7,7 % olivat eläkeläisiä. Vastaavat osuudet
olivat suomalaista syntyperää olevilla miehillä 22,5 ja naisilla 27 %. Ulkomaista syntyperää olevien osuus
onkin korkein nuoressa aikuisväestössä. Ulkomaista syntyperää olevista naisista sijoittui 17,9 % muut työ‐
voiman ulkopuolella oleviin. Miesten vastaava osuus oli 15,2 %. Tähän ryhmään luetaan muun muassa per‐
hevapaalla olevat. (Tilastokeskus 2012a.)
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Kuvio 2.5: Pääasiallinen toiminta syntyperän mukaan 2011, ennakko

(Tilastokeskus 2012a.)
Koko 18–64‐vuotiaan väestön työllisyysaste oli 69,9 %, ja se kohosi vuodesta 2010 yhdellä prosenttiyksiköl‐
lä. Ulkomaista syntyperää olevien 18–64‐vuotiaiden työllisyysaste oli 53,3 %. Heidän työllisyysasteensa oli
17,6 prosenttiyksikköä matalampi kuin suomalaista syntyperää olevien työllisyysaste 70,9 %. Ulkomaista
syntyperää olevien työllisyysaste nousi edellisestä vuodesta 1,2 prosenttiyksikköä. (Tilastokeskus 2012a.)
Vuosina 2000–2011 ero ulkomaista ja suomalaista syntyperää olevien työllisyysasteissa oli suurimmillaan
vuonna 2000, jolloin se oli 22,3 prosenttiyksikköä. Pienimmillään ero työllisyysasteiden välillä oli vuonna
2008 (16,1 prosenttiyksikköä), jolloin suomalaista syntyperää olevien työllisyysaste oli 71,4 % ja ulkomaista
syntyperää olevien työllisyysaste oli 55,3 %. Molempien ryhmien työllisyysaste oli tarkasteluajanjakson
huippulukemissa vuosina 2007 ja 2008. Vuonna 2008 kokonaistyöllisyysaste saavutti 1990‐luvn laman jäl‐
keisen huippunsa. (Tilastokeskus 2012a.)
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Kuvio 2.4: Työikäisten (18‐64‐vuotiaat) työllisyysaste syntyperän mukaan 2000–2011 (ennakko)

(Tilastokeskus 2012a.)
Ikäluokittain tarkasteltuna suurin ero työllisyysasteiden välillä oli 30–39‐vuotiaissa. Tässä ikäluokassa suo‐
malaista syntyperää olevien työllisyysaste, 82,7 %, oli 26,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin ulkomaista
syntyperää olevilla (56,3 %). Korkeimmat työllisyysasteet olivat molemmissa ryhmissä 40–49‐vuotiailla.
(Tilastokeskus 2012a.)
Kuvio 2.6: Työllisyysaste ikäryhmän ja syntyperän mukaan 2011, ennakko

(Tilastokeskus 2012a.)
Työllisyysasteessa oli eroja maakuntien välillä. Koko 18–64‐vuotiaan väestön korkeimmat työllisyysasteet
vuonna 2011 olivat Ahvenanmaalla (79,1 %), Pohjanmaalla (75,1 %) ja Uudellamaalla (74,3 %). Matalimmat
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työllisyysasteet olivat Pohjois‐Karjalassa (62,2 %), Kainuussa ja Lapissa (63,1 %). Ulkomaista syntyperää
olevien työllisyysasteet olivat korkeimmat Ahvenanmaalla (72,9 %), Etelä‐Pohjanmaalla (59,9 %) ja Sata‐
kunnassa (57,6 %). Ahvenanmaalla myös ulkomaista ja suomalaista syntyperää olevien työllisyysasteiden
välinen ero oli pienin: 7,2 prosenttiyksikköä. Työllisyysasteen korkeutta Ahvenanmaalla selittää se, että 18–
64‐vuotiaissa 44,7 prosenttia ulkomaista syntyperää olevista oli ruotsalaistaustaisia. Suurin ero syntyperän
mukaisissa työllisyysasteissa oli Kymenlaaksossa: ulkomaista syntyperää olevien työllisyysaste (43,1 %) oli
23,6 prosenttiyksikköä matalampi kuin suomalaista syntyperää olevilla. Varsinais‐Suomessa 18‐64‐
vuotiaiden työllisyysaste oli 70,4 %. Ulkomaalaista syntyperää olevien työllisyysaste oli selvästi alempi kuin
koko maassa (49,8 %) kun taas suomalaista syntyperää olevien työllisyysaste oli hieman korkeampi
(71,7 %). (Tilastokeskus 2012a.)
Taulukko 2.3: 18–64‐vuotiaiden työllisyysaste maakunnittain syntyperän mukaan 2011 (ennakko)
Yhteensä Työllisiä
Koko maa
ulkomaista syntyperää

Ei‐työllisiä Työllisyysaste (%)

3 339 861 2 333 732 1 006 129
100 521

88 209

53,3

3 151 131 2 233 211

917 920

70,9

1 006 807

748 266

258 541

74,3

01 ulkomaista syntyperää

101 301

56 659

44 642

55,9

01 suomalaista syntyperää

905 506

691 607

213 899

76,4

287 922

202 717

85 205

70,4

02 ulkomaista syntyperää

16 477

8 202

8 275

49,8

02 suomalaista syntyperää

271 445

194 515

76 930

71,7

suomalaista syntyperää

188 730

69,9

01 Uusimaa
01 yhteensä

02 Varsinais‐Suomi
02 yhteensä

(Tilastokeskus 2012a.)
Vieraskielisten yleisimpiä ammattiryhmiä vuonna 2009 olivat siivoojat, myyjät ja tuote‐esittelijät, tarjoilu‐
työntekijät, moottoriajoneuvojen kuljettajat ja rakennustyöntekijät. Näitä voidaan pitää tyypillisinä maa‐
hantuloammatteina Suomen olosuhteissa (Forsander 2013, 225).
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Kuvio 2.7: Vieraskielisten yleisimmät ammattiryhmät vuonna 2009
Siivoojat
Myyjät ja tuote‐esittelijät
Tarjoilutyöntekijät
Moottoriajoneuvojen kuljettajat
Rakennustyöntekijät ym.
Ravintola‐ ja suurtalousesimiehet
Tietotekniikan eritysasiantuntijat
Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.
Kokit, keittäjät, kylmäköt
0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

(Tilastokeskus 2011.)
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3 Maahanmuuttajien kotouttaminen ja TE‐palvelut
3.1 Maahanmuuttajien kotouttaminen
Maahanmuuttajien asettumista ja työllistymistä uudessa kotimaassa pyritään avustamaan ns. kotouttamis‐
toimenpiteillä. Kotoutuminen on nähty kaksisuuntaisena: Kotouttamisella viitataan sekä maahanmuuttajan
integroitumiseen yhteiskuntaan sekä yhteiskunnan muuttumiseen vuorovaikutuksessa maahanmuuton ja
maahanmuuttajien kanssa. Kotoutumista edistävä ja sääntelevä laki, ns. kotouttamislaki (493/1993) tuli
voimaan vuonna 1999. Siinä kotoutuminen määriteltiin maahanmuuttajan yksilölliseksi kehitykseksi, jonka
tavoitteena oli osallistua työelämään ja yhteiskunnan toimintaan samalla omaa kieltä ja kulttuuria säilyttä‐
en. Kotouttamista olivat viranomaisten järjestämät kotoutumista edistävät ja tukevat toimet, voimavarat ja
palvelut sekä muu maahanmuuttajien tarpeiden huomioiminen yhteiskunnan palveluissa ja toimenpiteissä.
Oikeus yksilöllisiin kotoutumista edistäviin toimenpiteisiin, kotoutumissuunnitelmaan ja kotoutumistukeen,
oli kuitenkin rajattu Suomessa asuviin työttömiin työnhakijoihin (aluksi työttömyyden kestettyä viisi kuu‐
kautta, 2006 alkaen kaksi kuukautta) tai toimeentulotuen tarpeessa oleviin, pääsääntöisesti 18 vuotta täyt‐
täneisiin, kolme vuotta ensimmäiseen kotikuntaan kirjaamisen jälkeen (myöhemmin tiettyjen ehtojen valli‐
tessa voitiin aikaa jatkaa kahdella vuodella). (Eronen ym. 2014, 15, 26; Saukkonen 2013, 92‐93.)
Uusi laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) tuli voimaan syksyllä 2011. Maahanmuuton monipuolis‐
tuttua uuden lain tavoitteena oli tuoda kotouttamistoimet ja ‐palvelut kaikkia niitä tarvitsevien maahan‐
muuttajien ulottuville oleskelun perusteesta riippumatta. Edellinen laki säädettiin aikana, jolloin maahan‐
muuton katsottiin perustuvan nykyistä voimakkaammin pakolaisuudelle ja muille humanitaarisille syille,
kun nykypainotus on siirtynyt työperäisen maahanmuuton merkityksen korostumiseen. Uuden lain tarkoi‐
tus on antaa kaikille Suomeen asettuville ihmisille perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen palve‐
luista sekä mahdollisuus alkukartoitukseen, jossa selvitetään tulijan tietoja ja taitoja ja arvioidaan tarve
varsinaiselle kotouttamissuunnitelmalle. (Eronen ym. 2014, 15, 24, 26; Saukkonen 2013, 94‐95.) On huo‐
mattava, että tämän tutkimuksen aineisto on pääasiassa peräsin vanhan kotouttamislain ajalta.
Paikallistasolla maahanmuuttajien kotouttamisesta vastaavat käytännössä TE‐toimistot ja kunnat. Kunnat
vastaavat pakallistason yleis‐ ja yhteensovittamisesta kotouttamisen suunnittelussa, kehittämisessä ja seu‐
rannassa. Kunnille kuuluu myös työvoimaan kuulumattomien maahanmuuttajien kotouttamisesta huoleh‐
timinen. Työttömiksi työnhakijoiksi ilmoittautuneiden maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja
työllistämisestä vastaavat TE‐toimistot. Alkukartoitus voidaan laatia työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautu‐
valle tai työvoimaan kuulumattomalle maahanmuuttajalle, jos hänen katsotaan siitä hyötyvän. Alkukartoi‐
tuksen perusteella laaditaan kotoutumissuunnitelma, jonka tarkoituksena on sopia maahanmuuttajan ja
hänen perheensä kotoutumista edistävistä toimenpiteistä yhdessä maahanmuuttajan, tämän kotikunnan ja
TE‐toimiston kanssa. Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma on laadittava viimeistään kolmen vuoden kulut‐
tua ensimmäisen oleskeluluvan tai oleskelukortin myöntämisestä taikka oleskeluoikeuden rekisteröimises‐
tä.
Maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelman kesto määräytyy yksilöllisesti hänen omien tavoitteidensa, työ‐
ja koulutushistoriansa sekä hänelle suunniteltujen ja tarjottujen toimenpiteiden perusteella. Kotoutumis‐
suunnitelmaan oikeuttava enimmäisaika on kuitenkin kolme vuotta ensimmäisen kotoutumissuunnitelman
allekirjoittamisesta. Työllisille maahanmuuttajille kotouttamissuunnitelmaa ei pääsääntöisesti laadita.
Suunnitelma ei myöskään ole pakollinen työttömille tai työvoiman ulkopuolella oleville, mutta sen laatimi‐
sen jälkeen on henkilö velvoitettu sitä noudattamaan. Suunnitelma on henkilökohtainen ja voi sisältää mm.
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kielikoulutusta, työllistymiseen tähtääviä työvoimapoliittisia toimenpiteitä, omaehtoista koulutusta, työhar‐
joittelua, työelämävalmennusta ja ammatinvalinnan ohjausta. Käytännössä kotoutumiskoulutus on aikuis‐
koulutuksen muoto, joka perustuu erityislainsäädännölle maahanmuuttajien kotouttamisesta ja opetushal‐
lituksen ohjeistukselle. Pääsääntöisesti sitä järjestetään työvoimakoulutuksena aikuisille maahanmuuttajil‐
le. (Eronen ym. 2014, 24‐25.)
3.2 Työvoimapalvelut
Nykyinen laki julkisesta työvoima‐ ja yrityspalvelusta (2012/916) astui voimaan vuoden 2013 alussa. Siinä
TE‐toimistojen palveluvalikoima uudistettiin kauttaaltaan. Uusia toimenpiteitä ei kuitenkaan perustettu,
vaan vanhoista muodostettiin uusia kokonaisuuksia ja osa lakkautettiin. Edellinen työvoimapolitiikkaa
säännellyt laki (2002/1295) tuli voimaan vuonna 2003, ja tämän tutkimuksen aineisto ajoittuu sen voimas‐
saoloaikaan. Edellinen laki oli sitä edeltäneiden useiden lakien kodifiikaatio ja se sisälsi useita päällekkäisiä
ja rinnakkaisia toimenpiteitä. Lakia uudistettiin voimassaoloaikanaan useasti. Uuden lain myötä työ‐ ja elin‐
keinotoimistoihin perustettiin kolme palvelulinjaa: työnvälitys‐ ja yrityspalvelut, osaamisen kehittämispal‐
velut sekä tuetun työllistämisen palvelut. Uusi palveluvalikoima lopetti tietyille asiakasryhmille suunnatut
palvelulinjat, mm. maahanmuuttajiin keskittyvän palvelulinjan. (Eronen ym. 2014, 20‐21.)
Maahanmuuttajat ohjataan nykyisin muiden asiakkaiden tavoin ja asiakkaan tilanteesta riippuen alkukartoi‐
tuksen jälkeen jollekin kolmesta palvelulinjasta. Uudistuksessa työnhakuvalmennuksista, ohjaavasta koulu‐
tuksesta, ohjauksellisista ryhmistä sekä ammattialalle, yrittäjyyteen sekä oppisopimukseen valmentavasta
koulutuksesta muodostettiin kolme kokonaisuutta: työnhakuvalmennus, uravalmennus ja työhönvalmen‐
nus. Työnhakuvalmennus tähtää asiakkaan työnhakutaitojen ja omatoimisen työnhaun valmiuksien paran‐
tamiseen. Uravalmennuksen tavoitteena on asiakkaan ammatinvalinnan tukeminen ja realististen uravaih‐
toehtoehtojen kartoittaminen ja tarkoituksena asiakkaan hakeutuminen joko työhän tai koulutukseen.
Työhönvalmennus tukee asiakkaan siirtymistä työhön henkilökohtaisena palveluna, jossa työvalmentaja
etsii yhdessä asiakkaan kanssa työpaikkaa ja tukee siihen sijoittumista ja siinä pysymistä. (Eronen ym. 2014,
20‐21.)
Edellisen lain aikaisesta työharjoittelusta, työelämävalmennuksesta ja työkokeilusta on jäljellä enää työko‐
keilu. Vanhan lain mukainen työharjoittelu oli suunnattu alle 25‐vuotiaille ammattikouluttamattomille nuo‐
rille. Työelämävalmennuksen kohderyhmänä olivat jo ammattikoulutuksen hankkineet asiakkaat. Käytän‐
nössä toimenpiteitä käytettiin varsin moninaisilla tavoilla, myös sellaisilla joihin niitä ei ollut tarkoitettu.
Etenkin työharjoittelu oli maahanmuuttajien kannalta tärkeä palvelu, jota käytettiin usein kielitaidon kar‐
tuttamiseen. Nykymuotoista työkokeilua ei voi käyttää samalla tavalla tähän tarkoitukseen. Työkokeilu ei
myöskään kelpaa työkokemuksen vahvistamiseen, kuten vanha työelämävalmennus. Nykymuotoisen työ‐
kokeilun tavoitteena on tukea asiakkaan ammatinvalintaan ja uravaihtoehtoihin liittyviä päätöksiä, sekä
asiakkaan paluuta työmarkkinoille. (Eronen ym. 2014, 21.)
TE‐toimiston palveluissa on kokonaisuudessaan korostunut työvoimapoliittisena koulutuksena järjestetty
ammatillinen koulutus. Maahanmuuttajien osalta valmentavalla työvoimakoulutuksella, joka ei tähtää suo‐
raan ammattiin, on ollut korostuneempi rooli mm. siitä syystä, että kotoutumispalvelut järjestettiin pääasi‐
assa valmentavana työvoimakoulutuksena. Se piti sisällään ohjausta ja valmennusta, joilla oli tarkoitus tu‐
kea ammatilliseen työvoimakoulutukseen ja muihin työvoimapalveluihin osallistumista. Maahanmuuttajien
kohdalla varsinainen koulutus käsitti kielikursseja ja suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumiseen tähtää‐
viä toimenpiteitä. Työttömyysetuudella tapahtuva omaehtoinen opiskelu on ollut merkittävä maahanmuut‐
tajien osalta. Sen tavoitteena on kannustaa työnhakijoita ja työttömyysuhan alaisia kehittämään ammatil‐
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lista osaamistaan. Työvoimakoulutuksena voidaan järjestää myös yleissivistäviä opintoja, sekä tukea oma‐
ehtoista peruskoulu‐ ja lukiotasoista opiskelua. Tavoitteena on edelleen ammatilliseen koulutukseen siirty‐
misen tukeminen. Maahanmuuttaja‐asiakkaiden osalta merkityksellistä on ollut erityisesti aikuisille suun‐
nattu perusopetus, joihin osallistuneesta tuhannesta henkilöstä vuosittain on noin kaksi kolmasosaa ollut
maahanmuuttajia. Aikuisille maahanmuuttajille järjestetään ammatillista koulutusta sekä työvoimapoliitti‐
sena koulutuksena että omaehtoisena koulutuksena. Erityisesti oppisopimuskoulutus on muodostunut
merkittäväksi maahanmuuttajille ja siitä on saatu hyviä kokemuksia. Myös yrittäjyyspalvelut ovat merkittä‐
viä maahanmuuttajien kannalta. Starttirahalla pyritään tukemaan henkilön työllistymistä ja yrityksen perus‐
tamista sekä turvaamaan toimeentuloa käynnistämisvaiheessa. Starttirahaa voidaan myöntää työttömälle
työnhakijalle sekä työlliselle yritystä perustavalle. Vuoteen 2008 asti starttirahan enimmäiskesto oli 10 kk,
mutta siitä eteenpäin kesto on ollut 18 kk. (Eronen ym. 2014, 22; Valtioneuvosto 2008, 31.)
Uudessa laissa palkkatuen ehtoja lievennetty, mikä on merkittävää ensimmäistä kertaa suomalaisille työ‐
markkinoille pyrkiville maahanmuuttajille. Nykyisin palkkatukea voi saada myös määräaikaiseen työsuhtee‐
seen, kun aikaisemmin tuki oli mahdollinen vain toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Uudessa
laissa on mahdollistettu myös aikuisten perusopetukseen osallistuminen työttömyysetuudella, mikä on
toinen maahanamuuttajien tarpeista käsin tehty uudistus lakiin. (Eronen ym. 2014, 23.)
Tutkimustuloksia maahanmuuttajien kotouttamis‐ ja työllistämistoimien vaikuttavuudesta
Sihdon ym. (2010) mukaan maahanmuuttajat ohjautuvat eri palveluihin kuin kantaväestö. Ulkomaan kansa‐
laisten keskuudessa ovat korostuneet valmentava työvoimakoulutus ja vanhan lain mukaiset työelämäval‐
mennus ja työharjoittelu. Yli neljä viidestä TE‐toimiston ulkomaalaisesta asiakkaasta osallistui vuonna 2010
em. koulutuksiin. Suomen kansalaisten osalta painopiste on sen sijaan ammatillisessa työvoimakoulutuk‐
sessa sekä tukityöllistämisessä, joihin osallistuu yli puolet kaikista toimenpiteisiin osallistuneista Suomen
kansalaisista. Eroa Suomen kansalaisten ja muiden välillä selittää se, että maahanmuuttajat osallistuvat
tyypillisesti kotouttamissuunnitelman alaisiin kielikoulutuksiin ja muihin suomalaiseen yhteiskuntaan ja
työelämään valmentaviin koulutuksiin, joita järjestettiin valmentavana työvoimakoulutuksena. Nämä ovat
yleensä vasta ensimmäisiä askelia matkalla työllistymiseen, mistä syystä työvoimapoliittisten toimenpitei‐
den työllistävyys jää maahanmuuttajilla kantaväestöä huonommaksi: Vuonna 2010 suomalaisista työllistyi
toimenpidettä seuranneiden kolmen kuukauden aikana n. 26 % kun ulkomaan kansalaisista työllistyi vajaa
14 %. (Eronen ym. 2014, 23‐24.)
Pohjoismaisissa tutkimuksissa (Nekby, 2008) parhaat työllistämistulokset on havaittu olevan varsinaista
työelämää lähellä olevilla toimenpiteillä, kuten palkkatuilla ja työharjoitteluilla. Tulosten on havaittu olevan
erityisen hyviä kun työ on tapahtunut yksityisellä sektorilla. Maahanmuuttajien on myös havaittu hyötyvän
tehostetuista työnhakuun liittyvistä neuvonta‐ ja tukipalveluista. Eurooppalaisten tutkimusten meta‐
analyysissa (Walter & Butschek, 2013) päädyttiin samansuuntaisiin tuloksiin: luotettavasti voitiin katsoa
ainoastaan yksityiselle sektorille sijoittuville työllistämistoimenpiteillä olevan positiivisia vaikutuksia maa‐
hanmuuttajien työllistymiselle lyhyellä aikavälillä. Koulutusten vaikutukset voivat kuitenkin olla positiivisia
pitkällä aikavälillä. (Nekby 2008; Eronen ym. 2014, 27; Walter & Butschek 2013, 2, 12, 14, 17‐18.)
Kotouttamissuunnitelmia ja ‐koulutuksia on taloustieteellisessä tutkimuksessa usein kritisoitu tehottomiksi.
Hämäläisen ja Sarvimäen (2008) vaikutusarvioinnin mukaan vuoden 1999 kotouttamislain vaikutukset maa‐
hanmuuttajaväestön asemaan olivat kuitenkin positiivisia. Tutkimuksen mukaan kotouttamissuunnitelma
kasvatti vuosittaisten työkuukausien määrää puolellatoista kuukaudella ja nosti vuosiansiota lähes 3 000
euroa, sekä vähensi sosiaalietuuksia 2 000 eurolla vuodessa. Syyt kotouttamissuunnitelmien toimivuudelle
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jäivät kuitenkin osin puutteellisten tietojen vuoksi hämärän peittoon, mutta mahdollisiksi syiksi arvioitiin
palveluiden parempaa kohdentamista yksilöllisten suunnitelmien avulla, viranomaisten mahdollisesti tii‐
viimpää yhteistyötä kotouttamissuunnitelman ansiosta, kielikoulutuksen lisääntymistä ja muuttumista rin‐
nasteisen koulutuksen merkityksen kasvettua kotouttamislain myötä sekä maahanmuuttajille annetuttuja
velvollisuuksia ja sanktioita, jotka olisivat edistäneet maahanmuuttajien työmarkkinoille sijoittumista. (Ero‐
nen ym. 2014, 28; Hämäläinen & Sarvimäki 2008, 79‐81.)
Erosen ym. (2014) tutkimuksessa tarkasteltiin vuosina 2001, 2002, 2005 ja 2006 maahan tulleiden maa‐
hanmuuttajien TE‐toimistojen palveluiden käyttöä vuoteen 2010 saakka. Työikäisenä maahan muuttaneista
60 % ilmoittautui työnhakijaksi, selvä enemmistö kolmen ensimmäisen vuoden aikana. 73 % ilmoittautu‐
neista osallistui toimenpiteisiin. Odotusajat ilmoittautumisesta toimenpiteeseen pääsyyn olivat pitkiä, kes‐
kimäärin 160 päivää, mutta lyhenivät tarkastelujakson aikana. Syynä on mm. palveluiden vähäinen tarjonta
ja jatkokoulutukseen ohjaaminen kotouttamisjakson jälkeen. TE‐toimiston palvelut perustuvat osittain ket‐
juttamisen ajatukseen, jossa ideana on asiakkaan sujuva siirtyminen palvelusta seuraavanaan ja lopulta
avoimille työmarkkinoille. Tarkoituksenmukaisia ketjuja ei kuitenkaan pystytty tunnistamaan tutkimukses‐
sa. Työllisyys toimenpiteiden jälkeen vaihteli merkittävästi toimenpiteiden jälkeen, josta osa johtui siitä,
että toimenpiteillä on erilaiset tavoitteet ja kohderyhmät. Ammatilliseen työvoimakoulutukseen, rekrytoin‐
tikoulutukseen ja oppisopimuskoulutukseen osallistuneista merkittävä osa oli työssä toimenpiteen jälkeen
tai työllistyi kohtalaisen ajan kuluessa. Työllisyys toimenpiteen jälkeen oli korkeinta sellaisissa toimenpiteis‐
sä, joissa kartutettiin suoraan työelämässä hyödynnettäviä taitoja. Poikkeuksen muodosti työharjoittelu,
joka oli ammattikouluttamattomille pääasiassa nuorille työnhakijoille suunnattu palvelu. (Eronen ym. 2014,
72‐73.)
3.3 Maahanmuuttajien asiakkuus Turun TE‐toimistossa 1
Laissa julkisesta työvoima‐ ja yrityspalvelusta (2012/916) 2 luvun 2 § sanotaan seuraavaa: ”Niiden valtioi‐
den kansalaiset, joilla Suomea velvoittavien, työvoiman vapaata liikkuvuutta koskevien kansainvälisten so‐
pimusten perusteella on oikeus saapua Suomeen hakemaan työtä ja tehdä ansiotyötä ilman työ‐ ja elinkei‐
notoimiston työvoimapoliittista harkintaa, rekisteröidään 1 §:ssä säädetyllä tavalla työnhakijoiksi, jollei
näistä sopimuksista muuta johdu.
Jollei Suomea velvoittavista kansainvälisistä sopimuksista muuta johdu, muut ulkomaan kansalaiset ja kan‐
salaisuutta vailla olevat rekisteröidään 1 §:ssä säädetyllä tavalla työnhakijoiksi, jos heillä on oikeus ansio‐
työhön myönnetyn oleskeluluvan nojalla eikä oleskelulupaan liity työnantajaa koskevia rajoituksia.
Sen lisäksi, mitä 1 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään, ulkomaalaisen työnhakijan työnhaun voimassaolo lak‐
kaa, jos hän ei enää täytä tämän pykälän 1 tai 2 momentissa säädettyjä edellytyksiä ulkomaalaisen rekiste‐
röinnille työnhakijaksi. ”
Momentti 1 viittaa EU/ETA‐maiden ja Sveitsin kansalaisiin. Momentissa 2 tarkoitetaan EU/ETA‐alueen ulko‐
puolelta tulevia henkilöitä, joilla on A‐status eli jatkuva oleskelulupa (pakolaisen aseman saanut, oleskelupa
humanitaarisen suojelun perusteella tai tilapäisen suojelun jälkeen myönnetty jatkuva oleskelulupa) ja joko
heidät on vapautettu työluvasta tai heillä on rajaton työlupa tai jokin alakohtainen työlupa. Jos henkilöllä
on A‐status ja työnantajakohtainen työlupa, hän voi olla TE‐toimiston asiakas, mutta hänellä ei ole oikeutta
työttömyysetuuteen. Myös B‐luvalla oleva henkilö voi olla TE‐toimiston asiakas, mutta hänelläkään ei ole
oikeutta työttömyysetuuteen.
1

Alaluku on pääosin laadittu Turun TE‐toimistossa

27

Vuoteen 2012 loppuun saakka Varsinais‐Suomen ELY‐keskuksen alueella maahanmuuttopalvelut oli organi‐
soitu siten, että kukin toimisto hoiti oman alueensa maahanmuuttajat asuinpaikkakunnan mukaan. Turun
työ‐ ja elinkeinotoimiston kansainväliset palvelut hoiti Turussa asuvat maahanmuuttajat hyvinkin kauan
Suomeen tulon jälkeen. Maahanmuuttaja‐asiakkaita siirrettiin ns. valtaväestön palveluihin harvakseltaan
silloin, kun asiakkaan kielitaito oli niin hyvä, että hän saattoi pärjätä hyvin suomen kielellä, ja vain siinä ta‐
pauksessa, että katsottiin, että kansainvälisillä palveluilla ei ollut enää mitään palvelua tarjottavana.
Vuoden 2013 alusta lähtien TE‐palvelut organisoitiin uudelleen valtakunnallisesti. Perustettiin palvelulinjat,
joiden kohderyhmät määrittyvät seuraavasti: Palvelulinja 1) työllistymis‐ ja yrityspalvelut, työnantajapalve‐
lut: sellaiset työnhakija‐asiakkaat, joilla on koulutusta ja työkokemusta ja työnhakutaidot kunnossa ja jotka
tarvitsevat vähän henkilökohtaista palvelua ja jotka voidaan ohjata käyttämään pääasiassa sähköisiä palve‐
luja. Palvelulinja 2) osaamisen kehittäminen: sellaiset henkilöasiakkaat, joilla on puutteita ammatillisessa
osaamisessa ja jotka tarvitsevat koulutusta, työkokeilua ja palkkatuettua työtä työllistyäkseen. Palvelulin‐
ja 3) tuettu työllistyminen: henkilöasiakkaat, joilla on terveydellisiä ym. ongelmia ja tarvitsevat moniamma‐
tillista tukea työllistyäkseen mm. yhteistyötä kunnan sosiaalityöntekijöiden ja terveydenhuollon kanssa.
Organisaatiomuutoksen yhteydessä paikalliset TE‐toimistot lakkautettiin ja perustettiin Varsinais‐Suomen
työ‐ ja elinkeinotoimisto. Entiset paikalliset TE‐toimistot ovat toimipaikkoja. Samassa yhteydessä joitakin
palveluja keskitettiin Turun toimipaikkaan, esim. työttömyysturva‐asioiden selvityspyyntöjen käsittely,
palkkatukien ja starttirahojen tilitys ja kotouttamislain piiriin kuuluvien maahanmuuttaja‐asiakkaiden palve‐
lu Turun seudulla.
Varsinais‐suomen TE‐toimiston Turun toimipaikan kotouttamispalvelut
Turun toimipaikassa hoidetaan keskitetysti Turun seudulla asuvat kotouttamislain piiriin kuuluvat maahan‐
muuttaja‐asiakkaat. Palveluprosessi kotoutujan kohdalla on seuraava:
Uusi asiakas tulee useimmiten ensin päivystykseen. Päivystyksessä hänet kirjataan asiakkaaksi ja varataan
aika kotouttamissuunnitelman tekoa varten. Jos henkilöllä on pankkitunnukset, häntä pyydetään kirjautu‐
maan asiakkaaksi te‐palvelut.fi‐sivuston kautta. Nykyään ainoastaan EU‐kansalaiset voivat kirjautua sähköi‐
sesti. Useimmilla kotoutujilla ei ole pankkitunnuksia, joten virkailija tallentaa hänen tietonsa työhallinnon
URA‐järjestelmään. Koska suurimmalla osalla kotoutujista ensimmäinen palvelutarve on päästä suomen
kielen koulutukseen, asiakkaalle varataan aika kielelliseen alkukartoitukseen. Tilanteesta riippuen alkukar‐
toitukseen pääsee nopeimmillaan muutamassa päivässä, pisimmillään kolmessa kuukaudessa. Kielellisessä
alkukartoituksessa testataan asiakkaan suomenkielen lähtötaso ja oppimisvalmiudet. Testaaja antaa suosi‐
tuksen suomen kielen alkeiskurssin lähtötasosta. Heti, kun asiakkaalle löytyy hänelle sopiva paikka, hänet
ohjataan suomenkielen koulutukseen. Työvälineenä tässä prosessissa ja siihen liittyvässä tietojen vaihdossa
TE‐toimiston, testaajan ja oppilaitosten välillä käytetään Koulutusportti‐nimistä tietojärjestelmää.
Ensimmäinen kotouttamissuunnitelma tehdään vuodeksi. Suomen kielen koulutuksen jälkeen kotouttamis‐
suunnitelma tarkistetaan. Jos on tarve, tehdään uusi kotouttamissuunnitelma taas vuodeksi. Henkilö kuu‐
luu kotouttamislain piiriin kolme vuotta ensimmäisestä oleskeluluvasta. Kotouttamisaikaa voidaan pidentää
tietyissä tapauksissa. Tällaisia tapauksia ovat esim. se, että henkilö on maahan tullessaan ollut luku‐ ja kir‐
joitustaidoton tai hän on pitkään ollut poissa työmarkkinoilta esim. äitiys‐ tai vanhempainvapaan tai pitkän
sairausloman takia. Kotouttamisaika voi olla enintään viisi vuotta.
Suomen kielen koulutuksen jälkeen asiakas ohjataan ammatilliseen koulutukseen, työkokeiluun, uraval‐
mennukseen ja omaehtoiseen koulutukseen. Siinä vaiheessa, kun asiakas ei ole enää kotouttamispalvelui‐
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den tarpeessa, hänet ohjataan omalle palvelulinjalle palvelutarvearvion mukaisesti. Jos hän on jonkin toi‐
sen toimiston asiakas, hänet ohjataan asioimaan TE‐toimistossa omalla paikkakunnallaan. Jos uusi maa‐
hanmuuttajataustainen asiakas ei asiakkaaksi tullessaan enää kuulu kotouttamislain piiriin, hänet ohjataan
suoraan omalle palvelulinjalle tai oman paikkakunnan toimipaikkaan.
Kielellinen alkukartoitus
Vuonna 2011 Valtioneuvosto antoi asetuksen kotoutumisen edistämiseen liittyvästä alkukartoituksesta. Sen
mukaan TE‐toimisto selvittää alkuhaastattelulla ja alkukartoituksella maahanmuuttajan elämäntilanteen,
työ‐ ja koulutushistorian ja palvelutarpeen. Tämän asetuksen myötä tuli mahdolliseksi ostaa osa alkukartoi‐
tuksesta ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Keväällä 2012 Varsinais‐Suomen ELY‐keskus kilpailutti kielelli‐
sen alkukartoituksen teettämisen ulkopuolisella palveluntuottajalla. Palvelun tuottajaksi valittiin Arffman
Consulting Oy, joka on toukokuusta 2012 lähtien tehnyt kielelliset alkukartoitukset koko Varsinais‐
Suomessa.
Työhallinnon palvelut
TE‐toimisto tarjoaa työnhakijoille julkisen työvoimapalvelulain mukaisia palveluja. Näitä ovat tiedot avoi‐
mista työpaikoista, työvoimapoliittinen aikuiskoulutus, työkokeilu, palkkatuettu työ, uravalmennus, työn‐
hakuvalmennus, työhönvalmennus, työkyvyn arviointi, ammatinvalinnan ohjaus, mahdollisuus opiskella
työttömyystuella omaehtoisesti, cv‐netti, mahdollisuus osallistua erilaisiin rekrytapahtumiin, verkkoneu‐
vonta ja koulutusneuvonta. Palvelut kohdennetaan asiakkaalle hänen kulloisenkin tarpeensa mukaan. Se,
mihin palveluun asiakas osallistuu, sovitaan asiakkaan työllistymissuunnitelmassa. Toimenpiteet ja niiden
seuranta kirjataan toimenpidesuunnitelmaan.
Kuvio 3.1: Kotoutuja‐asiakkaan palveluprosessi Varsinais‐Suomen TE‐toimistossa
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4 Aineistot ja menetelmät
Tutkimuksen kohderyhmänä ovat Turun TE‐toimiston Kansainvälisten palveluiden uudet asiakkaat vuosilta
2007‐2011. Tavoitteena on selvittää nimenomaisesti tämän ryhmän työllistymistä ja tulotasoa sekä eri taus‐
tatekijöiden, ominaisuuksien, resurssien ja TE‐toimiston palveluiden vaikutusta tulotasoon. Tutkimuksen
tuloksia ei voida yleistää koko maahanmuuttajaväestöön tai edes työvoimaan kuuluviin maahanmuuttajiin,
koska kohderyhmänä on valikoitunut joukko laajemmasta maahanmuuttajaväestön joukosta. Alueellisesti
kohderyhmä rajautuu Varsinais‐Suomeen, pääosin Turkuun. Tämän vuoksi Turun seudun työmarkkinoiden
tilanne työvoiman kysynnän ja suhdanteiden osalta vaikuttaa maahanmuuttajataustaisen TE‐toimiston asi‐
akkaiden työllistymiseen ja tuloihin.
Kohderyhmään kuuluvat ovat pääasiassa työmarkkinoille haluavia työttömiä tai työvoiman ulkopuolella
olevia. Kohderyhmän ulkopuolelle jäävät työlliset, jotka ovat työllistyneet ilman TE‐toimiston palveluita
vuosina 2007‐2011 sekä työvoiman ulkopuolella olevat, jotka eivät ole asiakkaina. Vaikka monet työllistymi‐
seen vaikuttavat tekijät ovat todennäköisesti samoja TE‐toimiston palveluiden asiakkailla ja koko maahan‐
muuttajaväestöllä, eri tekijöiden vaikutuksissa ja vaikutusten merkittävyydessä voi silti olla merkittäviä ero‐
ja. Erityisesti omatoimisesti tai oppilaitosten tai yksityisten välitysorganisaatioiden kautta työllistyneiden
maahanmuuttajien sijoittuminen työmarkkinoille voi perustua eri ominaisuuksiin ja resursseihin kuin TE‐
toimiston palveluiden asiakkailla.
4.1 Aineiston muodostaminen
Aineiston kokoaminen käynnistyi vuoden 2013 tammikuussa tutkimuslupahakemuksilla eri viranomaisille.
Turun TE‐toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiksi vuosina 2007‐2011 tulleiden henkilötunnuksiin
oli tutkimussuunnitelman mukaisesti tarkoitus yhdistää heidän tietojaan eri viranomaisrekistereistä: verot‐
tajalta, Kelasta, Väestörekisterikeskuksesta, työhallinnosta ja Turun sosiaalitoimesta.
Tutkimusaineiston muodostamisen ja tutkimuslupahakemusten perusteena oli Henkilötietolaki (1999/523),
jonka 12 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan tieteellistä tutkimustarkoitusta varten saa käsitellä lain 11 §:ssä
tarkoitettuja arkaluonteisia tietoja. Aineiston käsittely suunniteltiin tapahtuvan henkilötietolain 14 §:n mu‐
kaisesti. Muodostuvasta tutkimusaineistosta laadittiin lainmukainen rekisteriseloste.
Tutkimuslupaprosessi oli monipolvinen ja eteni eritahtisesti eri viranomaisissa. Ensimmäiset luvat ja aineis‐
tot saatiin työhallinnon URA‐tietojärjestelmän henkilörekisteristä ja verottajalta maaliskuussa 2013. Ne
toimitettiin sähköisessä muodossa henkilötasoisena aineistona. Kelan esittämä hinta‐arvio pyydetystä ai‐
neistosta oli niin korkea ja keskusteluyhteys aineistopyynnön karsimiseksi kustannusten kohtuullistamiseksi
niin heikko, että Kelan tiedot päätettiin jättää tutkimuksen ulkopuolelle. Aineistoa päätettiin sen sijaan
täydentää Tilastokeskuksesta tilattavalla erillisaineistolla. Turun sosiaalitoimesta saatiin tutkimuslupa tou‐
kokuun lopussa, mutta se edellytti tietojen manuaalista poimintaa paikanpäällä. Eeva Kostiainen poimi tie‐
dot aineiston toimeentulotuen saajista kesäkuussa ja heinä‐elokuun vaihteessa Turun sosiaalitoimessa.
Väestörekisterikeskuksen osalta lupaprosessi aloitettiin elo‐syyskuussa muiden viranomaistietojen ollessa
koossa. Lupa saatiin syyskuun lopussa ja aineistot lokakuun alussa. Viranomaistietojen analyysi päästiin
näin ollen aloittamaan lokakuussa 2013. Muita tietoja täydentävä Tilastokeskuksen erillisaineisto saatiin
käyttöön vasta kesäkuussa 2014.
4.2 Aineisto
Aineisto muodostettiin TE‐toimiston tilastointia varten keräämistä asiakastiedoista vuosien 2007‐2011 uu‐
sista asiakkaista, joissa oli henkilötunnuksen lisäksi tietoja mm. henkilön asiakkaaksitulovuodesta, maahan‐
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tulon syystä, sukupuolesta, äidinkielestä, kansallisuudesta. Taustatiedot puuttuivat osalta vuoden 2007
uusista asiakkaista. 2 325 henkilön henkilötunnus lähetettiin työhallinnon tietojen URA‐poimintaa varten
Aluehallinnon tietopalveluyksikköön AHTiin sekä tulotietojen poimintaa varten verottajalle.
URA:sta saatiin tietoja mm. henkilöiden äidinkielestä, ammatista, työnhakuammateista, työkokemuksesta,
kielitaidosta, työllisyystilanteista sekä työvoimapoliittisista toimenpiteistä ja koulutuksista. Verottajalta
saatiin tiedot henkilöiden ansio‐ ja pääomatuloista ja verotuskunnasta.
Sosiaalitoimen aineistot poimittiin paikanpäällä Turun sosiaalitoimessa henkilö kerrallaan tarkastamalla
Effica‐asiakastietojärjesjestelmästä, löytyykö henkilötunnukselle tietoja maksetusta toimeentulotuesta
vuodelta 2011. Ulkomaille ennen vuotta 2011 muuttaneet henkilöt poistettiin aineistosta.
Väestötietojärjestelmästä saatiin tiedot henkilöiden kansalaisuudesta poimintahetkellä (syksy 2013), koti‐
kunnasta, tieto ulkomaille muutosta, samassa taloudessa asuvista alaikäisistä lapsista sekä kuntahistoriasta
Suomessa.
Saadut aineistot luettiin SAS‐tilasto‐ohjelmaan ja yhdistettiin henkilötasoiseksi aineistoksi henkilötunnuk‐
sen avulla. Lopullisessa tutkimusaineistossa oli 2303 henkilöä.
4.3 Tutkimusasetelma
Tutkimusasetelma perustuu viitekehykseen 2 , joka on havainnollistettu kuviossa 3.1. Työmarkkinoille hakeu‐
tuvan henkilön työllistymiseen vaikuttavat henkilökohtaiset ominaisuudet voidaan tiivistää kahteen tekijä‐
ryhmään:
(1) Henkilön demografiset ominaisuudet ja muut taustatekijät, kuten sukupuoli, ikä, äidinkieli, lähtömaa,
maahan ja alueelle tulon ajankohta, asuinpaikka sekä kotitalouden ominaisuudet (yksinasuva, lapseton
pariskunta, muu aikuisista koostuva kotitalous, lapsiperhe sekä lasten määrä ja ikä).
(2) Henkilön osaaminen ja resurssit, kuten koulutus (suoritetut tutkinnot ja niiden suorituspaikka), ammat‐
ti, työkokemus, kielitaito, sosiaaliset taidot, työelämän tuntemus sekä muut osaamis‐ ja resurssitekijät.
Tutkimusaineistossa on tietoja osasta näistä tekijöistä, mutta näiden lisäksi henkilöillä on paljon työmarkki‐
noiden kannalta merkittäviä ominaisuuksia, joista ei ole tietoa. Lisäksi työnhakijoilla on vaatimuksia ja toi‐
vomuksia palkasta, työn sisällöstä, työehdoista, työpaikan sijainnista ym., joista tutkimusaineistossa ei
myöskään ole tietoa.
Työmarkkinoilla on tarjolla työpaikkoja, joihin liittyy koulutusta, osaamista, kokemusta ja muita tekijöitä
koskevia vaatimuksia. Lisäksi niille on määritelty palkkataso ja työehdot. Työnhakuprosessissa osa työnhaki‐
joista työllistyy ja osa ei työllisty. Pitkäaikaisesti tai vakituisesti työllistyvillä pääasiallinen toimeentulo tulee
perustumaan palkka‐ tai yrittäjätuloihin. Työttömillä toimeentulo perustuu ensi sijassa yhteiskunnan tukiin.
TE‐toimistojen palvelut tukevat työnhakijoiden osaamisen ja resurssien kasvua sekä välittävät tietoa työ‐
mahdollisuuksista. Ne työnhakijat, jotka eivät saa työtä, hakeutuvat TE‐toimistojen asiakkaiksi tai jatkavat
vanhoina asiakkaina palveluiden piirissä.

2

Yleisempi alueellisten työmarkkinoiden viitekehys ks. Crampton 1999.
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Kuvio 4.1: TE‐toimiston palvelut työmarkkinoille hakeutuvien maahanmuuttajien tukena

4.4 Menetelmät
Tutkimuksen ensisijainen tarkoitus on selittää tutkimushenkilöiden ansiotulojen vaihtelua tutkimusaineis‐
tossa käytettävissä olevilla taustatekijöillä, osaamista ja resursseja kuvaavilla tekijöillä sekä TE‐toimiston
palveluihin perustuvilla tekijöillä. Analyysin kohteena ovat vuoden 2011 verotuksessa määritellyt ansiotu‐
lot. Analyysiin otettiin mukaan henkilöt, joilla oli tuloja vuoden 2011 verotustiedoissa (1 970 henkilöä).
Tutkimusasetelmaa suunniteltaessa arvioitiin, että vuoden 2011 tulojen avulla voidaan parhaiten arvioida
vuosien 2007‐2010 toimenpiteiden vaikutusta työllistymiseen ja tuloihin. Ansiotulot valittiin selitettäväksi
tekijäksi kahdesta syystä. Ensiksi URA‐järjestelmän tiedot henkilöiden työllistymisestä todettiin puutteel‐
lisiksi 3 . Toiseksi, ansiotulojen määrä yhteiskunnan tuet ylittävältä osaltaan kuvaa hyvin työllistymisen vaiku‐
tusta pääasialliseen toimeentuloon, koska ansiotulojen tasoon vaikuttavat sekä työn kesto ja jatkuvuus että
palkkataso. Mitä korkeampi on ansiotaso, sitä paremmin henkilön voidaan katsoa sijoittuneen työmarkki‐
noille.
Ensimmäisessä vaiheessa kuvataan tutkimushenkilöiden jakaumia keskeisten taustamuuttujien luokkien
suhteen. Tulotason vaihtelusta tarjotaan yleiskuva esittämällä vuoden 2011 keskitulot eri taustamuuttujien
suhteen.

3

Työllistymistä analysoidaan erikseen Tilastokeskuksesta tilatun työssäkäyntitilastoon perustuvan erillisaineiston avul‐
la.
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Varsinainen analyysi perustuu regressiomalliin 4 , jossa selitettävänä muuttujana on ansiotulojen 2011 loga‐
ritmi. Selittävät muuttujat perustuvat tutkimusaineistossa oleviin henkilöiden taustatekijöihin, resurssiteki‐
jöihin sekä TE‐toimistosta saatuja palveluja kuvaaviin tekijöihin. Tutkimushenkilöiden saamat kotouttamis‐
ja työvoimapalvelut perustuvat nyt jo uudistettuihin lakeihin. Kaikki on/ei‐tyyppiset laadulliset ominaisuu‐
det on muunnettu kaksiarvoisiksi osoitinmuuttujiksi (ns. dummy‐muuttujat), jotka saavat arvon 1, jos henki‐
löllä on kyseinen ominaisuus ja arvon 0, jos ominaisuutta ei ole. Usealuokkaisissa muuttujissa (esim. ikä‐
ryhmä) henkilö saa arvon 1 siinä luokassa, johon hän kuuluu ja muussa tapauksessa arvon 0. Yksi luokka on
määritelty vertailuryhmäksi.
Malli selittää kaikkien eri tekijöiden yhtäaikaisen vaikutuksen tulotasoon. Yksittäisen muuttujan osalta es‐
timointitulokset kuvaavat kyseisen tekijän vaikutusta, kun kaikkien muiden tekijöiden vaikutus on kontrol‐
loitu. Koska selitettävä muuttuja on logaritmimuodossa, kunkin dummy‐muuttujan kerroin kuvaa kyseisen
ominaisuuden tai luokan suhteellisen vaikutuksen suhteessa vertailuryhmään. Esimerkiksi miehille estimoi‐
tu kerroin 0,10 tarkoittaa, että miesten ansiotaso on keskimäärin 10 % korkeampi kuin naisten, kun muut
tekijät on kontrolloitu.
Mallit on estimoitu ensimmäisessä vaiheessa yhteisesti koko aineistolle. Seuraavassa vaiheessa aineisto on
jaettu eri tekijöiden suhteen ja estimoitu sama malli erikseen kummallekin ryhmälle. Jakoperusteena on
käytetty sukupuolta (malli erikseen miehille ja naisille), maaryhmää (ensimmäinen ryhmä: Euroopasta ja
Pohjois‐Amerikasta, Australiasta ja Oseaniasta muuttaneet; toinen ryhmä: muista maista muuttaneet) sekä
koulutustasoa (erikseen vähintään keskiasteen koulutuksen suorittaneille ja muille). Näiden mallien avulla
halutaan selvittää vaikuttavatko eri tekijät tulotasoon mahdollisesti eri tavoin eri ryhmissä. Erityisesti halu‐
taan selvittää onko TE‐toimiston palveluiden vaikutus tulotasoon erilainen eri ryhmissä.
Käsitteitä
Regressioanalyysi on tilastollinen menetelmä, jonka avulla tutkitaan kvantitatiivisen selitettävän muuttujan
vaihtelun riippuvuutta siihen mahdollisesti vaikuttavien selittävien muuttujien vaihtelusta. Selittäviä muut‐
tujia voi olla yksi tai useampia.
Estimointi: Regressioanalyysissä selittävien muuttujien vaikutus selitettävään muuttujaan ilmaistaan reg‐
ressiokertoimilla, jotka kuvaavat vaikutuksen voimakkuutta. Kertoimille estimoidaan eli lasketaan kertoimet
ns. pienimmän neliösumman menetelmällä tutkimusaineiston muuttujien arvoista.
Tilastollinen merkitsevyys viittaa todennäköisyyteen, jonka perusteella estimointitulosta voidaan pitää
hyväksyttävänä eikä sattumasta johtuvana. Tilastollinen varmuus ilmoitetaan yleensä 95 %:n tai 99 %:n
merkitsevyystasoina. Esim. 95 %:n merkitsevyystaso (5 %:n riskitaso) merkitsee sitä, että on vain 5 %:n
mahdollisuus sille, että otosaineistossa todettu yhteys ei ole todellinen perusjoukossa esiintyvä ilmiö. Tu‐
lokset raportoidaan 95 %:n merkitsevyystasolla.

4

Ks. käsitteitä tämän alaluvun lopussa.
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5 Analyysi ja tulokset
5.1 TE‐toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaat
Aineisto koostui yhteensä 2 303 vuosina 2007‐2011 Turun TE‐toimiston kansainvälisten palveluiden uusiksi
asiakkaaksi tulleista henkilöistä. Heistä 46 % oli naisia. Selvästi suurin ikäryhmä oli nuoret aikuiset, 20‐29‐
vuotiaat, joita oli aineistossa 41 %. Vajaa kolmannes uusista asiakkaista oli 30‐39‐vuotiaita. Alle 20‐vuotiaita
asiakkaita oli 6 %, samoin 50‐59‐vuotiaita. Yli 60‐vuotiaita oli uusista asiakkaista vain 2 %. Ikäjakauma oli
pääpiirteissään samankaltainen naisilla ja miehillä. Miehissä oli hieman suurempi osuus alle 20‐vuotiaita,
naisissa puolestaan 30‐39‐vuotiaita ja 40‐49‐vuotiaita.
Taulukko 5.1: TE‐toimiston kansainvälisten palveluiden uudet asiakkaat vuosilta 2007‐2011 sukupuolen
ja iän mukaan
Ikä
alle 20‐vuotiaat
20‐29‐vuotiaat
30‐39‐vuotiaat
40‐49‐vuotiaat
50‐59‐vuotiaat
yli 60‐vuotiaat
Yhteensä

Yhteensä
N
128
939
747
307
137
45
2303

(%)
5,5
40,7
32,4
13,4
6,0
2,0
100

Miehet
N
82
512
395
159
77
20
1245

(%)
6,5
40,9
31,8
12,8
6,1
1,8
100

Naiset
N
46
427
352
148
60
25
1058

(%)
4,3
40,4
33,2
14,0
5,7
2,3
100

Kuvio 5.1: TE‐toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden ikäjakauma vuonna 2011
45
40
35
30
25
%

20
15
10
5
0
alle 20‐vuotiaat 20‐29‐vuotiaat 30‐39‐vuotiaat 40‐49‐vuotiaat 50‐59‐vuotiaat yli 60‐vuotiaat

TE‐toimiston kansainvälisten palveluiden uusista asiakkaista viidennes kuului poimintahetkellä (syksy 2013)
kansalaisuudeltaan Lähi‐idän (ml. Egypti, Iran ja Afganistan) ja Länsi‐Aasian maaryhmään 5 . Muiden Afrikan
valtioiden kansalaisuus oli 13 %:lla. Suurimman yksittäisen kansalaisuusryhmän muodostivat virolaiset, joita
oli 10 % kaikista uusista asiakkaista. Toiseksi suurimman ryhmän muodostivat Irakin kansalaiset, joita oli
myös 10 %. Suomen kansalaisia oli 9 %, joista suuri osa oli suomen kansalaisuuden vastikään saaneita. Seu‐
raavaksi suurimmat kansalaisuusryhmät olivat somalialaiset, venäläiset ja iranilaiset. Muiden maiden kansa‐
5

Erittely maaryhmistä liitetaulukossa 1.
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laiset eivät yltäneet yli sataan henkilöön TE‐toimiston kansainvälisten palveluiden uusien asiakkaiden kes‐
kuudessa.
Kuvio 5.2: TE‐toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden kansalaisuus vuonna 2013 (VRK)
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Kansainvälisten palveluiden uusien asiakkaiden keskuudessa suurimman ryhmän, yli viidenneksen, muodos‐
tivat Lähi‐idän ja Pohjois‐Afrikan kieliä arabiaa, turkkia, kurdia, hepreaa, farsia sekä afgaania ja pastoa pu‐
huvat 6 . Seuraavaksi suurimman ryhmän muodostavat Länsi‐ ja Etelä‐Euroopan (engl.) kieliä äidinkielenään
puhuvat. Venäjän ja entisen Neuvostoliiton kieliä (pl. Baltian maiden kielet) puhuvia oli 14 % ja muita Itä‐
Euroopan kieliä puhuvia 13 % prosenttia.
Kuvio 5.3: TE‐toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden äidinkieli (URA)
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Erittely kieliryhmistä liitetaulukossa 2.
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Reilulta viidesosalta tutkimuksen henkilöistä ei löytynyt tietoa maahanmuuton syystä. Tieto perustuu TE‐
toimiston omaan tilastointiin, jolloin osalle vuoden 2007 uusista asiakkaista ei ole saatu tietoja kerättyä.
Yleisin maahantulon syy asiakkaiden keskuudessa oli avio‐ tai avoliitto, jonka vuoksi Suomeen oli tullut 28 %
uusista asiakkaista. Vajaa neljäsosa oli tullut maahan pakolaisena, turvapaikanhakijana tai perheenyhdistä‐
misen kautta. Reilulla 15 %:lla maahantulon syy oli työperäinen. Vajaalla viidellä prosentilla oli suomalaiset
sukujuuret tai vanhempi tai paluumuuttajatausta. Neljä prosenttia oli tullut Suomeen puolison opintojen tai
työn takia ja kolme prosenttia omien opintojen takia.
Kuvio 5.4: TE‐toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaat maahanmuuton syyn mukaan (TE‐toimisto)
Avo/avioliitto
Pakolainen, turvapaikanhakija tai perheenyhdistäminen
Ei tietoa
Työperäinen
Paluumuuttaja, suomalaiset sukujuuret tai vanhempi
Puolison opinnot/työ
Opiskelu
Muu syy
0

5

10

15

20
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30

%

Uusien asiakkaiden koulutustaso oli matala: yli neljäsosalla oli korkeintaan perusasteen koulutus. Vajaalla
kolmasosalla oli keskiasteen koulutus. Neljäsosalla oli suorittanut korkea‐asteen tutkinnon: 10 % alemman
ja 10 % ylemmän korkeakoulututkinnon, alimman korkea‐asteen tutkinnon kolme prosenttia ja tutkijakou‐
lutuksen kaksi prosenttia. Koulutustaso jäi tuntemattomaksi viidesosalla tutkimushenkilöistä.

Kuvio 5.5: TE‐toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden koulutustaso (URA)
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Kolmasosa kansainvälisten palveluiden asiakkaista kuului ammattiluokituksen pääryhmään muulla luokitte‐
lematon työ. Ryhmä sisältää myös henkilöt, joilla ei ole lainkaan ammattia, joita oli 77 % pääluokkaan kuu‐
luvista. Ammattiryhmään tieteellinen, tekninen ja taiteellinen työ kuului 14 % uusista asiakkaista. 10 % kuu‐
lui teollisuuden pääryhmään ja yhtä suuri osuus palvelutyön pääryhmään. Kuljetuksen ja liikenteen, muun
teollisuuden ja varastoalan sekä maa‐ ja metsätalouden ja kalastusalan osuudet olivat alle viisi prosenttia
kunkin.
Kuvio 5.6: TE‐toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden ammattialojen jakauma (URA)
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Kansainvälisten palveluiden asiakkaiden keskimääräinen ansiotulo oli hyvin alainen, n. 8 500 € vuodessa
verottajan tietojen mukaan vuonna 2011. Ansiotulot sisältävät palkkatulot, eläkkeet ja veronalaiset sosiaa‐
lietuudet. Suomalaisten keskiansio vuonna 2011 oli 25 075 euroa (Verohallinto). Keskitulo oli myös jonkin
verran alempi kuin työttömien vieraskielisten valtionveronalaiset tulot keskimäärin vuonna 2009, 9 830
euroa (Myrskylä & Pyykkönen 2014, 29). Vaikka pääomatulot huomioitaisiin, jäävät aineiston henkilöiden
tulot silti tätä alemmaksi. Osalla tulot jäivät alle työmarkkinatuen/kotouttamistuen määrän, joka oli n. 6
700 euroa vuodessa vuonna 2011 yksinäiselle henkilölle (Kela 2011). Suurin ryhmä muodostui 5 000 – 9 999
euroa vuodessa tienaavista, joita oli 44 % vuosien 2007‐2011 uusista asiakkaista. Toiseksi suurimman ryh‐
män muodostivat 1‐4 999 euroa vuodessa ansaitsevat, joita oli vajaa viidennes. Reilulla kymmenyksellä
vuosien 2007‐2011 uusista asiakkaista ei ollut tuloja vuonna 2011. Matala taso selittyy osin sillä, että osa
henkilöistä on tullut maahan vasta vuoden 2011 aikana, jolloin tuloja on kertynyt vain osalta vuotta.
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Kuvio 5.7: TE‐toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden ansiotulot vuoden 2011 verotuksessa
(VERO)
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5.2 TE‐toimiston kansainvälisten palveluiden uusien asiakkaiden keskitulon jakaumat
TE‐toimiston kansainvälisten palveluiden vuosien 2007‐2011 uusien asiakkaiden tulot kasvavat iän mukaan
50‐59‐vuotiaiden ikäryhmään saakka, vaikka notkahtavat hieman 40‐49‐vuotiailla, ja laskevat 60‐vuotta
täyttäneillä alle 20‐29‐vuotiaiden tasolle. Miesten vuoden 2011 keskitulo oli 2 200 euroa suurempi kuin
naisilla. Naisten tulot ovat joka ikäryhmässä miehiä pienemmät. Pienimmillään ero on nuorimmissa ikäryh‐
missä, alle 1 000 euroa vuodessa. Suurimmillaan ero on 50‐59‐vuotiaiden ikäryhmässä, yli 6 000 euroa vuo‐
dessa. Naisten tulot kasvavat 30‐39‐vuotiaiden ryhmään saakka, ja laskevat sen jälkeen, kun miehillä tulot
ovat korkeimmillaan 50‐59‐vuotiaiden keskuudessa.
Kuvio 5.8: Vuoden 2011 keskitulo iän ja sukupuolen mukaan (maasta viimeistään vuonna 2011 muutta‐
neet poistettu)
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Kansainvälisten palveluiden asiakkaiden tulotaso on jossain määrin sidoksissa koulutustasoon ja kasvaa
koulutustason noustessa, joskaan ei aivan suoraviivaisesti. Alin tulotaso on vain esiasteen koulutuksen suo‐
rittaneilla, 5 200 € vuodessa. Keskiasteen, alemman ja ylemmän korkeakouluasteen koulutuksen suoritta‐
neiden välillä ei ole suurta eroa tulotasossa, näillä ryhmillä tulot ovat yli 9 000 euroa vuodessa. Korkein
tulotaso on tutkijakoulutuksen suorittaneille, yli 16 000 euroa vuodessa. Naisten tulotaso nousee koulutus‐
tason noustessa, mutta on kaikilla koulutusasteilla miehiä alempi. Suurin ero sukupuolten välillä on alim‐
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man korkea‐asteen suorittaneiden keskuudessa, yli 6 000 euroa, sekä tutkijakoulutusasteen suorittaneiden
keskuudessa, yli 5 000 euroa vuodessa.

Kuvio 5.9: Vuoden 2011 keskitulo koulutustason mukaan (maasta pysyvästi muuttaneet poistettu)
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Ammattiluokituksen pääryhmien mukaan tarkasteltuna keskimäärin korkeimmat tulot olivat terveyden‐
huollon ja sosiaalialan ammattiryhmään kuuluvilla, yli 13 000 euroa vuodessa. Seuraavaksi korkeimmat
tulot olivat rakennus‐ ja kaivosalan sekä teollisuuden ammatteihin kuuluvilla. Yli kymmenen tuhannen vuo‐
siansioihin ylsivät vielä muun teollisuuden ja varastoalan ammatteihin kuuluvat. Alhaisin tulotaso, alle 6 000
euroa vuodessa, oli muualla luokittelemattoman työn ryhmään kuuluvat ammatit, joista suuri osa (77 %) oli
ilman ammattia olevia.
Kuvio 5.10: Vuoden 2011 keskitulo ammattialan mukaan (maasta viimeistään vuonna 2011 muuttaneet
poistettu)
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Kansalaisuuden mukaan tarkasteltuna (syksyn 2013 tilanne) korkeimmat ansiotulot olivat Suomen kansalai‐
silla, vajaa 14 000 euroa vuodessa. Seuraavaksi suurimmat tulot olivat Viron kansalaisilla, vajaa 12 000 eu‐
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roa. Yli 10 000 euron keskiansioihin ylsivät myös Länsi‐Euroopan, entisen Jugoslavian, Pohjoismaiden, Itä‐
Euroopan maiden kansalaiset sekä ilman minkään valtion kansalaisuutta olevat. Alhaisimmat tulot olivat
Lähi‐idän ja Länsi‐Aasian maiden kansalaisilla, alle 6 000 euroa vuodessa, sekä muun Afrikan valtioiden kan‐
salaisilla, vajaa 7 000 euroa.
Kuvio 5.11: Vuoden 2011 keskitulo kansalaisuuden (tilanne 2013) mukaan (maasta viimeistään vuonna
2011 muuttaneet poistettu)
16000
14000
12000
10000
€/
8000
vuodessa
6000
4000
2000
0

Äidinkielen mukaan tarkasteltuna suurimmat tulot kansainvälisten palveluiden asiakkailla oli pohjoismaisia
kieliä puhuvilla, mukaan lukien suomenkieliset, yli 14 000 euroa vuodessa. Seuraavaksi korkeimpiin vuositu‐
loihin ylsivät Baltian maiden kieliä puhuvat ja muita Itä‐Euroopan kieliä puhuvat. Alhaisimmat tulot olivat
Lähi‐idän ja Afrikan kieliä puhuvilla.
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Kuvio 5.12: Vuoden 2011 keskitulo äidinkielen (URA) mukaan (tilanne 2013) (maasta viimeistään vuonna
2011 muuttaneet poistettu)
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Kansainvälisten palveluiden asiakkaiden tulot ovat pääsääntöisesti sitä suurempia, mitä aikaisemmin henki‐
löiden kuntahistoria on alkanut väestötietojärjestelmässä, eli mitä aikaisemmin henkilö on muuttanut maa‐
han. Korkeimmat ansiotulot vuonna 2011 oli ennen 1990‐lukua Suomeen muuttaneilla, jotka olivat ehtineet
asua maassa jo vähintään 20 vuotta. Heillä keskimääräiset ansiotulot ylsivät lähes 16 000 euroon vuodessa.
1990‐luvun aikana kuntahistoriansa aloittaneiden tulot jäivät kuitenkin alemmiksi kuin 2000‐luvulla vuo‐
teen 2006 mennessä maahan tulleilla. Jaksot ovat kuitenkin eripituiset, mikä voi osaltaan vaikuttaa vertai‐
luun. Vuosina 2007‐2011 kuntahistoriansa aloittaneiden tulot laskevat aloitusvuoden mukaan ja ovat alhai‐
simmillaan vuonna 2011 maahan tulleilla, n. 2 000 euroa. Heillä maassaoloaika on ollut sen verran lyhyt,
että tulot ovat jääneet alle vuoden työmarkkinatuen/kotouttamistuen määrän, joka oli n. 6 700 euroa vuo‐
dessa vuonna 2011 yksinäiselle henkilölle (Kela 2011).
Kuvio 5.13: Vuoden 2011 keskitulo VRK:n kuntahistorian alkuvuoden mukaan (maasta viimeistään vuonna
2011 muuttaneet poistettu)
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Asiakkaiden ansiotulot ovat selvästi yhteydessä maahantulon syyhyn. Korkeimmat ansiotulot vuonna 2011
oli työperäisen syyn takia Suomeen muuttaneilla, lähes 14 000 euroa vuodessa. Lähes yhtä korkeat tulot
olivat Suomeen opiskelun takia muuttaneilla. Avo‐ tai avioliiton tai puolison työn tai opintojen vuoksi
maahan tulleilla tulot jäivät alle 8 000 euroon vuodessa. Paluumuuttajien, suomalaisten sukujuurten tai
suomalaisen vanhemman vuoksi maahanmuuttaneilla tulot jäivät lähes yhtä alhaisiksi kuin pakolaisuuden,
turvapaikan tai perheenyhdistämisen perusteella maahantulleilla, noin 6 000 euroon vuodessa.
Kuvio 5.14: Vuoden 2011 keskitulo maahantulon syyn mukaan (maasta viimeistään vuonna 2011 muutta‐
neet poistettu)
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Kansainvälisten palveluiden asiakkaiden tulot ovat jakautuneet jossain määrin verotusmaakunnan mukaan,
sillä osa asiakkaista oli muuttanut Varsinais‐Suomen ulkopuolelle vuoteen 2011 mennessä. Suurimmalla
osalla (97 %:lla) verotusmaakunta oli luonnollisesti Varsinais‐Suomi, jossa tulotaso oli lähellä keskimääräis‐
tä. Korkein keskimääräinen tulotaso oli Länsi‐Suomessa, kun Pirkanmaa ei ollut mukana luvuissa. Alhaisin
tulotaso oli Pohjois‐Suomessa.

42

Kuvio 5.15: Vuoden 2011 keskitulo verotusmaakunnan mukaan (maasta viimeistään vuonna 2011 muut‐
taneet poistettu)
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5.3 Tilastollinen analyysi: tulotasoon vaikuttavat tekijät
Regressioanalyysia varten rakennettiin malli, jossa tarkasteltiin erilaisten taustaominaisuuksien, työnha‐
kuun vaikuttavien ominaisuuksien sekä TE‐toimiston kansainvälisten palveluiden tarjoamien palveluiden ja
toimenpiteiden yhteyttä vuosien 2007‐2011 uusien asiakkaiden vuoden 2011 ansiotulotasoon. Mallia var‐
ten aineistosta muodostettiin kaksiluokkaisiin ns. dummy‐muuttujiin perustuva aineisto, jossa kaikki muut‐
tujat muutettiin saamaan arvon 0 tai 1 tulomuuttujaa lukuun ottamatta. Malliin otettiin mukaan ne asiak‐
kaat, joilla oli ollut tuloja vuoden 2011 verotustiedoissa. Heitä oli yhteensä 1970 henkilöä.
Koko malli selitti kansainvälisten palveluiden uusien asiakkaiden vuoden 2011 tulotason vaihtelusta 44 %.
Tulotason vaihtelusta 66 % johtuu siis tekijöistä, joita ei ole voitu huomioida tässä tutkimuksessa. Selitysas‐
te on silti varsin hyvä. Tulosten tilastollinen merkitsevyys raportoidaan 5 %:n riskitasolla, eli tulokset ovat
vähintään 95 %:n varmuudella päteviä tutkimuksen perusjoukossa (tilastollisesti melkein merkitseviä), ellei
toisin mainita. Tässä luvussa tuloksia tarkastellaan teknisemmin tilastollisen analyysin kannalta, tulokset
raportoidaan yleistajuisemmin raportin yhteenveto‐ ja johtopäätösluvussa. Tuloksia tulkitessa on pidettävä
mielessä tutkimuksen kohderyhmä, TE‐toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaat eli siis työttöminä
työnhakijoina olleet maahanmuuttajat. Näin ollen tulokset koskevat vain vaikeammin työllistyviä maahan‐
muuttajia eikä aiempien maahanmuuttajien työllistymistä koskevien tutkimusten tulokset, joita eivät ole
rajattu työttömiin työnhakijoihin, ole välttämättä samansuuntaisia tämän tutkimusten tulosten kanssa.
Koko aineistolle tehdyn mallin lisäksi tarkasteltiin erikseen ominaisuuksien ja palveluiden vaikutusta vuoden
2011 ansiotulotasoon ositetulla aineistolla miehille (selitysaste 46 %) ja naisille (selitysaste 49 %), kansalai‐
suuden (tilanne syksy 2013, Suomen kansalaisuuden saaneet kuuluvat ”länsimaalaisten” ryhmään) mukaan
”länsimaalaisille”: eurooppalaisille, pohjoisamerikkalaisille ja oseanialaisille (selitysaste 43 %) ja muille kan‐
sallisuuksille, ”ei‐länsimaalaisille” (selitysaste 43 %), sekä vähintään keskiasteen koulutuksen saaneille (seli‐
tysaste 44 %) ja sitä vähemmän koulutetuille ja niille, joilla koulutustaso oli tuntematon (selitysaste 50 %).
Alalukujen yhteydessä esitetään koko aineistoa koskevan tilastollisen mallin tulostaulukko, ositettujen mal‐
lien tulostaulukot ovat liitteinä (liitetaulukot 4‐8).
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Yleiset taustaominaisuudet
Yleisistä taustaominaisuuksista sukupuoli, maahanmuuton syy, ikä, asuinpaikka, kansalaisuus ja maassaolo‐
aika selittivät parhaiten vuoden 2011 tulotasoa, kun kaikki muuttujat, myös työnhakuominaisuuksia ja TE‐
palveluita ja toimenpiteitä kuvaavat, olivat mukana mallissa (ks. Taulukko 5.1.).
Sukupuoli
Sukupuolen ja työmarkkina‐aseman yhteys on havaittu monissa maahanmuuttajien työllisyyttä käsittelevis‐
sä tutkimuksissa (ks. esim. Eronen ym. 2014; Linnanmäki‐Koskela 2010; Forsander 2007). Miessukupuoli
lisäsi vuoden 2011 ansiotuloja 10 % naisiin nähden ja tulos oli tilastollisesti merkitsevä. Sukupuolella oli
suurempi merkitys länsimaisille asiakkaille ja korkeammin koulutetuille. Länsimaisilla asiakkailla miesten
ansiotaso oli 17 % naisia korkeampi tilastollisesti merkitsevästi ja vähintään keskiasteen koulutuksen saa‐
neilla 20 % korkeampi kuin naisilla, ja tulos oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. Tulosta voi selittää se, että
länsimaalaisten miesten maahanmuutto on muita useammin työperusteista. Naisilla selvästi tärkein maa‐
hanmuuton syy oli avo‐ tai avioliitto, miehillä työperäiset syyt olivat lähes yhtä tärkeitä kuin avioliitto, pako‐
laisuuteen verrattavissa olevien syiden ollessa yleisimpiä. Vähän koulutetuilla ja ei‐länsimaalaisilla ero nai‐
siin oli 5 % eikä tulos ollut tilastollisesti merkitsevä.
Maahanmuuton syy
Aiemmissa tutkimuksissa pakolaisina maahan tulleiden työmarkkina‐asema on osoittautunut muita ryhmiä
heikommaksi, kun taas työperäisen syyn ja opiskelun takia maahan tulleiden on nähty olevan muita maa‐
hanmuuttajia paremmassa asemassa (esim. Linnanmmäki‐Koskela 2010; Forsander 2002a; Forsander 2007).
Vertailuryhmäksi valittiin pakolaisuuden, turvapaikan tai perheenyhdistämisen takia maahan tulleet, sillä
heidän tulotasonsa oletettiin tutkimuskirjallisuuden perusteella heikoimmaksi. Muut syyt olivat puolison
työ tai opinnot, opiskelu, suomalaiset sukujuuret, avo‐ tai avioliitto, työperäinen syy tai muu syy. Työperäi‐
sen syyn takia Suomeen muuttaneilla tulot olivat 32 % suuremmat kuin pakolaisuuden ja siihen rinnastetta‐
vissa olevien syiden takia maahan tulleilla, ja tulos oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. Osalla työperäisen
syyn takia muuttaneista on ollut työpaikka tiedossa maahan muuttaessaan ja he ovat tulleet työvoimatoi‐
miston asiakkaiksi jäätyään työttömiksi. Muiden syiden takia maahan tulleet eivät eronneet tulotasoltaan
pakolaisuuteen verrattavien syiden takia maahan tulleista tilastollisesi merkitsevällä tavalla. Kertoimet oli‐
vat negatiivisia opiskelun ja muiden syiden takia maahan muuttaneilla. Muiden syiden takia muuttaneilla
kerroin oli suuri ja lähellä tilastollista merkitsevyyttä, mutta syyt ovat hyvin erilaisia ja ryhmään kuului vain
muutamia henkilöitä. Opiskelun takia maahan tulleet eivät tämän tutkimuksen valossa näytä olevan muita
ryhmiä paremmassa asemassa. Voidaan kuitenkin olettaa, että osa Suomessa opiskelleista opiskelijoista
työllistyy ilman TE‐toimiston palveluita.
Maahanmuuton syy selitti vuoden 2011 ansiotulotasoa eri tavalla naisilla ja miehillä. Naisilla opiskelu maa‐
hanmuuton syynä alensi tulotasoa 47 % pakolaisina, turvapaikanhakijoina tai perheenyhdistämisen perus‐
teella maahan tulleisiin nähden ja tulos oli tilastollisesti merkitsevä. Tulosta saattaa selittää erilaiset tulon‐
siirrot ja opiskelijoiden muita ryhmiä heikompi sosiaaliturva, mikäli opiskelu yhä jatkuu. Opiskelijoiden on
mahdollista ilmoittautua työnhakijoiksi, eikä työntekoa rajoiteta lomakausina, lukukausien aikana työnteon
on oltava osa‐aikaista. Toinen tulkintamahdollisuus on, että Suomeen opiskelijoina tulleet naiset eivät ole
onnistuneet työllistymään, vaan ovat jääneet tulotasossa pakolaisina ja siihen verrattavista syistä maahan
tulleiden jälkeen. Miehillä kerroin oli positiivinen mutta ei merkitsevä. Työperäisen syyn takia maahan
muuttaneilla, sekä naisilla että miehillä tilastollisesti merkitsevästi, oli selvästi korkeampi tulotaso kuin pa‐
kolaisuuteen verrattavissa olevista syistä maahan muuttaneilla; naisilla 36 % ja miehillä 26 %. Miehillä maa‐
hantulon syy oli naisia useammin työperusteinen. Miehillä muun syyn takia maahan tulleilla oli tilastollisesti
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merkitsevästi huomattavasti alemmat tulot (89 %) kuin pakolaistaustaisilla miehillä, mutta tapauksia oli
vain muutama. Naisilla kerroin oli positiivinen mutta ei merkitsevä.
Länsimaisilla asiakkailla työperäinen maahanmuutto lisäsi tulotasoa 29 % pakolaisuuteen verrattavien syi‐
den takia maahan tulleisiin nähden. Muilla kuin länsimaalaisilla asiakkailla työperäisistä syistä muuttaneilla
vuoden 2011 tulotaso oli 43 % korkeampi kuin pakolaisina ym. tulleilla. Länsimaisilla pakolaisilla on siis jos‐
sain määrin paremmat mahdollisuudet saavuttaa sama tulotaso kuin työperäisten syiden takia maahan
tulleilla, kuin ei‐länsimaisilla asiakkailla. Pakolaisuus on luonnollisesti yleisempi maahantulon syy muualta
kuin länsimaista tulleilla. Erillistarkastelussa koulutustaso ei erotellut työperäisen syyn takia maahan tullei‐
den korkeampaa tulotasoa pakolaisiin ym. nähden: sekä vähintään keskiasteen koulutuksen suorittaneilla
työperäisillä maahanmuuttajilla että sitä alemmin kouluttaneilla ja niillä, joiden koulutustaso oli tuntema‐
ton, tulotaso oli 34 % pakolaisia korkeampi. Alemmin koulutetuilla sukulaisuuden tai suomalaisten suku‐
juurten takia maahan muuttaneilla tulotaso oli 50 % alempi ja muista syistä maahan muuttaneilla 90 %
alempi kuin pakolaisilla. Työttömien työnhakijoiden joukossa pakolaisina, turvapaikanhakijoina ja perheen‐
yhdistämisen takia maahan tulleet eivät tutkimuksen tulosten mukaan ole aina välttämättä pienituloisin
ryhmä. Linnanmäki‐Koskelan (2010) mukaan pakolaisuutta tuottavista maista tulleiden ja muiden kansalai‐
suusryhmien väliset erot tasoittuvat pitkällä aikavälillä.
Ikä
Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että iällä on merkittävä vaikutus maahanmuuttajien työllistymiseen
ja että parhaimmassa työmarkkina‐asemassa ovat 30‐45‐vuotiaat maahanmuuttajat (ks. Linnanmäki‐
Koskela 2010). Erosen ym. (2014) tutkimuksessa työllisyys kasvoi 37 ikävuoteen saakka ja alkoi sen jälkeen
laskea. Myös tämän tutkimuksen analyysin mukaan ikä kasvattaa ansiotasoa neljänkymmenen ikävuoden
korville, mutta sen jälkeen tulotaso laskee. 30‐39‐vuotiaiden ansiotulot olivat 24 % suuremmat kuin alle 20‐
vuotiailla ja tulos oli tilastollisesti merkitsevä. 40‐49‐vuotiaden tulot olivat 21 % korkeammat kuin nuorim‐
malla ikäryhmällä ja tulos oli tilastollisesti merkitsevä. 60‐vuotta täyttäneillä tulotaso oli 30 % alhaisempi
kuin nuorimmalla ikäryhmällä ja tulos oli tilastollisesti melkein merkitsevä. Tulosta selittää se, että osa ai‐
neistoon kuuluvista oli vuoteen 2011 mennessä ehtinyt eläkeikään. Osa iäkkäinä maahan tulleista ei kuiten‐
kaan pääse lainkaan mukaan suomalaisille työmarkkinoille ja jäävät takuueläkkeen varaan. 20‐29‐vuotiailla
tulot olivat 10 % ja 50‐59‐vuotiailla 11 % suuremmat kuin nuorilla, mutta kumpikaan tulos ei ollut tilastolli‐
sesti merkitsevä. Maahanmuuttajaväestön ikärakenne on kuitenkin kantaväestöä nuorempi. Eronen ym.
(2014) ovat kuitenkin huolissaan siitä, että työllistymisongelmat koskevat iäkkäämpien lisäksi parhaassa
työiässä olevia maahanmuuttajia. Ikä maahanmuuttohetkellä saattaa olla keskeinen selittävä tekijä eroille
työllistymisessä (Linnanmäki‐Koskela 2010).
Iällä on erityisen suuri merkitys naisille. Naisilla kaikilla ikäryhmillä oli korkeammat tulot kuin alle 20‐
vuotiailla, lukuun ottamatta 60 vuotta täyttäneitä, ja tulos oli tilastollisesti vähintään melkein merkitsevä
kaikilla paitsi yli 60‐vuotiailla. Naisilla tulotaso oli korkein 30‐39 ja 40‐49‐vuotiailla: 43 % ja 40 % korkeampi
kuin nuorimmalla ikäryhmällä. 50‐59‐vuotiailla se oli 29 % korkeampi kuin nuorilla. Miehillä ainoastaan yli
60‐vuotiaiden tulotaso poikkesi tilastollisesti merkitsevästi nuorimman ikäluokan tulotasosta ja oli 72 %
alempi kuin nuorimmilla asiakkailla. Kerroin oli negatiivinen, mutta pieni kaksi‐ ja viisikymppisillä miehillä, ja
ei merkitsevä. Naisilla ansiotulot, ja oletettavasti työllisyys, kasvavat iän myötä neljäänkymmeneen ikävuo‐
teen saakka, kun taas miehet eivät eroa tulotasoltaan toisistaan ikäryhmien perusteella kuin iäkkäimpien
ryhmän osalta. Aiemmissa tutkimuksissa (Eronen ym. 2014) naisten työllisyyden on todettu kasvavan tasai‐
semmin ajan kuluessa, mikä on kytköksissä myös ikään, ja samansuuntainen saadun tuloksen kanssa.
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Länsimaisilla asiakkailla ainoastaan yli 60 vuotta täyttäneiden tulotason poikkeama alle 20‐vuotiaista oli
lähellä tilastollista merkitsevyyttä ja oli 41 % alempi. Ei‐länsimaalaisilla asiakkailla 30‐39‐vuotiaiden tulotaso
oli 20 % korkeampi kuin nuorimmalla ikäryhmällä, ja tulos oli tilastollisesti melkein merkitsevä. Yli 60‐
vuotiaiden 41 % nuoria alempi tulotaso oli lähellä tilastollista merkitsevyyttä. Matalasti koulutetuilla iällä oli
suurempi vaikutus tuloihin kuin korkeammin koulutetuilla. Vähintään keskiasteen koulutuksen suorittaneil‐
la yli 60‐vuotiailla tulotaso oli tilastollisesti melkein merkitsevästi 72 % alempi kuin nuorilla. Vähemmän
koulutetuilla tulotaso oli tilastollisesti merkitsevästi 31‐38 % nuorinta ikäryhmää korkeampi 30‐59‐vuotialla,
mutta 34 % alempi 60 vuotta täyttäneillä, lähes tilastollisesti merkitsevästi. Länsimaalaisilla, miehillä ja kor‐
keammin koulutetuilla ikä vaikuttaa selvästi vasta eläkeiän kynnyksellä tuloja laskevasti, kun taas ei‐
länsimaalaisilla, naisilla ja vähemmän koulutetuilla iän karttumisella on tulotasoa lisäävä vaikutus.
Pienet lapset
Samassa taloudessa eläneillä pienillä 0‐7‐vuotiailla lapsilla ei ollut analyysin mukaan tilastollisesti merkitse‐
vää vaikutusta TE‐toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden tulotasoon. Kerroin oli kuitenkin posi‐
tiivinen, mutta pieni. Positiivinen vaikutus tulotasoon syntyy asiakaskunnalla oletettavasti työttömyystur‐
van lapsikorotuksista. Tulokset eivät eronneet sukupuolen, kansalaisuuden tai koulutustason mukaisissa
erillistarkasteluissa. Aiemmissa tutkimuksissa lasten lukumäärän on todettu vaikuttavan työmarkkina‐
asemaan (Linnanmäki‐Koskela 2010; Eronen ym. 2014), mutta tässä huomioitiin ainoastaan pienten lasten
olemassaolo, ei lasten lukumäärää.
Kotikuntahistorian aloituspaikka
Tutkimuksen kohdehenkilöiden tiedot väestötietojärjestelmässä ensimmäisestä kotikunnasta saattoivat
alkaa joko Varsinais‐Suomen kunnassa, muualla maassa, ulkomailla tai ilman kotikuntaa vietetyllä jaksolla.
Verrattuna niihin, joilla väestötietojärjestelmään kirjautunut kotikuntahistoria alkoi ilman kotikuntaa viete‐
tyllä jaksolla, Varsinais‐Suomessa, muualla maassa ja ulkomailla kuntajaksonsa aloittaneilla kertoimet olivat
negatiivisia. Niillä, joiden kotikuntahistoria väestötietojärjestelmässä alkoi ulkomaan jaksolla, oli 73 % alhai‐
semmat tulot kuin ilman kotikuntaa kuntahistoriansa aloittaneilla, ja tulos oli melkein tilastollisesti merkit‐
sevä. Ilman kotikuntaa kotikuntahistoriatiedot voivat alkaa mm. turvapaikanhakijoina maahan tulleilla tai
avopuolisoilla, joilla kahden vuoden yhdessä asumisen ehto ei täyty. Aineistossa oli vain muutamia henkilöi‐
tä, joiden kuntahistoriatiedot alkoivat ulkomailla vietetyllä jaksolla.
Miehillä tulotaso oli tilastollisesti merkitsevästi 121 % alempi, mikäli kuntahistoria oli alkanut ulkomaan
jaksolla. Heitä oli kuitenkin vain muutama. Naisilla kuntahistorian aloituspaikat eivät eronneet toisistaan
tilastollisesti merkitsevästi tulotason suhteen. Vähintään keski‐asteen suorittaneilla ulkomaanjaksolla alka‐
nut kotikuntahistoria alensi vuoden 2011 tuloja 77 % tilastollisesti melkein merkitsevästi. Alemman koulu‐
tustason suorittaneilla ja Euroopan ja länsimaiden ulkopuolelta tulevilla kuntahistoria ei alkanut ulkomaan‐
jaksolla.
Verotuskunta
Vuoden 2011 verotuskunta selitti saman vuoden ansiotulotasoa. Verotuskunta määräytyy edellisen vuoden
lopun kotikunnan mukaan. Analyysin perusteella vuoden 2010 lopussa Länsi‐Suomen kunnissa (pl. Pirkan‐
maa) kirjoilla olleilla vuoden 2011 ansiotulot olivat 35 % suuremmat kuin Varsinais‐Suomessa kirjoilla olleil‐
la ja tulos on tilastollisesti merkitsevä. Myös muun Etelä‐Suomen (pl. Uusimaa ja Varsinais‐Suomi) ja Itä‐
Suomen kertoimet ovat positiivisia, mutta eivät tilastollisesti merkitseviä. Sen sijaan Pohjois‐Suomen kun‐
nissa kirjoilla olleiden tulot olivat 59 % pienemmät kuin Varsinais‐Suomessa asuneilla ja tulos oli tilastolli‐
sesti erittäin merkitsevä. Myös Uudellamaalla ja Pirkanmaalla asuneiden kertoimet olivat negatiivisia, mutta
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eivät tilastollisesti merkitseviä. Valtaosalla aineistoon kuuluvista vuoden 2011 verotuskunta oli Varsinais‐
Suomessa. Oletettavasti kotikunnan vaikutus maahanmuuttajien ansiotulotasoon johtuu alueen työllisyysti‐
lanteesta ja elinkeinorakenteesta.
Aiemmista tutkimuksista Eronen ym. (2014) havaitsivat kotikunnan vaikutuksen maahanmuuttajien työlli‐
syyteen; parhaiten maahanmuuttajat työllistyivät Ahvenanmaalla ja itäisellä Uudellamaalla, heikoiten Keski‐
Suomessa. Vuonna 2011 työttömyysasteet olivat korkeimmat Itä‐Suomen ja Lapin aluehallintovirastojen
alueella (10,2 %) ja alhaisimmat Etelä‐Suomen AVI:n alueella (6,7 %). Varsinais‐Suomen AVI:n alueella työt‐
tömyysaste oli 7,3 %. Yksittäisiä maakuntia tarkastellessa työttömyysasteet olivat erityisen alhaisia Keski‐
Pohjanmaalla (5,6 %) ja Pohjanmaalla (6,3 %). Uudenmaan alhainen työttömyysaste (5,8 %) ei näkynyt tässä
tutkimuksena Varsinais‐Suomesta Uudellemaalle muuttaneiden maahanmuuttajien korkeampana ansiota‐
sona. (Tilastokeskus, Työvoimatutkimus 2011.) Ulkomaalaisten työttömyys oli alhaista Pohjanmaalla
(15,8 %) ja Etelä‐Pohjanmaalla (15,1 %) vuoden 2012 alkupuolella, kun koko maassa luku oli 22,7 % (Sisäasi‐
ainministeriö 2012). Pohjanmaalla maahanmuuttajat ovat työllistyneet erityisesti alkutuotannon työtehtä‐
viin (ks. Reini 2012). Oletettavaa on, että tämän tutkimuksen Länsi‐Suomeen sijoittuneet korkeamman an‐
siotulotason saavuttaneet maahanmuuttajat ovat työllistyneet Pohjanmaan ja Etelä‐Pohjanmaan maahan‐
muuttajia työllistäviin kuntiin.
Koko aineistossa havaitut tulokset verotuskunnan vaikutuksesta tulotasoon olivat pääosin näkyvissä myös
ositetuissa tarkasteluissa. Sekä naisilla että miehillä verotuskunta Pohjois‐Suomessa alensi tulotasoa, naisil‐
la 56 % melkein tilastollisesti merkitsevästi, miehillä 65 % tilastollisesti merkitsevästi. Naisilla muun Etelä‐
Suomen kerroin oli positiivinen, miehillä negatiivinen. Länsi‐Suomen kerroin oli lähellä tilastollista merkit‐
sevyyttä molemmilla sukupuolilla ja vaikutti tulotasoon yli 30 % korottavasti. Euroopasta ja muista länsi‐
maista tulleilla sijoittuminen Länsi‐Suomeen lisäsi tulotasoa 37 %. Lähellä tilastollista merkitsevyyttä oli
myös tulos, jonka mukaan vuoden 2010 lopussa Itä‐Suomeen sijoittuneilla länsimaalaisilla oli 89 % korke‐
ammat tulot varsinaissuomeen sijoittuneisiin nähden. Taustalla on oletettavasti venäjänkielisten maahan‐
muuttajien sijoittuminen ja työllistyminen Itä‐Suomessa, jossa työllisyystilanne on muuten ollut heikko.
Muualta kuin länsimaista tulleilla sijoittuminen Pohjois‐Suomeen alensi tulotasoa 66 %. Vähintään keskias‐
teen koulutuksen saaneilla länsisuomalaisilla oli 42 % korkeammat tulot kuin varsinaissuomalaisilla maa‐
hanmuuttajilla. Vähemmän koulutetuilla pohjoissuomalaisilla oli 64 % alemmat tulot kuin varsinaissuoma‐
laisilla. Länsi‐Suomeen sijoittuneilla tulot olivat 35 % suuremmat kuin varsinaissuomalaisilla ja tulos oli lä‐
hellä tilastollista merkitsevyyttä. Länsi‐Suomessa ovat menestyneet erityisesti Euroopasta ja muista länsi‐
maista tulleet ja koulutetut maahanmuuttajat.
Kansalaisuus
Etnisen alkuperän ja kansalaisuuden on todettu olevan keskeinen maahanmuuttajien työllistymistä selittä‐
vä tekijä (Forsander 2002; Linnanmäki‐Koskela 2010; Hämäläinen ym. 2005). Forsanderin (2002a) mukaan
parhaan vasteen koulutukselleen saivat suomalaisilla työmarkkinoilla Suomen kansalaisuuden saaneet,
länsimaiset maahanmuuttajat ja ne aasialaiset, jotka olivat alun perin tulleet Suomeen töihin. Erosen ym.
(2014) tutkimuksessa työllisyys oli korkeinta Viron kansalaisilla ja englantia tai ruotsia äidinkielenään puhu‐
villa ja alhaisinta Pohjois‐Afrikan valtioiden ja somalin kieltä äidinkielenään puhuvilla. Tämän tutkimuksen
kansallisuustieto oli mahdollista saada poimintahetken mukaan (syksy 2013), jolloin osa tutkittavista oli
ehtinyt saada Suomen kansalaisuuden. Aiemman tutkimuskirjallisuuden perusteella kansalaisuuden vertai‐
luryhmäksi regressiomallissa valittiin muun Afrikan maista tulleet.
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Analyysin mukaan Suomen kansalaisilla (syksy 2013) oli tilastollisen analyysin perusteella 24 % korkeammat
ansiotulot vuonna 2011 kuin muun Afrikan valtioiden kansalaisilla ja tulos oli tilastollisesti erittäin merkitse‐
vä. Heistä suuri osa on Suomen kansalaisuuden hiljattain saaneita, joilla on kaksoiskansalaisuus. Eniten
Suomen kansalaisuuden saaneita oli toiselta kansalaisuudeltaan Venäjän, Irakin, Iranin, Afganistanin ja So‐
malian kansalaisissa; maaryhmittäin tarkasteltuna Lähi‐idän ja Länsi‐Aasian, Venäjän, muun Afrikan ja muun
Itä‐Euroopan kansalaisissa. Suomen kansalaisuuden ovat suuremmissa määrin halunneet hankkia Venäjältä
muuttaneet ja pakolaisuutta tuottavista maista tulleet. Kolmasosalla Suomen kansalaisista, joiden maa‐
hanmuuton syy oli tiedossa, se oli pakolaisuus, turvapaikka tai perheenyhdistäminen. Suomen kansalaisuu‐
den saamista kielitaitoa ja maassa asumisaikaa koskevine vaatimuksineen voidaan pitää merkkinä korkeasta
integraatiosta.
Viron kansalaisilla oli 16 % suuremmat tulot verrattuna muun Afrikan maiden kansalaisiin ja tulos oli tilas‐
tollisesti melkein merkitsevä. Muiden kansalaisuusryhmien ansiotulot eivät eronneet tilastollisesti muun
Afrikan maiden kansalaisten ansiotulotasosta. Positiivinen kerroin oli myös muiden Pohjoismaiden, Venä‐
jän, Länsi‐Euroopan, muun Itä‐Euroopan ja Etelä‐Euroopan, entisten Jugoslavian maiden ja Etelä‐ ja Kaak‐
kois‐Aasian maiden kansalaisilla sekä ilman kansalaisuutta olevilla, mutta tulokset eivät olleet tilastollisesti
merkitseviä. Kerroin oli negatiivinen Pohjois‐Amerikan ja Oseanian, Latinalaisen Amerikan ja Karibian, Poh‐
jois‐Afrikan, Lähi‐idän ja Länsi‐Aasian sekä Itä‐Aasian maiden kansalaisten kohdalla, mutta ei tilastollisesti
merkitsevä.
Kansalaisuus vaikutti tulotasoon jossain määrin eri tavalla naisilla ja miehillä. Naisilla Suomen kansalaisuus
lisäsi vuoden 2011 ansiotulotasoa 20 % muun Afrikan valtioiden kansalaisiin nähden, mutta tulos ei ollut
tilastollisesti merkitsevä, vaikkakin lähellä sitä. Miehillä Suomen kansalaisuus lisäsi tuloja 30 % ja tulos oli
tilastollisesti merkitsevä. Miehillä suurimmalla osalla kansalaisuuksista vaikutus tulotasoon oli positiivinen
muun Afrikan maiden kansalaisiin nähden, kertoimet olivat negatiivisia Pohjois‐Afrikan ja Itä‐Aasian maiden
kansalaisilla ja lähellä nollaa Lähi‐idän maiden kansalaisilla. Tilastollisesti merkitsevästi miesten tulotasoa
lisäsi entisten Jugoslavian maiden (46 %), Pohjois‐Amerikan ja Oseanian maiden (40 %) sekä Viron kansalai‐
suus (34 %) eteläisen Afrikan maiden kansalaisiin nähden. Aiemmin havaittu Jugoslavian sodan tuottaman
pakolaisuuden negatiivinen vaikutus työllistymiseen näyttäisi tuloksen perusteella hälvenneen. Lähellä ti‐
lastollista merkitsevyyttä oli myös Länsi‐Euroopan (25 %) ja muun Itä‐Euroopan (21 %) miesten tuloja lisää‐
vä vaikutus.
Naisilla minkään maaryhmän kansalaisuus ei lisännyt tilastollisesti merkitsevästi tuloja muun Afrikan mai‐
den kansalaisiin nähden. Kerroin oli positiivinen Suomen lisäksi muiden Pohjoismaiden, Viron, Länsi‐
Euroopan maiden kansalaisilla sekä ilman kansalaisuutta olevilla. Tilastollisesti merkitsevästi alempi tulota‐
so suhteessa muun Afrikan maiden kansalaisiin oli Pohjois‐Amerikan ja Oseanian kansalaisilla (52 %) ja mel‐
kein merkitsevästi Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden kansalaisilla (32 %). Eroja sukupuolten välille
voi tuottaa naisten jääminen työvoiman ulkopuolelle; erityisesti suurten perheiden osalta kotityö näyttäy‐
tyy palkkatyön vaihtoehtona työttömyyden sijaan (Forsander 2002). Myös puolison työn perässä tulevien
naisten voi olla vaikea työllistyä eikä se välttämättä ole kaikilla alkuvaiheen tavoitteenakaan. Naisilla kirjalli‐
suudessa havaittu pakolaisuutta tuottavista maista tulemisen työllisyyttä alentava vaikutus ei näkynyt ana‐
lyysin tuloksissa, kun maahantulon syy oli kontrolloitu. Naisilla myöskään Suomen eikä Viron kansalaisuus ei
tuottanut tilastollisesti merkitsevää positiivista vaikutusta tulotasoon. Tähän voi vaikuttaa sukupuolen mu‐
kaan segregoituneet työmarkkinat, joilla naiset ja miehet työskentelevät eri aloilla. Virolasia miehiä on
työskennellyt Suomessa mm. rakennusalalla ja teollisuudessa, jolla taantuman vaikutukset ovat näkyneet
selvästi, kun taas perinteisillä naisten aloilla hoitotyössä ja palvelualoilla taantuman vaikutukset eivät vielä
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2011 näkyneet. Työttömissä naisissa on oletettavasti miehiä enemmän työvoiman ulkopuolella olleita työ‐
elämään pyrkiviä työnhakijoita, ja miehissä naisia enemmän taantuman takia työttömäksi jääneitä.
Taulukko 5.1: Yleisten taustatekijöiden yhteys TE‐toimiston kansainvä‐
listen palveluiden vuosien 2007‐2011 uusien asiakkaiden vuoden 2011
tulotasoon
Kerroin
Sukupuoli
Naiset

0

Miehet

0,104**

Maahanmuuton syy
Pakolaisuus, turvapaikka, perheenyhdistäminen

0

Venäjä

0,077

Länsi‐Eurooppa

0,134

Muu Itä‐Eurooppa

0,031

Muu Etelä‐Eurooppa

‐0,001

Entinen Jugoslavian alue

0,163

Pohjois‐Amerikka ja Oseania

‐0,053

Latinalainen Amerikka ja Karibia

‐0,120

Maghreb

‐0,159

Tuntematon

0,051

Lähi‐Itä ml. Egypti, Iran ja Afganistan

‐0,083

Puolison työ/opinnot

0,037

Itä‐Aasia

‐0,079

Opiskelu
Paluumuuttaja, suomalaiset sukujuuret tai
vanhempi

‐0,046

Etelä‐ ja Kaakkois‐Aasia

0,035

‐0,002

Ilman kansalaisuutta

0,127

Avo‐/avioliitto

0,051

Tuntematon

0,031

Työperäinen
Muu syy

Kuntahistorian alkamisvuosi

0,322***
‐0,388

Ikä
Alle 20‐vuotiaat

0

20‐29‐vuotiaat

0,098

30‐39‐vuotiaat

0,241**

40‐49‐vuotiaat

0,212**

50‐59‐vuotiaat

0,112

60+‐vuotiaat

‐0,303*

‐1989

1,350***

1990‐1999

0,868***

2000‐2006

1,062***

2007

0,938***

2008

0,944***

2009

0,889***

2010

0,855***

2011

0

Koulutustaso

Lapset
Ei ole 0‐7‐vuotiaita lapsia
On 0‐7‐vuotiaita lapsia

Perusaste tai alempi

0
0,038

Kuntahistorian alkamiskunta
Ei kotikuntaa

0

Varsinais‐Suomi

‐0,036

Muu Suomi

‐0,048

Ulkomaat

‐0,735*

Uusimaa
Pirkanmaa

0,354**

Ylempi korkea‐aste

‐0,018

Tutkijakoulutusaste

0,335*

Tuntematon

0,046

R

*** p<0,001 Tilastollisesti erittäin merkitsevä;
** p<0,01 Tilastollisesti merkitsevä;
* p<0,05 Tilastollisesti melkein merkitsevä

0,297
‐0,589***

Kansalaisuus 2013

Suomi

0,004

2, %

‐0,178

Muu Länsi‐Suomi

Saharan eteläpuoliset Afrikan valtiot
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Koulutetut lähialueilta tulleet maahanmuuttajat ovat analyysin mukaan onnistuneet nostamaan tulotaso‐
aan muihin ryhmiin nähden. Vähintään keskiasteen koulutuksen suorittaneilla muiden pohjoismaiden kan‐
salaisilla oli 49 %, Suomen kansalaisilla oli 39 %, Viron kansalaisilla 29 %, Venäjän kansalaisilla 24 % ja muun
Länsi‐Euroopan kansalaisilla 28 % korkeammat tulot muun Afrikan maiden kansalaisiin nähden vähintään
tilastollisesti melkein merkitsevästi. Tulos on venäläisten osalta erisuuntainen aiempien tutkimusten (ks.
Liebkind ym. 2005; Joronen 2005) kanssa, joiden mukaan venäläiset maahanmuuttajat saisivat heikon tuot‐
tavuuden koulutukselleen. Muun Itä‐Euroopan maiden koulutetuilla kansalaisilla tulot olivat 22 % korke‐
ammat, ja tulos oli lähellä tilastollista merkitsevyyttä. Vähemmän koulutetuilla tulotasoa kasvatti Suomen
(26 %), Viron (29 %) ja entisten Jugoslavian maiden kansalaisuus (30 %). Myös Venäjän kansalaisuuden
(29 %) tuloja lisäävä vaikutus oli lähellä tilastollista merkitsevyyttä. Sen sijaan vähän koulutetuilla Pohjois‐
maiden kansalaisilla tulotaso oli 62 % alempi muun Afrikan maiden kansalaisiin nähden. Pohjoisafrikkalaisil‐
la tulotaso oli 26 % alempi ja tulos oli lähellä tilastollista merkitsevyyttä.
Maassaoloaika
Kotikuntahistorian alkamisvuodella väestötietojärjestelmässä oli suuri merkitys vuoden 2011 ansiotulota‐
son selittäjänä. Maassaoloaika on aiemmissa tutkimuksissa havaittu olevan merkittävä maahanmuuttajien
työllisyyttä ja työmarkkina‐asemaa selittävä tekijä (Linnanmäki‐Koskela 2010; Forsander 2007; Eronen ym.
2014). Erosen ym. (2014) tutkimuksen mukaan jokainen maassa vietetty vuosi lisäsi työllisyysosuutta kol‐
mella prosenttiyksiköllä. Analyysin mukaan kaikilla vuotta 2011 aikaisemmin kuntahistorian aloittaneilla oli
tilastollisesti erittäin merkitsevästi korkeampi tulotaso kuin vasta vuonna 2011 kuntahistoriansa aloittaneil‐
la. Tämä on luonnollista siinä mielessä, että vuonna 2011 maahan saapuneet ovat kerryttäneet verotuloa
vain osalta vuotta. 2000‐luvulla maahan muuttaneilla tulot myös kasvoivat maassaoloajan kasvaessa, vuot‐
ta 2007 lukuun ottamatta. Vuosina 2000‐2006 kuntahistoriansa aloittaneilla tulot olivat 106 % suuremmat
kuin vuonna 2011 kuntahistoriansa aloittaneilla. Ennen 1990‐lukua maahan muuttaneilla tulot olivat 135 %
suuremmat. Sen sijaan 1990‐luvulla maahan muuttaneilla tulotaso oli 87 % korkeampi kuin vuonna 2011
tulleilla, mutta vain hieman korkeampi kuin vuonna 2010 tulleilla. Aiempien tutkimusten mukaan myös
maahantuloajankohdalla on vaikutusta; maahantulohetken hetken työllisyystilanteella voi olla pitkäkestoi‐
sia vaikutuksia maahanmuuttajien työllistymiseen (Walter & Butschek). Tämä näkyy tuloksissa 1990‐luvulla
maahan tulleiden alempana tulotasona sitä ennen ja 2000‐luvun alkuvuosina maahan tulleisiin nähden.
Maahanmuuttajakohortit myös eroavat toisistaan maahantulon syyn mukaan; varhaisempi maahanmuutto
on painottunut pakolaisuuteen ja inkeriläisten paluumuuttoon kun 2000‐luvulla työperäisen maahanmuu‐
ton merkitys on kasvanut.
Aiempien tutkimusten (Linnanmäki‐Koskela 2010; Eronen ym. 2014) mukaan maassaoloajan pituudella on
erityinen merkitys naisille: erityisesti naisten työllisyys paranee maassaoloajan kasvaessa ja naisten ja mies‐
ten väliset erot työllisyydessä tasoittuvat. Tämän tutkimuksen analyysissä Suomeen tulon ajankohta vaikut‐
ti naisten ja miesten ansiotulotasoon jossain määrin eri tavalla. Sekä naisilla että miehillä kaikilla ennen
vuotta 2011 maahan tulleilla oli korkeampi tulotaso kuin vasta 2011 kuntahistoriansa aloittaneilla, mutta
naisilla korkeimman tulotason olivat saavuttaneet 2000‐2006 maahan muuttaneet; heidän tulonsa olivat
101 % suuremmat kuin vuonna 2011 maahan muuttaneilla naisilla. Heistä osa on mahdollisesti tullut maa‐
han työperäisen syyn takia ja jäänyt myöhemmin työttömiksi. Sitä aiemmin ja myöhemmin muuttaneilla
tulotaso oli selvästi alempi. Alhaisin tulotaso vuonna 2011 maahan tulleiden jälkeen oli 1990‐luvulla ja sitä
ennen maahan tulleilla naisilla. Miehillä sen sijaan tulotaso kasvoi maahanmuuttohistorian kasvaessa ja
suurimmat tulot olivat ennen 1990‐lukua muuttaneilla, 209 % suuremmat kuin vuonna 2011 maahan muut‐

taneilla. Naisten ja miesten erot voivat osittain johtua eroissa maahanmuuton syiden osuuksissa. Erot ai‐
empiin tutkimustuloksiin selittyvät tämän tutkimuksen kohderyhmällä, joka koostui tutkimusjaksolla työt‐
töminä työnhakijoina olleista maahanmuuttajista. Aiemmin maahan tulleilla naisilla kotityö on voinut olla
työvoimaan kuulumisen vaihtoehto ja he ovat mahdollisesti hakeutuneet työmarkkinoille myöhemmin.
Euroopasta ja muista länsimaista tulleilla maahantulovuosi ei erottele tulotasoa yhtä paljon kuin koko ai‐
neistolla. Taustalla voi olla muita ryhmiä yleisempi työperusteinen maahanmuutto, jolloin hyvää tulotasoon
päästään pian maahantulon jälkeen. Tulotaso oli korkein ennen 1990‐lukua maahan tulleilla, 150 % korke‐
ampi kuin vuonna 2011 tulleilla, mutta tulotaso ei kuitenkaan kasvanut tasaisesti maassaoloajan pidentyes‐
sä. Vuosina 2000‐2006 maahan tulleilla tulotaso oli 120 % korkeampi ja vuonna 2008 maahan tulleilla 103 %
korkeampi kuin vuonna 2011 maahan tulleilla. Tuloksissa näkyy maahantulohetken taloussuhdanteet. Ei‐
länsimaista tulleilla tulotaso oli korkein 1990‐luvulla ja sitä ennen maahan tulleilla, 188 % ja 130 % korke‐
ampi kuin vuonna 2011 maahan tulleilla. Muina ajankohtina maahan tulleiden tulotaso oli yli 80 % korke‐
ampi kuin vuonna 2011 tulleilla, mutta lähellä toisiaan.
Vähintään keskiasteen suorittaneilla tulotaso oli korkein ennen 1990‐lukua maahan tulleilla, 130 % korke‐
ampi kuin vuonna 2011 maahan tulleilla. Tulotaso ei kasvanut tasaisesti koulutetuillakaan maassaoloajan
pidentyessä mutta oli 97‐120 % korkeampi kuin juuri maahan tulleilla. Matalan koulutustason asiakkailla
ennen 90‐lukua maahan tulleilla oli selvästi korkeampi tulotaso kuin muilla ryhmillä ja 311 % korkeampi
kuin vuonna 2011 tulleilla. 2000‐luvun alkupuolella maahan tulleita lukuun ottamatta tulotaso oli alle 80 %
suurempi kuin vuonna 2011 maahan tulleilla ja vuonna 2010 maahan tulleilla alle 70 % suurempi. Miehillä,
Ei‐länsimaalaisilla ja matalasti koulutetuilla tulotaso nousee huomattavasti juuri maahan tulleisiin nähden
vasta vuosikymmenien maassaolon jälkeen. Länsimaalaiset ja koulutetut maahanmuuttajat sen sijaan saa‐
vuttavat kohtalaisen tulotason jo melko pian maahantulon jälkeen.
Koulutustaso
Erosen ym. (2014) tutkimuksessa korkea koulutustaso oli yhteydessä työllisyyteen: ylemmän korkeakoulu‐
tutkinnon ja tutkijakoulutuksen suorittaneilla oli viisi prosenttiyksikköä korkeampi työllisyys kuin alemmilla
tutkintotasoilla. Tässä tutkimuksessa koulutustaso selitti asiakkaiden vuoden 2011 tulotasoa heikosti. Ai‐
noastaan tutkijakoulutuksen suorittaneilla tulotaso poikkesi melkein tilastollisesti merkitsevästi korkeintaan
perusasteen koulutuksen suorittaneista; tutkijakoulutuksen suorittaneiden ansiotulot olivat 33 % suurem‐
mat. Keski‐asteen ja alimman ja ylemmän korkea‐asteen tutkinnon suorittaneilla kerroin oli negatiivinen,
mutta tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Heikkoa selittävyyttä selittää osaltaan kohdejoukko, joka koos‐
tuu TE‐toimiston asiakkaista, eli he ovat keskimäärin vaikeammin työllistyviä. Suuri osa on todennäköisesti
saanut koulutuksensa lähtömaassa, kun suomalaiset työnantajat arvostavat lähinnä suomalaisia tutkintoja
(ks. Jaakkola & Reuter 2007). Koulutustaso jäi tuntemattomaksi suurella osalla tutkittavista, mikä myös
osaltaan selittää heikkoa selittävyyttä. Sarvimäen (2010) arvion mukaan koulutustaso jää usein tuntemat‐
tomaksi korkeammin koulutetuilla, Forsander (2002b) on puolestaan arvioinut ryhmän sisältävän sekä kor‐
keasti koulutettuja että kouluttamattomia. Maahanmuuttajat toisaalta työllistyvät helpommin matalan
koulutustason töihin huolimatta lähtömaassa suoritetusta korkeastakin koulutuksesta. Kasautuva työttö‐
myys voi olla yleisempää korkeakoulututkinnon suorittaneilla, sillä he odottavat kauemmin sopivan työpai‐
kan löytymistä, jolloin työttömyys pitkittyy (Liebkind 2007).
Naisilla tutkijakoulutustaso lisäsi analyysin mukaan tulotasoa 37 % korkeintaan perusasteen koulutuksen
saaneisiin nähden, mutta tulos oli vain lähellä tilastollista merkitsevyyttä. Alimman korkea‐asteen tutkinto
puolestaan vähensi naisten tulotasoa 24 % korkeintaan perusasteen suorittaneisiin nähden. Miehillä koulu‐

51

tustaso ei vaikuttanut tulotasoon tilastollisesti merkitsevästi. Euroopasta ja muista länsimaista tulleilla tut‐
kijakoulutuksella oli huomattava positiivinen vaikutus tulotasoon: se lisäsi vuoden 2011 ansiotuloja 45 %.
Sen sijaan muualta maailmasta tulleilla koulutustasolla ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikututusta tulo‐
tasoon.
Toimeentulotukiasiakkuus
Toimeentulotukiasiakkuus Turun sosiaalitoimessa vuonna 2011 alensi saman vuoden tulotasoa 11 % muihin
asiakkaisiin nähden ja tulos oli tilastollisesti merkitsevä. Tutkimuksessa oli mahdollista huomioida vain Tu‐
run sosiaalitoimen toimeentulotukiasiakkuus, muulla asuvat ovat voineet saada toimeentulotukea omassa
asuinkunnassaan. Miehillä maksettu toimeentulotuki vähensi ansiotulotasoa 14 %, ja tulos oli tilastollisesti
melkein merkitsevä. Naisilla kerroin oli negatiivinen ja 8 %, mutta ei merkitsevä. Länsimaalaisilla toimeentu‐
lotuen vaikutus oli niin ikään 14 % vähentävä. Ei‐länsimaalaisilla kerroin oli 6 % vähentävä, mutta ei merkit‐
sevä. Matalasti koulutetuilla toimeentulotukiasiakkuus vähensi tulotasoa 15 %. Korkeammin koulutetuilla
kerroin oli negatiivinen 5 % mutta ei merkitsevä. Toisin sanoen osa miehistä, länsimaalaisista ja alhaisen
koulutustason omaavista on pystynyt hankkimaan toimeentulotukiasiakkaita korkeamman tulotason, kun
taas naisilla, ei‐länsimaalaisilla ja vähintään keskiasteen koulutusasteen suorittaneilla tulotaso ei poikkea
merkitsevästi toimeentulotukiasiakkaista. Toimeentulotuki ei ole veronalaista tuloa, eikä siten vaikuta suo‐
raan tutkimuskohteena olleeseen vuoden 2011 ansiotulotasoon.
Työnhakuominaisuudet
Taulukkoon 5.2 on koottu mallin työnhakuomaisuuksia kuvaavia muuttujia. Parhaiten näistä ominaisuuksis‐
ta tulotasoa selitti Suomesta kertynyt työkokemus, kun myös yleiset taustaominaisuudet ja TE‐palveluita
kuvaavat muuttujat olivat mallissa mukana.
Ammattiala
Analyysin perusteella TE‐toimiston asiakkaiden URA‐tietoihin merkitty ammattiala ei juuri toiminut tulota‐
soa erottelevana tekijänä. Ammattiluokituksen pääryhmätason jaon mukaan ainoastaan terveydenhuollon
ja sosiaalialan ammatteihin kuuluvilla oli tilastollisesti melkein merkitsevästi korkeampi ansiotaso kuin il‐
man ammattia olevilla: heidän tulonsa olivat 21 % suuremmat. Hoitoala on työvoimapulasta kärsinyt ala,
jolle myös maahanmuuttajia työllistyy, tosin usein koulutustaan alempiin tehtäviin, esim. lähihoitajaksi.
Lääkäri puolestaan on korkean tulotason ammatti, jossa toimivat maahanmuuttajat pystyvät parhaiten
saamaan koulutustaan vastaavaa työtä. Lähellä tilastollista merkitsevyyttä oli myös muun teollisuuden
ammatteja edustavien tulotaso, joka oli 20 % korkeampi ilman ammattia oleviin nähden. Kerroin oli nega‐
tiivinen tieteellisen, teknisen ja taiteellisen työn ammattiryhmällä, mutta se oli pieni eikä tulos ollut tilastol‐
lisesti merkitsevä.
Erikseen naisia ja miehiä tarkasteltaessa ammattialat toimivat palkkatasoa tilastollisesti merkitsevänä selit‐
tävänä muuttujana ainoastaan miehillä. Terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattiryhmään kuuluvilla mie‐
hillä oli 29 % korkeammat tulot kuin ilman ammattia olevilla miehillä, ja kaupallisen alan ammattiryhmään
kuuluvilla 23 % korkeammat tulot kuin ilman ammattia olevilla, ja tulokset olivat tilastollisesti melkein mer‐
kitseviä. Lähellä tilastollista merkitsevyyttä olivat myös maa‐ ja metsätaloustyön ja kalastuksen 44 %, kulje‐
tuksen ja liikenteen 22 % ja muun teollisuuden 28 % korkeammat ansiotasot vailla ammattia oleviin näh‐
den. Miehillä kaikkien alojen kerroin oli positiivinen lukuun ottamatta tieteellisen, teknisen ja taiteellisen
työn pääammattiryhmää. Naisilla minkään ammattiryhmän tulotaso ei poikennut tilastollisesti merkitseväs‐
ti vailla ammattia olevien naisten tulotasosta. Lähellä tilastollista merkitsevyyttä oli kuitenkin kuljetus‐ ja
liikennealan ammatteihin kuuluvien 67 % korkeampi ansiotaso ilman ammattia oleviin naisiin nähden. Nai‐
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silla kerroin oli negatiivinen tieteellisen, teknisen ja taiteellisen työn lisäksi kaupallisen, maa‐, metsätalous‐
työn ja kalastuksen, teollisuuden, palveluiden ja muualla luokittelemattoman työn ammattiryhmillä. Aiem‐
man tutkimuksen (Forsander 2002) tulos, jonka mukaan maahanmuuttajamiehet saavat naisia paremmin
vastetta koulutukselleen, näyttäisi TE‐toimiston asiakkaiden keskuudessa pätevän myös ammattialaan.
Kansalaisuusryhmän mukaisessa ositetussa tarkastelussa Euroopasta ja muista länsimaista tulevilla kulje‐
tuksen ja liikenteen alan ammatteihin kuuluvilla tulotaso oli 45 % korkeampi kuin ilman ammattia olevilla.
Muiden ammattiryhmien edustajien tulotasot eivät poikenneet tilastollisesti merkitsevästi ilman ammattia
olevien tulotasosta. Ei‐länsimaista tulevilla minkään ammattiryhmän tulostaso ei poikennut vailla ammattia
olevien tulotasosta tilastollisesti merkitsevästi. Koulutuksen mukaisessa ositetussa tarkastelussa vähintään
keskiasteen koulutuksen saaneilla terveydenhuollon ja sosiaalialan ammateissa toimivilla tulotaso oli 31 %
korkeampi kuin ilman ammattia olevilla koulutetuilla asiakkailla. Muiden ammattiryhmien tulotaso ei poi‐
kennut tilastollisesti merkitsevästi vailla ammattia olevien tulotasosta. Korkeintaan perusasteen suoritta‐
neilla ja niillä, joiden koulutustaso oli tuntematon, muun teollisuuden ammattiryhmissä tulotaso oli 36 %
korkeampi kuin vailla ammattia olevilla. Muiden ammattiryhmien tulotaso ei poikennut tilastollisesti mer‐
kitsevästi vailla ammattia olevien tulotasosta. Koulutetummat maahanmuuttajat sosiaali‐ ja terveydenhuol‐
lon ammateissa ja vähän koulutetut teollisuuden ammateissa ovat siis saavuttaneet muita ryhmiä korke‐
amman tulotason. Tutkimuksen perusteella ei kuitenkaan voida varmuudella sanoa, että he olisivat työllis‐
tyneet juuri omalle ammattialalleen. Toisaalta tiettyjen ammattialojen työt ovat matalapalkkaisia ja työsuh‐
teet usein epätyypillisiä, kuten siivous‐ ja ravintola‐alalla, jolloin esim. osa‐aikainen työ ei riitä nostamaan
tulotasoa merkittävästi sosiaaliturvaa korkeammalle.
Kielitaito
Kielitaito on tutkimuskirjallisuudessa nähty erittäin merkittävänä tekijänä maahanmuuttajien työllistymi‐
sessä, jopa tärkeimpänä yksittäisenä tekijänä. Empiirisiä tutkimustuloksia suomenkielentaidon vaikutukses‐
ta työmarkkina‐asemaan on kuitenkin vähän, mutta esimerkiksi paremmin suomenkieltä osaavat toimivat
Sutelan (2005) mukaan useammin koulutustaan vastaavissa tehtävissä kuin kielitaitonsa heikommaksi ar‐
vioivat. Tämän tutkimuksen tilastollisen analyysin perusteella kielitaidolla ei näyttäsi olevan suurta merki‐
tystä TE‐toimiston maahanmuuttaja‐asiakkaiden tulotasoa selittävänä tekijänä. Suomenkielen osalta kieltä
osaavien tulotaso oli analyysin perusteella negatiivinen suhteessa niihin, joilla ei ollut merkintää suomen‐
kielen taidosta. Suomenkieltä äidinkielenään puhuvilla tai sitä erittäin hyvin tai hyvin puhuvien tulotaso oli
7 % alempi kuin kieltä osaamattomilla. Tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Myös tyydyttävästi tai heikos‐
ti kieltä osaavilla tulos oli negatiivinen, mutta kerroin pieni ja ei merkitsevä. Tulosta voi jossain määrin selit‐
tää se, että mahdollisesti vain vähän aikaa TE‐toimiston palveluita tarvinneilla tiedot ovat jääneet puutteel‐
liseksi. Maahanmuuttajat voivat myös työllistyä helpommin aloille, joissa kielitaitoa ei tarvita. Heikommin
työllistyvien keskuudessa hyväkään kielitaito ei yksittäisenä tekijänä riitä nostamaan tulotasoa suomenkiel‐
tä osaamattomia korkeammalle. Kaikkia maahanmuuttajia tarkasteltaessa kielitaidolla on oletettavasti suu‐
ri merkitys. Toisaalta muut tekijät, kuten Suomen kansalaisuus ja maassaoloaika, jotka ovat jossain määrin
liitoksissa kielitaitoon, nostavat analyysin mukaan tulotasoa.
Naisilla ja miehillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja suomenkielen taidon vaikutuksessa tulotasoon.
Naisilla kuitenkin molempien kielitasojen kertoimet olivat negatiivisia vailla kielitaitomerkintää oleviin näh‐
den, kun taas miehillä heikosti kieltä puhuvien kerroin oli positiivinen. Euroopasta ja muista länsimaista
tulevilla molempien kielitaitotasojen kerroin oli positiivinen, mutta pieni ja ei merkitsevä. Muista kuin län‐
simaista tulevilla sen sijaan molempien kerroin oli negatiivinen ja suomea äidinkielenään tai hyvin puhuvien
tulot olivat 16 % alemmat kieltä osaamattomiin nähden ja tulos oli tilastollisesti melkein merkitsevä. Korke‐
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ammin koulutetuilla kertoimet olivat negatiivisia ja ei‐merkitseviä. Matalasti koulutetuilla hyvin suomea
puhuvien kerroin oli negatiivinen ja huonommin puhuvien kerroin positiivinen, mutta kumpikaan tulos ei
ollut tilastollisesti merkitsevä. Erityisesti muualta kuin länsimaista ja Euroopasta tulevien on analyysin mu‐
kaan vaikea hyötyä kielitaidostaan.
Suomenkielen taidon lisäksi mallissa tarkasteltiin ruotsin‐ ja englanninkielen vaikutusta tulotasoon. Ruot‐
sinkieltä äidinkielenään, erittäin hyvin tai hyvin puhuvien kerroin oli positiivinen; tulotaso oli 23 % suurempi
kuin kieltä puhumattomilla. Tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä 5 %:n riskitasolla mutta lähellä sitä. Ero‐
nen ym. (2014) havaitsivat ruotsinkieltä äidinkielenään puhuvien työllisyyden olevan muita kieliryhmiä kor‐
keammalla tasolla. Tyydyttävästi tai heikosti puhuvien kerroin oli negatiivinen kieltä puhumattomiin näh‐
den, mutta se ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Ruotsia puhuvia oli aineistossa kaiken kaikkiaan melko vä‐
hän. Tulos ei muuttunut naisia ja miehiä erikseen tarkasteltaessa. Ruotsinkieltä osaavat ovat mahdollisesti
työllistyneet Länsi‐Suomen ruotsinkielisiin kuntiin, jossa kielitaitoa on voinut hyödyntää.
Euroopasta ja muista länsimaista tulleilla hyvin ruotsia puhuvilla oli 28 % prosenttia parempi tulotaso ruot‐
sia puhumattomiin nähden. Heikomman taitotason vaikutus oli negatiivinen, mutta ei merkitsevä. Ei‐
länsimaista tulleille ruotsintaidon vaikutus tulotasoon oli negatiivinen ja ei merkitsevä. Matalammin koulu‐
tetuilla kertoimet olivat erisuuntaisia kuin muilla ryhmillä; heikompi ruotsinkielen taitotaso lisäsi tuloja 26 %
kieltä osaamattomiin nähden ja tulos oli lähellä tilastollista merkitsevyyttä. Hyvän kielitaitotason vaikutus
puolestaan oli negatiivinen, mutta ei merkitsevä. Euroopasta tulleet ruotsinkieltä osaavat ja koulutetut
maahanmuuttajat hyötyvät hyvästä ruotsinkielen taidosta, heistä osa on todennäköisesti Ruotsista tulleita.
Kuitenkin myös vähän koulutetut hyötyvät auttavasta ruotsinkielen taidosta.
Erosen ym. (2014) tulosten mukaan myös englantia äidinkielenään puhuvilla oli muita korkeampi työllisyys.
Englanninkielen taidolla ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta TE‐toimiston maahanmuut‐
taja‐asiakkaiden tulotasoon. Englanninkieltä äidinkielenään, erittäin hyvin tai hyvin puhuvien kerroin oli
positiivinen ja tyydyttävästi tai heikosti puhuvien kerroin negatiivinen kieltä puhumattomiin nähden, mutta
kertoimet olivat pieniä eikä kumpikaan ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Naisilla molempien taitotasojen
kerroin oli negatiivinen, miehillä positiivinen kieltä osaamattomiin nähden, mutta erot eivät olleet merkit‐
seviä. Länsimaalaisilla molempien tasojen kertoimet olivat negatiivisia, ei‐länsimaalaisilla puolestaan posi‐
tiivisia, mutta eivät merkitseviä. Korkeammin koulutetuilla kertoimet olivat positiivisia, matalasti koulute‐
tuilla hyvä kielitaito positiivinen ja heikompi negatiivinen, mutta tulokset eivät olleet tilastollisesti merkitse‐
viä.
Terveydellinen rajoite
Merkintä terveydellisestä rajoitteesta URA‐tiedoissa vaikutti odotetusti negatiivisesti vuoden 2011 ansiotu‐
lotasoon, mutta ero merkinnättömiin nähden ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä. Kerroin oli nega‐
tiivinen kaikille erikseen tarkastelluille ryhmille, mutta ei tilastollisesti merkitsevä yhdelläkään ryhmällä.
Työkokemus
Analyysin mukaan Suomesta hankitulla työkokemuksella on selvästi merkitystä vuoden 2011 tulotason se‐
littäjänä. Sen sijaan ulkomailla hankittu työkokemus ei näytä tulosten mukaan vaikuttavan vuoden 2011
ansiotulotasoon. Tulos on linjassa tutkimuskirjallisuuden kanssa, jonka mukaan suomalaiset työnantajat
arvostavat suomalaista työkokemusta ja lähes minkälainen tahansa Suomessa hankittu työkokemus on
ulkomailla hankittua työkokemusta arvokkaampaa (Forsander 2002). Ennen vuotta 2011 ulkomailla hankit‐
tu yhteensä alle kolmen vuoden mittainen työkokemus sai aikaan pienen positiivisen kertoimen, mutta
tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Yhteensä yli kolmen vuoden työkokemus ulkomailta oli kertoimeltaan
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negatiivinen, mutta pieni ja ei merkitsevä. Suomessa ennen vuotta 2011 hankittu alle kolmen vuoden työ‐
kokemus lisäsi vuoden 2011 ansiotuloja 8 % niihin nähden, joilla ei ollut merkintää suomalaisesta työkoke‐
muksesta URA‐tiedoissa, mutta tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Yhteensä yli kolmen vuoden työko‐
kemus Suomessa lisäsi ansiotuloja 42 % suhteessa niihin, joilla ei ollut merkintää Suomessa hankitusta työ‐
kokemuksesta. Tulos oli tilastollisesti erittäin merkitsevä.
Yhteensä yli kolmen vuoden työkokemus Suomesta lisäsi tulotasoa kaikilla erikseen tarkastelluilla ryhmillä.
Sekä naisilla (55 %) että miehillä (42 %) yhteensä yli kolmen vuoden työkokemus Suomesta lisäsi vuoden
2011 ansiotulotasoa tilastollisesti merkitsevästi. Naisilla vain yhteensä yli kolmen vuoden ulkomaan työko‐
kemuksen kerroin oli negatiivinen, miehillä myös alle kolmen vuoden. Euroopasta ja muista länsimaista
tulleilla myös ulkomaan työkokemukset olivat kertoimeltaan positiivisia, mutta ei merkitseviä. Suomesta
hankittu yli kolmen vuoden työkokemus lisäsi vuoden 2011 tulotasoa 39 %. Ei‐länsimaista tulleilla puoles‐
taan yli kolmen vuoden ulkomainen työkokemus alensi tuloja 27 % niihin nähden, joilla ei ollut ulkomaista
työkokemusta ja tulos oli tilastollisesti melkein merkitsevä. Muiden työkokemusmuuttujien kertoimet olivat
positiivisia, mutta eivät merkitseviä. Korkeammin koulutetuilla yli kolmen vuoden suomalainen työkokemus
lisäsi ansiotuloja 48 % niihin nähden joilla ei ollut ollenkaan työkokemusta Suomesta ja tulos oli tilastollises‐
ti merkitsevä. Ulkomaisen työkokemuksen kertoimet olivat negatiivisia ja alle kolmen vuoden suomalaisen
työkokemuksen kerroin positiivinen, mutta tulokset eivät olleet merkitseviä. Matalammin koulutetuilla yli
kolmen vuoden suomalainen työkokemus lisäsi tulotasoa 34 % ja tulos oli lähellä tilastollista merkitsevyyt‐
tä. Yli kolmen vuoden ulkomaisen työkokemuksen kerroin oli negatiivinen, muiden työkokemusmuuttujien
positiivinen, mutta ei merkitsevä.
Työnhakuammattien lukumäärä
Työnhakuammattien lukumäärällä URA‐tiedoissa ei ollut analyysin perusteella vaikutusta tulotasoon koko
aineiston tarkastelussa. Indikaattori valittiin mukaan kuvaamaan työnhakijoiden joustavuutta työnhaussa.
Yli kahden ammattinimikkeen töitä etsivillä ei ollut tilastollisesti merkitsevästi korkeampi ansiotulotaso
vuonna 2011 kuin muillakaan, vaikkakin kerroin oli positiivinen, mutta se oli pieni. Naisilla yli kaksi työnha‐
kuammattia URA‐tiedoissa lisäsi kuitenkin ansiotuloja 22 % tilastollisesti merkitsevästi niihin nähden, joilla
oli tätä vähemmän nimettyjä työnhakuammatteja. Miehillä puolestaan kerroin oli negatiivinen, mutta ei
merkitsevä. Naisilla joustavuus vastaanottaa monenlaisia töitä on todennäköisesti lisännyt heidän työlli‐
syyttään. Menestyminen suomalaisilla työmarkkinoilla näyttäisi edellyttävän maahanmuuttajanaisilta mie‐
hiä enemmän joustavuutta. Usea ammattiala voi kertoa myös joustavasta uudelleenkouluttautumisesta.
Muiden ryhmien erillistarkasteluissa työnhakuammattien määrällä ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää
vaikutusta tulotasoon.
Asiakkaaksitulosta kulunut aika
TE‐toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaaksi tullaan joko maahanmuuttajien jäätyä työttömäksi
työssäolon jälkeen tai pian maahantulon jälkeen kotouttamistoimien alkaessa. TE‐toimiston asiakkaaksitu‐
lovuosi selittää jossain määrin asiakkaiden vuoden 2011 tulotasoa. On huomattava, että vasta vuonna 2011
maahan tulleet, joita kotouttamistoimien takia asiakkaiksi sinä vuonna tulleet oletettavasti suureksi osaksi
ovat, ovat kerryttäneet tuloa vain osalta vuotta. Myös muut vuonna 2011 asiakkaaksi tulleet ovat olleet
kyseisenä vuonna ainakin osan vuotta työttöminä työnhakijoina, jolloin heidän ko. vuoden tulonsa jäävät
odotetusti alhaisiksi. Oma vaikutuksensa on kuitenkin ansiosidonnaisella työttömyysturvalla, joka saattaa
nostaa tulotasoa 500 päivää työttömäksi jäämisestä. Vuonna 2009 asiakkaiksi tulleilla oli 16 % korkeammat
tulot ja vuonna 2010 tulleilla 18 % korkeammat tulot kuin vuonna 2011 asiakkaiksi tulleilla ja tulokset olivat
tilastollisesti melkein merkitseviä. Tätä aiemmin asiakkaiksi tulleilla kertoimet olivat positiivisia mutta pie‐
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nempiä ja ei merkitseviä. Asiakkaaksitulovuodella on yhteys yleiseen työllisyystilanteeseen koko maassa ja
Varsinais‐Suomessa, joka oletettavasti vaikuttaa siihen, missä suhteessa uudet asiakkaat tulevat asiakkaiksi
ensisijaisesti, kotouttamistoimien vai työttömyyden takia.
Asiakkaaksitulovuosi vaikutti tilastollisesti merkitsevästi ainoastaan naisilla. Ennen vuotta 2011 asiakkaiksi
tulleilla oli kaikilla tilastollisesti vähintään melkein merkitsevästi korkeampi tulotaso kuin vuonna 2011 asi‐
akkaiksi tulleilla. Vuonna 2010 asiakkaiksi tulleilla naisilla oli 35 % korkeammat tulot kuin vuonna 2011 asi‐
akkaiksi tulleilla, ja tulos oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. Vuoden 2009, 2008 ja 2007 uusilla asiakkailla
tulot olivat 29‐32 % korkeammat kuin vuonna 2011 asiakkaiksi tulleilla. Miehillä vuosien 2007 ja 2008 uusi‐
en asiakkaiden kertoimet olivat negatiiviset. Euroopasta ja muista länsimaista tulleilla asiakkaaksitulovuo‐
della ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta vuoden 2011 tulotasoon. He myös työllistyvät helpommin
jolloin asiakkuuden alkamisvuodella, joka on kotouttamistoimien piirissä olevilla oletettavasti sama kuin
maahantulovuosi, ei ole samanlaista merkitystä. Ei‐länsimaista tulleilla vuonna 2010 asiakkaaksi tulleilla oli
18 % korkeammat tulot kuin vuonna 2011 palveluiden piiriin tulleilla ja tulos oli lähellä tilastollista merkit‐
sevyyttä. Korkeammin koulutetuilla asiakkaaksitulovuodella ei ollut vaikutusta tulotasoon. Matalan koulu‐
tustason vuonna 2010 asiakkaiksi tulleilla tulotaso oli 26 % korkeampi kuin vuonna 2011 asiakkaiksi tulleilla.
Vuoden 2009 uusilla asiakkailla oli 19 % korkeampi tulotaso tuloksen ollessa lähellä tilastollista merkitse‐
vyyttä. Miehet, länsimaista tulleet ja korkeammin koulutetut ovat muita useammin muuttaneet maahan
työperäisistä syistä, ja mahdollisesti kerryttäneet ansiosidonnaista työttömyysturvaa, jolloin asiakkaaksitu‐
lovuodella ei ole vaikutusta ansiotulotasoon.
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Taulukko 5.2: Työnhakuominaisuuksien yhteys TE‐toimiston
kansainvälisten palveluiden vuosien 2007‐2011 uusien asiakkai‐
den vuoden 2011 tulotasoon
Kerroin

Äidinkieli, erittäin hyvä tai hyvä

0,012

Tyydyttävä tai heikko

‐0,011

Terveydellinen rajoite

Ammattiala

Ei rajoitetta

0

Tieteellinen, tekninen ja taiteellinen työ

‐0,049

Terveydenhuolto ja sosiaaliala

0,211*

Työkokemus ulkomailta ennen vuotta 2011

Hallinto‐ ja toimistotyö, IT‐alan työ

0,042

Ei työkokemusta ulkomailta

Kaupallinen työ

0,020

Ulkomaista työkokemusta yhteensä alle 3v

0,015

Maa‐ ja metsätaloustyö, kalastusala

0,115

Ulkomaista työkokemusta yhteensä yli 3v

‐0,014

Kuljetus‐ ja liikenne

0,170

Työkokemus Suomesta ennen vuotta 2011

Rakennus‐ ja kaivosala
Teollisuus: Vaatetus, kone, puu, sähkö ja
maalaus

0,096

Ei työkokemusta Suomesta

0,054

Työkokemusta Suomesta yhteensä alle 3 v

Muu teollisuus ja varastoala

0,201

Työkokemusta Suomesta yhteensä yli 3 v

Palvelutyö

‐0,005

Muualla luokittelematon työ (pl. ei ammattia)

0,016

Ei ammattia

Terveydellinen rajoite

‐0,045

0

0
0,080
0,418***

Työnhakuammattien määrä
Ei yli kahta työnhakuammattia
Yli kaksi työnhakuammattia

0

0
0,038

TE‐toimiston asiakkaaksitulovuosi

Suomen suullinen taito
0

2007

0,098

Äidinkieli, erittäin hyvä tai hyvä

‐0,067

2008

0,089

Tyydyttävä tai heikko

‐0,005

2009

0,157*

2010

0,178*

2011

0
44

Ei suomen suullista taitoa

Ruotsin suullinen taito
Ei ruotsin suullista taitoa

0

Äidinkieli, erittäin hyvä tai hyvä

0,233

Tyydyttävä tai heikko

‐0,074

2

R ,%

*** p<0,001 Tilastollisesti erittäin merkitsevä;
** p<0,01 Tilastollisesti merkitsevä;
* p<0,05 Tilastollisesti melkein merkitsevä

Englannin suullinen taito
Ei englannin suullista taitoa

0

Työvoimahallinnon toimenpiteet ja palvelut
Taulukossa 5.3 esitetään regressiomallin tulokset niiden muuttujien osalta, jotka kuvaavat TE‐toimiston
toimenpiteitä ja palveluita, joihin vuosien 2007‐2011 uudet asiakkaat ovat osallistuneet. Näistä parhaiten
vuoden 2011 ansiotulotasoa selittävät suoritettu tutkintoon tähtäävä ammatillinen koulutus, viimeinen
tapahtumavuosi URA‐tiedoissa sekä ennen vuotta 2011 kertyneet työllisyysjaksot, kun myös yleiset tausta‐
ominaisuudet ja työnhakuominaisuudet olivat mukana mallissa. TE‐toimiston toimenpiteitä ja palveluita on
kuvattu luvussa 3.2.
Toimintasuunnitelma
Noin 20 %:lla aineistoon kuuluvista henkilöistä oli merkintä toimintasuunnitelmasta URA‐tiedoissaan. Ha‐
vaintoja eri toimintasuunnitelmalajeista oli aineistossa kotouttamissuunnitelmasta, työllistymissuunnitel‐
masta, työllistymisohjelmasta, yksilöidystä työnhakusuunnitelmasta ja aktivointisuunnitelmasta. Erilaiset
suunnitelmat on tarkoitettu eri kohderyhmille. Hiljattain maahan tulleet työttömät työnhakijat kuuluvat
kotouttamistoimien piiriin ja heille laaditaan kotouttamissuunnitelma. Työllistymissuunnitelman tavoittee‐
na on työnhakijan mahdollisimman nopea työllistyminen avoimille työmarkkinoille: siinä sovitaan yhdessä
työnhakijan kanssa niistä palveluista (esim. työvoimakoulutus tai palkkatuettu työ), jotka edistävät tätä
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tavoitetta. Taloudellisin tai tuotannollisin perustein irtisanotulla työntekijällä, jonka palvelussuhde on jat‐
kunut samalla työnantajalla vähintään (myös määräaikaisilla työntekijöillä) kolme vuotta, on niin halutes‐
saan oikeus saada työvoimaviranomaisen laatima yksilöllinen työllistymisohjelma osana ns. muutosturvaa.
Työttömällä työnhakijalla on oikeus yhteistyössä työvoimatoimiston kanssa laadittavaan ja yhdessä allekir‐
joitettavaan yksilöityyn työnhakusuunnitelmaan. Työnhakusuunnitelma sisältää asiakkaan palvelutarpeen
arvioinnin ja siinä sovitaan työllistymistä edistävistä palveluista ja toimenpiteistä sekä tarvittaessa työmark‐
kinavalmiuksia ja toimintakykyä parantavista muista toimenpiteistä. Työnhakusuunnitelma on edellytykse‐
nä asiakkaan osoittamiselle työllisyyslaissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitettuihin työllisty‐
mistä edistäviin toimenpiteisiin. Yksilöity työnhakusuunnitelma on laadittava viimeistään silloin, kun asiak‐
kaan työttömyys on kestänyt viisi kuukautta, jollei sen laatiminen ole ilmeisen tarpeetonta. Yksilöity työn‐
hakusuunnitelma sisältää asiakkaan haettavaksi työ‐ tai koulutuspaikkoja, muita työllistymistä edistäviä
toimenpiteitä taikka työkyvyn tai terveydentilan selvittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Aktivointisuunnitel‐
ma on pitkään työttömänä olleelle henkilölle laadittava suunnitelma, jonka tavoitteena on parantaa henki‐
lön työllistymisedellytyksiä ja elämänhallintaa. Se laaditaan työttömälle asiakkaalle, joka saa työmarkkina‐
tukea tai toimeentulotukea työttömyyden johdosta. Maahanmuuttajille aktivointisuunnitelma voidaan laa‐
tia vasta kotouttamisajan päätyttyä. Toimintasuunnitelmat tuovat mukanaan velvollisuuden niiden noudat‐
tamisesta ja noudattamatta jättäminen saattaa johtaa työttömyysturvan menettämiseen määräajaksi ja
toimeentulotukituen alentamiseen.
Analyysissä vertailuryhmäksi valittiin kotouttamissuunnitelman piirissä olevat, joiden voidaan olettaa ole‐
van hiljattain muun syyn kuin työpaikan takia maahan tulleita. Kaikki toimintasuunnitelman eri lajit olivat
kertoimeltaan negatiivisia suhteessa niihin asiakkaisiin, joilla viimeisin toimintasuunnitelma oli kotouttamis‐
suunnitelma. Tämä koski myös niitä, joilla ei ollut merkintää suunnitelmasta. Niillä, joilla oli yksilöity työn‐
hakusuunnitelma toimintasuunnitelmana, oli 44 % alemmat tulot kuin kotouttamissuunnitelman piirissä
olevilla ja tulos oli melkein tilastollisesti merkitsevä. Aktivointisuunnitelman piirissä olevilla oli puolestaan
52 % alemmat tulot, mutta tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä 5 %:n riskitasolla, mutta lähellä sitä.
Kummassakin ryhmässä oli melko vähän havaintoja. Suurimmalla osalla ei ollut merkintää toimintasuunni‐
telmasta ja ne joilla oli, olivat suurimmaksi osaksi kotouttamissuunnitelman ja työllistämissuunnitelman
piirissä. Tämän perusteella vasta maahan tulleet eivät ole heikoimmassa asemassa, vaan pidempään työt‐
tömänä olleet työllistyvät heitä heikommin, vaikka ovat olleet maassa pidempään. Toimintasuunnitelma on
laadittu todennäköisesti vain vaikeammin työllistyville asiakkaille, jotka tarvitseva erityistoimia.
Naisia ja miehiä erikseen tarkasteltaessa jouduttiin mallista poistamaan naisilta toimintasuunnitelmalajeista
aktivointisuunnitelma ja työllistymisohjelma, koska naisilla ei ollut näissä lajeissa havaintoja. Naisilla jäljelle
jääneet toimintasuunnitelmalajien kertoimet olivat negatiivisia kotoutumissuunnitelmaan nähden ja yksi‐
löidyn työnhakusuunnitelman omaavilla tulos oli tilastollisesti merkitsevä, ja kerroin suuri (82 %), mutta
havaintoja oli hyvin vähän. Miehillä kaikkien toimintasuunnitelmalajien vaikutus tulotasoon oli negatiivinen
kotouttamissuunnitelmaan nähden, mutta puuttuvan tiedon kerroin oli positiivinen. Tulokset eivät kuiten‐
kaan olleet tilastollisesti merkitseviä.
Euroopasta ja muista länsimaista kotoisin olevilta eri toimintasuunnitelmalajien kertoimet olivat negatiivi‐
sia. Yksilöllinen työnhakusuunnitelma alensi tulotasoa 50 % kotouttamissuunnitelmaan nähden ja tulos oli
tilastollisesti melkein merkitsevä. Puuttuvan tiedon kerroin oli positiivinen mutta ei merkitsevä. Ei‐
länsimaista tulleilla aktivointisuunnitelma vähensi tulotasoa 63 % kotouttamissuunnitelman piirissä oleviin
nähden ja tulos oli lähellä tilastollista merkitsevyyttä. Työllistymissuunnitelman kerroin oli positiivinen,
muiden lajien negatiivinen mutta ei merkitsevä, samoin puuttuvan toimintasuunnitelman kerroin. Korke‐

57

ammin koulutetuilla yksilöllisen työnhakusuunnitelman piirissä olevilla oli 83 % pienemmät tulot kuin ko‐
touttamissuunnitelman piirissä olevilla ja tulos oli tilastollisesti melkein merkitsevä. Muut lajit ja puuttuva
tieto olivat työllistymisohjelmaa lukuun ottamatta kertoimeltaan negatiivisia ja ei‐merkitseviä. Matalammin
koulutetuilla työllistämissuunnitelman piirissä olevilla oli 24 % alemmat tulot kuin kotouttamissuunnitel‐
man piirissä olevilla ja tulos oli tilastollisesti melkein merkitsevä.
Työllisyystiedot
URA‐tiedoissa olevan työllisyyskoodien muutosten perusteella on tarkasteltu vuoden 2010 loppuun men‐
nessä kertyneiden eri jaksojen ja niiden keston vaikutusta vuoden 2011 ansiotulotasoon. Aineiston asiak‐
kaille oli kertynyt työttömyys‐, työllisyys‐, lomautus‐ sekä työvoiman ulkopuolisena vietettyjä jaksoja. Mal‐
lissa tarkasteltiin erikseen alle ja yli vuoden yhteensä kestäneitä kertymiä asiakkuuden ajalta työvoiman
ulkopuolella vietetyille jaksoille ja työttömyysjaksoille niiden osalta, joihin riitti tarpeeksi havaintoja. Työ‐
voiman ulkopuolella vietettyjen, yhteensä alle vuoden sekä yli vuoden kestäneiden jaksojen vaikutus ansio‐
tulotasoon oli negatiivinen, mutta kertoimet olivat melko pieniä ja ei merkitseviä. Kertyneistä työttömyys‐
jaksoista sekä alle vuoden että yli vuoden yhteensä kestäneiden työttömyysjaksojen kerroin oli negatiivinen
niihin nähden, joilla ei ollut työttömyyskoodia tiedoissaan. Kerroin oli suurempi yhteensä yli vuoden työt‐
tömänä olleilla (17 %), mutta kumpikaan tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Vuoden 2010 loppuun men‐
nessä lomautusjaksoja kokeneilla oli analyysin mukaan 21 % korkeammat ansiotulot kuin niillä joita ei ollut
lomautettu. Tulos oli lähellä tilastollista merkitsevyyttä. Lomautus indikoi työsuhdetta ja ansiosidonnaista
työttömyysturvaa ja tuottaa sitä kautta positiivisen tuloksen. Positiivinen ja tilastollisesti erittäin merkitsevä
vaikutus oli myös ennen vuotta 2011 kertyneillä työllisyysjaksoilla: ne lisäsivät vuoden 2011 ansiotuloja
30 %. Tulos viittaa siihen, että aiemmin työllistyneet ovat myös vuonna 2011 saaneet työtuloja tai ainakin
ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja keskimääräistä korkeamman ansiotulotason ja vahvistaa tulosta
suomalaisen työkokemuksen merkityksestä. Yhteensä yli vuoden mittaisia työllisyysjaksoja kertyi vain muu‐
tamalle asiakkaalle, mutta tämä voi johtua siitä, että järjestelmään kirjautuu pääasiassa vain lyhyitä työlli‐
syysjaksoja joiden aikana asiakkuus ei katkea kun taas pidemmin työllistyvien asiakkuus päättyy. Sijoitusjak‐
soja kerryttäneillä vaikutus tuloihin oli positiivinen, mutta kerroin oli melko pieni ja ei merkitsevä.
Erillistarkasteluissa naisilla ja miehillä työllisyyskoodien kertoimet olivat samansuuntaisia. Tilastollisesti
merkitsevästi tulotaso poikkesi kuitenkin ainoastaan työllisyysjaksoja vuoden 2010 loppuun mennessä ker‐
ryttäneillä: miehillä ne lisäsivät tuloja 34 % erittäin merkitsevästi, naisilla 22 % melkein merkitsevästi. Mie‐
hillä lomautusjaksoja kokeneilla tulot olivat 23 % korkeammat muihin nähden ja tulos oli lähellä tilastollista
merkitsevyyttä. Lomautuksia käytetään enemmän miesvaltaisilla aloilla teollisuudessa. Naisilla työttömänä
yli vuoden olleilla tulot olivat 23 % alemmat kuin niillä joilla ei ollut merkintää työttömyysjaksosta, mutta
tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Yhteensä alle vuoden työvoiman ulkopuolella olleilla tulot olivat 11 %
alemmat muihin naisiin nähden ja tulos oli lähellä tilastollista merkitsevyyttä.
Palkkatyössä vietetyt jaksot lisäävät kaikkien ryhmien tulotasoa ja oletettavasti työllisyyttä myös myöhem‐
pinä vuosina. Erityisen suuri vaikutus niillä oli muualta kuin länsimaista tulleille, joille suomalaisen työko‐
kemuksen kartuttaminen näyttäisi olevan erityisen tärkeää. Erityisesti matalasti koulutetut hyötyvät myös
sijoitusjaksoista. Euroopasta ja muista länsimaista tulleilla yhteensä yli vuoden työttömänä olleilla oli 47 %
alemmat tulot vuonna 2011 kuin niillä, joilla ei ollut kertynyt työttömyysjaksoja ja tulos oli tilastollisesti
merkitsevä. Työllisyysjaksoja kerryttäneillä puolestaan oli 30 % suuremmat tulot kuin niillä jotka eivät rekis‐
teritietojen mukaan olleet ollut töissä vuoden 2010 loppuun mennessä. Työvoiman ulkopuolella alle vuo‐
den olleilla tulotaso oli 12 % pienempi kuin niillä jotka eivät olleet olleet työvoiman ulkopuolella, tulos oli
lähellä tilastollista merkitsevyyttä. Muualta kuin länsimaista tulleilla ainoastaan kertyneet työssäolojaksot
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vaikuttivat tulotasoon tilastollisesti erittäin merkitsevästi lisäten ansiotuloja 42 %. Vähintään keskiasteen
koulutuksen suorittaneilla työssäolojaksot lisäsivät vuoden 2011 tulotasoa 29 % tilastollisesti erittäin mer‐
kitsevästi. Yhteensä yli vuoden kestäneet työttömyysjaksot laskivat tulotasoa 34 % tilastollisesti melkein
merkitsevästi. Yhteensä alle vuoden kestänyt työvoiman ulkopuolella olo alensi tuloja 12 % ja tulos oli lähel‐
lä tilastollista merkitsevyyttä. Matalammin koulutetuilla työjaksot kasvattivat tulotasoa 35 % ja tulos oli
tilastollisesti erittäin merkitsevä. Myös työvoimapoliittiset sijoitusjaksot lisäsivät 21 % matalasti koulutettu‐
jen tulotasoa ja tulos oli tilastollisesti melkein merkitsevä.
Työvoimapoliittiset sijoitukset
Työllistämispäätöksiin perustuvia sijoitusjaksoja TE‐toimiston asiakkailla oli vuoden 2010 loppuun mennes‐
sä kertynyt työharjoittelusta, starttirahasta, oppisopimuksesta ja palkkatuesta. Asiakkaita sijoitetaan val‐
miuksien mukaan erilaisiin toimenpiteisiin. Muuhun kuin työharjoitteluun sijoitettuina oli ollut vain muu‐
tamia henkilöitä. Työharjoittelu on ennen vuotta 2013 ollut kouluttamattomille ja nuorille maahanmuutta‐
jille suunnattu toimenpide, jonka avulla on saatu kosketusta työelämään ja kartutettu kielitaitoa (ks. Eronen
ym. 2014). Työharjoittelun ja starttirahan kertoimet olivat negatiivisia ja ei merkitseviä, työharjoittelussa
olleiden kerroin oli myös pieni. Erosen ym. (2014) tulosten mukaan työllisyys oli toimenpiteen jälkeen kor‐
keinta starttirahaa saaneilla ja oppisopimuskoulutukseen osallistuneilla ja alhaisinta työelämävalmennuk‐
sessa ja työharjoittelussa olleilla. Starttirahaa saaneiden työllisyys kuitenkin kääntyi laskuun kahden vuoden
kuluttua toimenpiteestä. Myös aiemmin oppisopimuskoulutuksesta saadut kokemukset ovat olleet maa‐
hanmuuttajien kohdalla positiivisia (Valtioneuvosto 2008). Myös tämän tutkimuksen mukaan oppisopimus‐
koulutuksella on positiivinen vaikutus tulotasoon ja työllistymiseen: Oppisopimuskoulutuksessa olleiden
tulot olivat 79 % suuremmat kuin muilla ja tulos oli tilastollisesti melkein merkitsevä. Oppisopimuksessa
olleita oli kuitenkin vain muutama henkilö. Palkkatuella työllistettyjen tulot olivat muihin nähden 21 % suu‐
remmat, mutta tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä.
Kertoimet olivat samansuuntaiset naisilla ja miehillä, mutta ainoastaan naisilla oppisopimuksella olleista oli
tilastollisesti melkein merkitsevästi 78 % korkeammat tulot kuin muilla naisilla. Euroopasta ja muista länsi‐
maista tulleilla oppisopimuskoulutus lisäsi tulotasoa 84 % muihin nähden ja tulos oli melkein tilastollisesti
merkitsevä. Muualta maailmasta tulleilla sijoituslajit eivät vaikuttaneet tulotasoon tilastollisesti merkitse‐
västi. Korkeammin koulutetuilla oppisopimus lisäsi tulotasoa 91 % ja palkkatuki 54 % melkein tilastollisesti
merkitsevästi. Muiden sijoituslajien kertoimet olivat negatiivisia. Matalammin koulutetuilla ei ollut havain‐
toja oppisopimuskoulutuksesta. Työharjoittelun ja palkkatuen kerroin oli negatiivinen, starttirahan positii‐
vinen, mutta tulokset eivät olleet merkitseviä.
Työvoimapoliittinen koulutus
Työvoimapoliittisesta koulutuksesta tarkasteltiin vuoden 2010 loppuun mennessä suoritettua koulutusta ja
keskeytettyä koulutusta sekä haettua koulutusta, josta päivämäärätietoa ei ollut saatavissa (voi olla haettu
tutkimusjakson ulkopuolella). Myös työvoimapoliittista koulutusta tarjotaan asiakkaille heidän valmiuksien‐
sa mukaan. Ammatilliseen koulutukseen pääseminen edellyttää riittävää kielitaitoa ja opiskeluvalmiuksia
kun taas erilaisten ohjaavan koulutuksen kurssien avulla pyritään lisäämään maahanmuuttajien valmiuksia
hakeutua koulutukseen ja työllistyä. Maahanmuuttajakoulutus käsittää mm. maahanmuuttajille suunnattu‐
ja kielikursseja. Vuoden 2010 mennessä loppuun suoritettu ammatillinen koulutus lisäsi 31 % asiakkaiden
ansiotuloja vuonna 2011, ja tulos oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. Tulos on samansuuntainen tutkimus‐
kirjallisuuden kanssa suomalaisten tutkintojen merkityksellisyydestä suomalaisilla työmarkkinoilla. Tar‐
kemmassa mallissa tarkasteltiin eri koulutusalojen vaikutusta tulotasoon, mutta osalla aloista suorittaja‐
määrät jäivät hyvin alhaiseksi. Tilastollisesti merkitsevä positiivinen vaikutus tulotasoon oli suoritetulla pal‐
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velualan koulutuksella sekä rakennus‐ ja kaivosalan koulutuksella, tosin jälkimmäisessä suorittajamäärä oli
pieni. Myös teollisuuden alan ammatteihin tähtäävä koulutus oli lähellä tilastollista merkitsevyyttä. Suorite‐
tun maahanmuuttajakoulutuksen kerroin oli positiivinen (7 %) ja lähellä tilastollista merkitsevyyttä. Suo‐
messa työhallinto hoitaa suuren osan maahanmuuttajien suomen kielen alkeiskoulutuksesta. Kielikoulutus
on maksutonta ja opiskelija saa opiskelun ajalta työttömyysetuutta ja ylläpitokorvauksen. Näin ollen TE‐
toimistojen asiakkaaksi tulee myös henkilöitä, joilla ei ole tavoitteena päästä työhön vaan oppia suomen
kieltä. Osa asiakkaista ei tule vapaaehtoisesti vaan esim. sosiaalitoimen velvoittamana. Tämä voi heikentää
maahanmuuttajakoulutuksen positiivista vaikutusta tulotasoon. Suoritetun ohjaavan koulutuksen kerroin
oli puolestaan negatiivinen, mutta ei merkitsevä. Keskeytetyn koulutuksen kerroin oli positiivinen, mutta
haetun, ei saadun koulutuksen kerroin sen sijaan negatiivinen. Tulosten perusteella ohjausta eri palveluihin
voidaan pitää siinä mielessä onnistuneena, että ammatilliseen koulutukseen asti edenneet ovat kasvatta‐
neet ansiotulotasoaan ja työllisyyttään muihin ryhmiin nähden.
Miehillä vuoden 2010 loppuun mennessä suoritettu ammatillinen koulutus lisäsi vuoden 2011 tuloja 39 % ja
tulos oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. Naisilla tulonlisäys oli hieman alempi 27 % ja tulos oli tilastollisesti
melkein merkitsevä. Tulosta selittää osittain sukupuolen mukaan segregoituneet suomalaiset työmarkkinat,
joilla naiset ja miehet toimivat eri aloilla ja miesten aloilla palkkataso on korkeampi. Miehillä suoritettu
maahanmuuttajakoulutus lisäsi tuloja 10 % ja tulos oli lähellä tilastollista merkitsevyyttä. Keskeytetyn kou‐
lutuksen kerroin oli miehillä negatiivinen ja naisilla positiivinen, kun taas haetun koulutuksen suhteen ker‐
toimet menivät päinvastaiseen suuntaan.
Euroopasta ja muista länsimaista tulleilla keskeytetty koulutus lisäsi tulotasoa 17 % muihin nähden. Lop‐
puun suoritettu ammatillinen koulutus lisäsi tulotasoa 25 % ja tulos oli melkein merkitsevä. Ainoastaan
haetun (mutta ei saadun) koulutuksen kerroin oli negatiivinen. Ei‐länsimaista tulleilla suoritettu ammatilli‐
nen koulutus lisäsi tuloja 32 % ja tulos oli tilastollisesti melkein merkitsevä. Sen sijaan keskeytetty koulutus
vähensi tuloja 9 % ja tulos oli lähellä tilastollista merkitsevyyttä. Länsimaista tulleet mahdollisesti keskeyt‐
tävät koulutuksen useammin työllistymisen takia ja muualta tulleet useammin muista syistä. Korkeammin
koulutetuilla suoritettu ammatillinen koulutus lisäsi tulotasoa 28 % tilastollisesti merkitsevästi, matalammin
koulutetuilla vaikutus tulotasoon oli 52 % ja tulos oli erittäin merkitsevä. Ammatillisesta koulutuksesta hyö‐
tyvät erityisesti kouluttamattomat maahanmuuttajat.
Asiakkuuden päättymisestä kulunut aika
Työllisyyden muutosten tapahtumalajien kirjauksen yhteydessä kirjattujen päivämäärien perusteella on
tarkasteltu asiakkuuden päättymistä TE‐toimistossa. Vaikutus on suoraviivainen ja odotettu: mitä kauem‐
min asiakkaan viimeisestä tapahtumakirjauksesta on, sitä suuremmat ovat hänen tulonsa ja sitä merkitse‐
vämpi tulos. Vuonna 2007 asiakkaina viimeksi olleilla vuoden 2011 tulotaso oli 82 % suurempi kuin vielä
2011 asiakkaina olleilla, vuonna 2008 asiakkuutensa päättäneillä 45 % suuremmat tulot ja 2009 asiakkuu‐
tensa päättäneillä 28 % suuremmat tulot kuin vielä vuonna 2011 asiakkaina olleilla.
Suunta oli naisilla ja miehillä erikseen tarkasteltuina sama. Naisten tulot eivät kuitenkaan nouse yhtä suu‐
riksi kuin miehillä asiakkuuden päättymisajan kasvaessa. Jälleen eroa selittää nais‐ ja miesalojen palkkataso
ja mahdollisesti naisten jääminen työvoiman ulkopuolelle. Vuonna 2007 asiakkuutensa päättäneillä naisilla
tulotaso oli 70 % suurempi ja 2008 päättäneillä 37 % suurempi kuin vuonna 2011 asiakkaina olleilla. Miehil‐
lä vuonna 2007 asiakkuuden päättäneillä tulotaso oli 100 % korkeampi, 2008 päättäneillä 50 % korkeampi
ja 2009 päättäneillä 41 % korkeampi kuin vielä vuonna 2011 asiakkaina olleilla.
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Euroopasta ja länsimaista tulleilla vuonna 2007 asiakkuutensa päättäneillä tulot olivat 65 % suuremmat ja
2008 päättäneillä 44 % suuremmat kuin vielä vuonna 2011 asiakkaina olleilla. Muualta kuin länsimaista
tulleilla asiakkuuden päättymisen ajankohdalla oli suurempi vaikutus tuloihin. Vuonna 2007 asiakkuutensa
päättäneillä tulot olivat 126 % suuremmat, vuonna 2008 päättäneillä 56 % ja 2009 asiakkuutensa päättä‐
neillä 35 % suuremmat tulot kuin vuonna 2011 asiakkaina olleilla. Vähintään keski‐asteen suorittaneilla
vuonna 2007 asiakkuutensa päättäneillä tulo olivat 79 % suuremmat, vuonna 2008 asiakkuutensa päättä‐
neillä 49 % suuremmat ja vuonna 2009 asiakkuutensa päättäneillä 29 % suuremmat tulot kuin vuonna 2011
asiakkaina olleilla. Matalammin koulutetuilla suunta oli samanlainen, mutta tulotason vaihtelu asiakkuuden
päättymisvuoden mukaan ei ollut tilastollisesti merkitsevä minään vuonna.
Käytetty malli selitti TE‐toimiston uusien asiakkaiden tulotason vaihtelusta 44 %. Tulojen vaihtelusta jäi
analyysissä selittämättä siis 64 %. Tietojen tarkemmalla kirjaamisella esimerkiksi kielitaidon ja koulutustie‐
tojen osalta olisi ehkä mahdollista parantaa mallin selitysvoimaa. Selitysaste on kuitenkin verrattain hyvä,
eikä kaikkia ihmisten työllistymiseen vaikuttavia yksilöllisiä tekijöitä, kuten sosiaalisia taitoja, verkostoja
työllistymismotivaatiota, voida koskaan tavoittaa rekisteritietoihin perustuvalla tilastollisella mallilla.
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Taulukko 5.3: Työvoimahallinnon toimenpiteiden ja palveluiden
yhteys TE‐toimiston kansainvälisten palveluiden vuosien 2007‐2011
uusien asiakkaiden vuoden 2011 tulotasoon

Oppisopimuskoulutusta vuoden 2010 loppuun mennessä
Ei oppisopimusta

Kerroin
Viimeisin toimenpidesuunnitelma
0

Työllistymissuunnitelma

‐0,086

Työllistymisohjelma

‐0,178

Aktivointisuunnitelma

‐0,525

Yksilöllinen työnhakusuunnitelma

‐0,440*

Ei suunnitelmaa/puuttuva tieto

‐0,017

Työllisyyskoodit vuoden 2010 loppuun mennessä
0

Työvoiman ulkopuolella yhteensä alle vuoden

‐0,066

Työvoiman ulkopuolella yhteensä yli vuoden

‐0,032

Ei työttömyysjaksoja
Työtön yhteensä alle vuoden
Työtön yhteensä yli vuoden
Ei lomautusjaksoja
Lomautusjaksoja
Ei työjaksoja
Työjaksoja
Ei sijoitusjaksoja
Sijoitusjaksoja

Ei palkkatukea
Palkkatuki
Työvoimapoliittinen koulutus
Ei keskeytettyä koulutusta vuoden 2010 loppuun
mennessä
Keskeytetty vuoden 2010 loppuun mennessä
Ei haettu koulutusta

Ei ammatillista koulutusta
Ammatillinen koulutus

0

Ei maahanmuuttajakoulutusta

‐0,027

Maahanmuuttajakoulutus

‐0,173

Ei ohjaavaa koulutusta

0

Ohjaava koulutus

0,207
0

Työharjoittelujaksoja

0
0,081

0

Starttiraha vuoden 2010 loppuun mennessä
Ei starttirahaa
Saanut starttirahaa

0
‐0,173

0
0,030
0

0
0,310***
0
0,071
0
‐0,049

Viimeinen tapahtumavuosi URA:ssa

0,297***

‐0,041

0
0,207

Haettu koulutusta
‐0,025
Suoritettu työvoimapoliittinen koulutus vuoden 2010 loppuun men‐
nessä

Työharjoittelu vuoden 2010 loppuun mennessä
Ei työharjoittelujaksoja

0,794*

Palkkatuki vuoden 2010 loppuun mennessä

Kotoutumissuunnitelma

Ei työvoiman ulkopuolisia jaksoja

Oppisopimus

0

2007

0,818***

2008

0,458**

2009

0,281**

2010

0,097

2011

0

2, %

R

*** p<0,001 Tilastollisesti erittäin merkitsevä;
** p<0,01 Tilastollisesti merkitsevä;
* p<0,05 Tilastollisesti melkein merkitsevä
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6 TE‐toimiston asiakkaiden pääasiallinen toiminta ja työllisyys
6.1 Tilastokeskuksen aineisto TE‐toimiston asiakkaista
Tutkimusta varten hankittiin Tilastokeskuksesta täydentävä erillisaineisto, joka sisältää tiedot tutkimuksen
kohdejoukkoon kuuluvien TE‐toimiston asiakkaiden pääasiallisesta toiminnasta sekä työllisten henkilöiden
sosioekonomisesta asemasta, työnantajan toimialasta sekä työpaikan sijaintimaakunnasta. Lisäksi aineis‐
toon liitettiin henkilöiden taustatiedoiksi sukupuoli, ikä kunakin vuonna sekä äidinkieli kieliryhmittäin ja
kansalaisuus maaryhmittäin. Tiedot perustuvat työssäkäyntitilaston aineistoihin ja ne hankittiin vuosilta
2007 – 2011. Tiedot ovat kunkin vuoden viimeiseltä viikolta. Aineistossa ei ole tietoja henkilöiden saamista
TE‐toimiston palveluista tai muista URA‐järjestelmään perustuvista tiedoista, joita käytettiin edellisen luvun
analyysissä.
Tilastokeskukselle toimitettuun aineistoon sisältyi 2 311 TE‐toimiston asiakkaan tunnistetiedot. Tilastokes‐
kuksen tietojärjestelmistä löytyi pääasiallista toimintaa ja muita muuttujia koskevat tiedot 2 172 henkilölle
(94 %) vähintään yhdeltä vuodelta. Vuosittain tietoja saatiin seuraavasti:
v. 2011
v. 2010
v. 2009
v. 2008
v. 2007

2 104 henkilöä (91 %)
1 810 henkilöä (78 %)
1 383 henkilöä (60 %)
1 045 henkilöä (45 %)
652 henkilöä (28 %).

Ero vuosien välillä johtuu siitä, että vuosittain maahanmuuttajia on tullut lisää ja TE‐toimiston palveluun on
tullut uusia asiakkaita, joten kohdejoukko on kumuloitunut vuosittain. Lisäksi jonkin verran alkuvuosien
asiakkaita on poistunut maasta.
Asiakkaiden pääasiallisen toiminnan ja työllisyyden analyysit tehtiin ensisijassa vuoden 2011 tiedoilla, vas‐
taavasti kuten edellisen luvun tulotasoa koskevat analyysit. Lisäksi selvitettiin pääasiallisen toiminnan ja
työllisyyden muutosta niillä asiakkailla, jotka ovat olleet TE‐toimiston asiakkaita sekä asuneet Suomessa
ainakin vuodesta 2008 alkaen. Ajallisen muutosten analyysit perustuvat niiden TE‐toimiston asiakkaiden
tietoihin, joiden tiedot ovat Tilastokeskuksen aineistossa kaikkina vuosina vuodesta 2008 vuoteen 2011.
Käsitteitä (Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto)
Pääasiallinen toiminta kuvaa henkilön taloudellisen toiminnan laatua. Väestö jaetaan pääasiallisen toimin‐
nan perusteella työvoimaan kuuluviin ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Luokitus perustuu tietoihin henki‐
lön toiminnasta vuoden viimeisellä viikolla. Pääasiallisen toiminnan mukainen luokitus on seuraava:
‐

‐

Työvoima:
o työlliset
o työttömät
Työvoiman ulkopuolella olevat:
o 0‐14‐vuotiaat
o opiskelijat ja koululaiset
o eläkeläiset
o varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet
o työttömyyseläkeläiset
o muut työvoiman ulkopuolella olevat.
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Tilastokeskuksen mukaan työvoimahallinnon järjestämään työvoimapoliittiseen koulutukseen laskenta‐
aikana osallistuneet luokitellaan opiskelijoiksi. Tällaista koulutusta ovat mm. maahanmuuttajakoulutus,
ohjaava koulutus ja ammatillinen koulutus.
Sosioekonominen asema viittaa henkilön asemaan yhteiskunnan rakenteellis‐toiminnallisissa järjestelmis‐
sä. Sosioekonomisen aseman muodostaminen henkilölle perustuu tietoihin henkilön pääasiallisesta toimin‐
nasta, ammatista, ammattiasemasta sekä toimialasta. Luokittelussa käytetään Tilastokeskuksen sosioeko‐
nomisen aseman luokitusta. Työssäkäyntitilastossa henkilöt luokitellaan oman toimintansa perusteella lu‐
kuun ottamatta 0‐15 ‐vuotiaita ja ryhmää "muut työvoimaan kuulumattomat" (lähinnä omaa kotitaloutta
hoitavat), jotka saavat asuntokunnan viitehenkilön sosioekonomisen aseman. Opiskelijoiden sosioekono‐
minen asema määräytyy vuoden lopun toiminnan perusteella. Yli 18‐vuotiaat opiskelijat, joilla on vuoden
lopussa voimassa oleva työsuhde, katsotaan kuuluvan työlliseen työvoimaan ja sitä kautta heidät määritel‐
lään ammattinsa perusteella sosioekonomiseen aseman eri luokkiin. Alle 18‐vuotiaat työssä käyvät opiskeli‐
jat luokitellaan sitä vastoin opiskelijoiksi (lukuun ottamatta alle 16‐vuotiaita, jotka luokitellaan aina asunto‐
kunnan viitehenkilön mukaan).
Palkansaajat luokitellaan sosioekonomisen aseman mukaan ylempiin ja alempiin toimihenkilöihin sekä
työntekijöihin. Yrittäjät voidaan luokitella työnantajayrittäjiin, yksinäisyrittäjiin ja yrittäjäperheenjäseniin.
Työllisyysaste: Työllisten prosenttiosuus samanikäisestä väestöstä. Tässä luvussa työikäisenä väestönä käy‐
tetään 18‐64‐vuotiaita.
Työttömyysaste: Työttömien prosenttiosuus saman ikäisestä työvoimasta eli työllisistä ja työttömistä.

6.2 Pääasiallinen toiminta vuonna 2011
Tutkimuksen kohderyhmään kuuluneista TE‐toimiston asiakkaista hieman yli neljännes (27 %) oli työllisiä
vuoden 2011 lopussa. Samansuuruinen osuus oli työttömänä. Näin ollen työvoimaan kuului 54 % henkilöis‐
tä. Työttömyysaste (työttömien osuus työvoimasta) oli 50 %. Opiskelijoiksi kirjattuja oli vajaa viidennes
(19 %) ja muita työvoiman ulkopuolella olevia (omaa kotitaloutta hoitavat, eläkeläiset, varus‐ ja siviilipalve‐
lusmiehet) oli runsas neljännes (27 %) kohderyhmään kuuluvista.
Taulukko 6.1: Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvien TE‐toimiston asiakkaiden pääasiallinen toiminta
2011

Henkilöitä
Osuus, %
Työttömyysaste, %

Työlliset
561
26,7

Työttömät
566
26,9
50,2

Työvoima
1 127
53,6

Opiskelijat
401
19,1

Muut työ‐
voiman
ulkopuol.
576
27,4

Yhteensä
2 104
100,0

TE‐toimiston asiakkaiden pääasiallisen toiminnan jakauma poikkeaa huomattavasti koko työikäisen väestön
jakaumasta koko maassa, Varsinais‐Suomessa ja Turussa vuonna 2011 (kuvio 6.1). Koko maassa ja Varsinais‐
Suomessa työllisiä oli 70 % ja Turussa 66 % vuonna 2011. Vastaavasti työttömien, opiskelijoiden ja muiden
työvoiman ulkopuolella olevien osuudet ovat huomattavasti pienemmät kuin TE‐toimiston asiakkailla. Tut‐
kimuksen kohderyhmä poikkeaa myös koko maan vieraskielisten vastaavasta jakaumasta, mutta vähem‐
män kuin koko väestön jakaumista.
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Koska tutkimuksen kohderyhmä koostuu vuosien 2007‐2011 aikana TE‐toimiston asiakkaina olleista maa‐
hanmuuttajataustaisista henkilöistä, pääasiallisen toiminnan jakauman poikkeaminen koko työikäisen väes‐
tön jakaumasta on odotusten mukaista. Kuitenkin voidaan pitää yllättävänä sitä, että muiden työvoiman
ulkopuolella olevien osuus kohderyhmässä on lähes kaksinkertainen (27 %) kaikkien vertailualueiden 18‐64‐
vuotiaan väestön vastaavaan osuuteen verrattuna. Koko väestössä muista työvoiman ulkopuolella olevista
suurimman joukon muodostavat alle 65‐vuotiaat eläkeläiset. Sen sijaan tutkimuksen kohderyhmässä ei ole
eläkeläisiä paria tapausta lukuun ottamatta, vaan lähes kaikki muihin työvoiman ulkopuolisiin kuuluvat ovat
omaa kotitaloutta hoitavia tai vastaavia.

Osuus (%) väestöstä

Kuvio 6.1: Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvien TE‐toimiston asiakkaiden sekä koko maan, Varsinais‐
Suomen ja Turun 18‐64‐vuotiaiden ja koko maan vieraskielisten* pääasiallinen toiminta 2011 (Tilastokes‐
kus, työssäkäyntitilasto)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Muut tv ulkop.
Opiskelijat
Työttömät
Työlliset

* Huom. koko maan vieraskielisten ikäryhmänä 15‐64‐vuotiaat
Pääasiallinen toiminta sukupuolen ja iän mukaan
Tutkimuksen kohderyhmä jakautuu melko tasaisesti sukupuolen mukaan: miesten osuus on 53 % ja naisten
47 %. Sen sijaan pääasiallisen toiminnan jakauma poikkeaa huomattavasti miesten ja naisten välillä. Naisilla
työllisten osuus on noin 10 prosenttiyksikköä ja työttömien osuus noin 5 prosenttiyksikköä alempi kuin
miehillä. Kokonaisuutena miehistä kuuluu työvoimaan 60 % ja naisista 46 %. Naisten työttömyysaste (53 %)
on hieman korkeampi kuin miesten (49 %). Opiskelijoiksi luokiteltujen osuudessa ei ole eroa sukupuolten
välillä, kummassakin ryhmässä opiskelijoita on viidennes. Suurin ero on muiden työvoiman ulkopuolella
olevien osuudessa, heitä on miehistä 21 % ja naisista 35 %. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvien naisten
pääasiallisen toiminnan jakauma eroaa myös koko väestön naisten jakaumasta huomattavasti enemmän
kuin kohderyhmään kuuluvien miesten jakauma. Suurimman eron aiheuttaa kohderyhmän naisten erittäin
suuri työvoiman ulkopuolisten osuus. Turussa koko 18‐64‐vuotiaan väestön naisista 14 % ja miehistä 15 %
kuului ryhmään ”muut työvoiman ulkopuolella olevat” vuonna 2011.
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Kuvio 6.2: Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvien pääasiallinen toiminta sukupuolen mukaan 2011
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Pääasiallisen toiminnan jakauma poikkeaa myös iän mukaan (kuvio 6.3). Kohderyhmään kuuluvilla työllisten
osuus on korkein, yli 30 %, 30‐39‐vuotiailla ja vähintään 25 % myös 25‐29‐, 40‐49‐ sekä 55‐59‐vuotiailla.
Nuorten ja ikääntyneiden työllisyysasteet ovat selvästi näitä ikäryhmiä alempia. Työttömien osuus nousee
iän myötä systemaattisesti ja lisäksi se on hyvin korkea nuorimmassa alle 20‐vuotiaden ryhmässä. Opiskeli‐
joiden osuus on korkein (yli neljännes) nuorimpien alle 25‐vuotiaiden ikäryhmissä, mutta 25 ja 54 ikävuo‐
den välillä osuus on vajaa viidennes kaikissa ikäryhmissä. Muiden työvoiman ulkopuolella olevien osuus
supistuu systemaattisesti iän myötä 59 ikävuoteen asti.

Osuus (%) henkilöistä

Kuvio 6.3: Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvien pääasiallinen toiminta iän mukaan 2011
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Työttömyysaste (työttömien osuus työvoimaan kuuluvista) on kuvion 6.4 mukaan alin (40 %) 35‐39‐
vuotialla ja korkein (yli 70 %) 60‐64‐vuotiailla sekä alle 20‐vuotiailla.
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Osuus (%) työvoimaan kuuluvista

Kuvio 6.4: Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvien työttömyysaste iän mukaan 2011
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Pääasiallinen toiminta äidinkielen mukaan
Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvien tietoihin liitettiin väestötietojärjestelmän mukainen äidinkieli ja
kansalaisuus, jotka ryhmiteltiin maantieteellisiin kieli‐ ja kansalaisuusryhmiin. Kumpaakin luokittelua käyt‐
täen tulokset ovat lähes samanlaiset, joten seuraavassa tulokset esitetään vain äidinkieliryhmien osalta.
Henkilöiden pääasiallisen toiminnan jakauma sekä erityisesti työllisten osuus ja työttömyysaste poikkeavat
erittäin paljon kieliryhmien välillä. Työmarkkinoilla parhaiten ovat menestyneet äidinkielen perusteella
Pohjoismaista ja Baltiasta tulleet, joiden työllisyysaste on yli 40 % ja työttömyysaste noin 30 %. Toisen ryh‐
män muodostavat äidinkielen perusteella Länsi‐ ja Itä‐Euroopasta (pl. Venäjä) sekä Aasiasta (pl. Lähi‐itä)
peräisin olevat, joista suunnilleen kolmannes on työllisiä ja joiden työttömyysasteet ovat 40 %:n tasolla.
Venäjää ja entisen Neuvostoliiton alueiden (pl. Baltia) kieliä puhuvat muodostavat kolmannen ryhmän,
jossa työllisiä on noin neljännes ja työttömyysaste on noin 50 %. Heikoimmin työmarkkinoille ovat sijoit‐
tunet Lähi‐idästä ja Pohjois‐Afrikasta sekä muualta Afrikasta tulleet. Heistä työllisiä on alle viidennes ja hei‐
dän työttömyysasteensa on yli 60 %.
Opiskelijoiden osuus vaihtelee eri kieliryhmissä 15 %:n ja 25 %:n välillä. Työvoiman ulkopuolella olevien
osuus on alle viidennes Baltiasta ja Itä‐Euroopasta tulleilla ja korkein, noin 30 %, Venäjältä ja entisen Neu‐
vostoliiton alueilta sekä Lähi‐idästä ja Pohjois‐Afrikasta, muualta Afrikasta ja muualta Aasiasta lähtöisin
olevilla.
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Osuus (%) henkilöistä

Kuvio 6.5: Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvien pääasiallinen toiminta äidinkieliryhmän mukaan 2011
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Kuvio 6.6: Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvien työttömyysaste äidinkieliryhmän mukaan 2011
70
60
50
40
30
20
10
0

6.3 Työlliset asiakkaat vuonna 2011
Työllisille tutkimuksen kohderyhmän henkilöille haettiin työssäkäyntitilaston aineistoista sosioekonominen
asema, työnantajan toimiala sekä toimipaikan sijaintimaakunta. Työllisiä oli 561 henkilöä, 27 % kaikista
henkilöistä vuonna 2011.
Sosioekonominen asema
Työllisistä tutkimushenkilöistä 6 % toimi yrittäjinä. Ylempiä toimihenkilöitä oli 10 %. Heistä kolmannes toimi
suunnittelu‐ ja tutkimustehtävissä, viidennes opetustehtävissä ja puolet muissa ylempien toimihenkilöiden
tehtävissä, kun taas johtotehtävässä toimi vain yksi henkilö. Alempia toimihenkilöitä oli vajaa viidennes
työllisistä. Heistä muutama toimi työnjohtotehtävissä, mutta valtaosa teki toimistotöitä ja muita vastaavia
tehtäviä. Yli neljännes työllisistä oli tuotantotyöntekijöitä, joista suurin osa teki työtä teollisuudessa, pieni
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osa maa‐ ja metsätaloudessa ja loput muiden alojen tuotantotehtävissä. Työllisten suurin ryhmä koostui
jakelu‐ ja palvelutyöntekijöistä, joita on vajaa kolmannes työllisistä.
Työllisistä lähes kaksi kolmesta on miehiä, vaikka kaikista tutkimuksen kohderyhmän henkilöistä miehiä on
vain hieman yli puolet. Yrittäjät sekä tuotantotyötekijät ovat pääasiassa miehiä, näissä ryhmissä naisten
osuus on alle viidennes. Ylemmät toimihenkilöt sekä jakelu‐ ja palvelutyöntekijät ovat lievästi miesvaltaisia
ryhmiä. Sen sijaan alemmista toimihenkilöistä lähes kaksi kolmesta on naisia.
Taulukko 6.2: Työlliset henkilöt sosio‐ekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan 2011

Yrittäjä

Ylempi
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28
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5

23
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7,7
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100,0

Henkilöitä yht.
Osuus (%)

Toimialat
Työllistyneiden TE‐toimiston asiakkaiden työpaikat jakautuvat laajasti eri toimialoille (kuvio 6.7). Suurin osa,
neljä viidestä, työskentelee palvelualoilla ja viidennes alkutuotannossa sekä teollisuudessa ja rakentamises‐
sa. Palveluiden osuus on likimäärin sama kuin työllisellä väestöllä koko maassa. Vaikka tieto työnantajasek‐
torista (valtio, kunta, yksityinen) ei sisälly aineistoon, toimialoista voidaan päätellä, että vain 10‐15 % työ‐
paikoista on julkisella sektorilla (julkinen hallinto, koulutus, julkiset sosiaali‐ ja terveyspalvelut) ja vastaavas‐
ti 85‐90 % yksityisellä sektorilla. Julkisen sektorin osuus on selvästi pienempi kuin koko väestön työpaikois‐
sa, josta 28 % oli valtion tai kuntien tarjoamia vuonna 2011 (Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto).
Tutkimuksen kohdejoukon työpaikkojen suurin toimialaryhmä koostuu hallinto‐ ja tukipalveluista sekä
muista liike‐elämän palveluista (toimialaluokituksen toimialat J, K, L, M, N), jossa toimii neljännes kaikista
työllisistä. Käytännössä tämän päätoimialan työllisistä suurin osa työskentelee siivoojina (kiinteistön‐ ja
maisemanhoito) sekä vuokratyövoimapalvelussa (työllistämistoiminta), jossa työlliset tekevät töitä useilla
eri toimialoilla, joista tutkimuksen kohderyhmän osalta ei ole saatavissa tarkempaa tietoa. Lisäksi jonkin
verran henkilöitä työskentelee mm. informaatiopalveluiden ohjelmistotehtävissä, erikoistuneissa liike‐
elämän palveluissa sekä liike‐elämän hallinto‐ ja tukipalveluissa. Toiseksi suurin päätoimiala, runsas kym‐
menys työpaikoista, on majoitus‐ ja ravitsemistoiminta, jossa suurin osa työskentelee ravintoloissa ja kahvi‐
loissa. Lähes yhtä suuri päätoimiala on teollisuus, jossa eniten työllistävät toimialat ovat metallituotteiden
valmistus sekä elektroniikkatuotteiden valmistus. Niiden lisäksi yksittäisiä työpaikkoja on useilla eri teolli‐
suusaloilla, mm. kemia, rakennusaine, kone ja laite sekä kulkuneuvo.
Sosiaali‐ ja terveyspalvelut työllistävät suunnilleen kymmenyksen henkilöistä, pääasiassa sosiaalihuollon
laitospalveluissa sekä terveyspalveluiden eri tehtävissä. Rakennusala työllistää vajaan kymmenyksen henki‐
löistä ja kauppa hieman vähemmän. Kaupan alalla työskentelevistä puolet toimii vähittäiskaupassa, neljän‐
nes tukkukaupassa ja saman verran moottoriajoneuvojen kaupassa ja huollossa. Runsas viisi prosenttia
työskentelee muissa palveluissa monilla eri aloilla, kuten urheilu‐ ja virkistystoiminnassa, järjestöissä sekä
pesuloissa, partureissa ja kampaamoissa. Noin viisi prosenttia työskentelee kuljetuksessa ja varastoinnissa,
mm. paikallis‐ ja taksiliikenteessä, tieliikenteen tavarakuljetuksissa, meriliikenteen henkilökuljetuksissa sekä
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postipalveluissa. Julkisen hallinnon ja koulutuksen tehtävät työllistävät myös noin viisi prosenttia, joista
lähes kaikki toimivat korkea‐asteen koulutuslaitoksissa. Tämä ryhmä poikkeaa selvästi muista päätoi‐
mialoista, sillä suurin osa toimii ylemmiksi toimihenkilöiksi luokitelluissa tehtävissä. Alkutuotannossa toimi
ainoastaan viisi henkilöä (1 %).
Taulukon 6.3 yleisimmät toimialat (16 toimialaa toimialaluokituksen 2‐numerotasolla), työllistävät noin
80 % kaikista tutkimuksen kohderyhmän työllisistä henkilöistä vuonna 2011.
Kuvio 6.7: Työlliset henkilöt päätoimialan ja sosio‐ekonomisen aseman mukaan 2011
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Taulukko 6.3: Työllisten henkilöiden työpaikkojen yleisimmät toimialat 2011
(Toimialaluokitus 2008, 2‐numerotaso sekä mahdollinen tarkennus; vähintään 10 työllistä)
Toimiala
81 Kiinteistön‐ ja maisemanhoito (siivous)
56 Ravitsemistoiminta
78 Työllistämistoiminta (työvoiman vuokraus)
87 Sosiaalihuollon laitospalvelut
85 Koulutus (korkeakoulut)
43 Erikoistunut rakennustoiminta
41 Talonrakentaminen
47 Vähittäiskauppa
25 Metallituotteiden valmistus
86 Terveyspalvelut
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus
49 Maaliikenne
45 Moottoriajoneuvojen ym. kauppa ja korjaus
46 Tukkukauppa
53 Posti‐ ja kuriiritoiminta
96 Muut henkilökohtaiset palvelut
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Henkilöitä
72
61
42
30
29
28
22
22
21
21
16
14
12
11
11
11

Osuus (%)
12.9
10.9
7.5
5.4
5.2
5.0
3.9
3.9
3.7
3.7
2.9
2.5
2.1
2.0
2.0
2.0

Työpaikan sijaintimaakunta
Osa TE‐toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaista on muuttanut Varsinais‐Suomesta muihin maa‐
kuntiin työpaikan tai muun syyn vuoksi. Myös maakuntien välistä pendelöintiä voi esiintyä, vaikka siitä ei
ole käytettävissä tietoja tutkimushenkilöiden osalta. Taulukossa 6.4 on esitetty työllisten tutkimushenkilöi‐
den työpaikan sijaintimaakunnat vuonna 2011. Työllisistä 86 %:lla työpaikka on Varsinais‐Suomessa. Uudel‐
lamaalla sijaitsee työpaikoista 8 % ja Satakunnassa 2 %. Lisäksi joitakin työpaikkoja on Pirkanmaalla ja Kan‐
ta‐Hämeessä sekä yksittäisiä myös muissa maakunnissa. Pääasiassa Varsinais‐Suomen ulkopuoliset työpai‐
kat ovat löytyneet naapurimaakunnista.
Taulukko 6.4: Työllisten henkilöiden työpaikkojen sijaintimaakunta 2011
Maakunta
Varsinais‐Suomi
Uusimaa
Satakunta
Pirkanmaa
Kanta‐Häme
Muut maakunnat
Yhteensä

Työpaikat
483
43
11
7
4
13
561

Osuus (%)
86,1
7,7
2,0
1,3
0,7
2,3
100,0

6.4 Pääasiallisen toiminnan muutos vuodesta 2008 vuoteen 2011
Maassa oleskelun kesto vaikuttaa luvun 5 analyysin ja aikaisempien tutkimusten (luku 3) mukaan merkittä‐
västi työllistymiseen ja tulotasoon. Myös Tilastokeskuksen aineisto antaa mahdollisuuden tutkia pääasialli‐
sen toiminnan ja työllisyyden muutosta vuosittain tutkimuksen kohderyhmässä.
Aineistosta poimittiin ne TE‐toimiston asiakkaat, joista työssäkäyntitilaston aineistoissa oli tiedot kaikilta
vuosilta 2008, 2009 2010 ja 2011. Tällaisia henkilöitä oli aineistossa 1007 eli 48 % kaikista henkilöistä, joista
löytyi tietoja työssäkäyntitilaston aineistoista joltain vuodelta 2007‐2011. Henkilöt, joiden tiedot on käytet‐
tävissä neljältä vuodelta, ovat kaikki olleet Suomessa jatkuvasti ainakin vuodesta 2008 alkaen ja heidän
maassaoloaikansa on pidentynyt vastaavasti vuosittain. Lisäksi he ovat olleet ainakin jossain vaiheessa TE‐
toimiston asiakkaina vuodesta 2007 alkaen. Jos maassa oleskelun kesto vaikuttaa positiivisesti työllistymi‐
sen todennäköisyyteen, voidaan odottaa, että työllisten osuus tässä joukossa kasvaa vuosittain.
Pääasiallisen toiminnan jakauman muutos
Pääasiallisen toiminnan jakauma muuttuu huomattavasti vuodesta 2008 vuoteen 2011 niillä kohderyhmään
kuuluvilla, jotka ovat olleet maassa koko kyseisen neljän vuoden jakson ajan (kuvio 6.8). Työvoimaan (työlli‐
set ja työttömät) kuuluvien osuus nousee 15 prosenttiyksikköä 46 %:sta 61 %:iin. Vastaavasti opiskelijoiden
osuus supistuu 9 prosenttiyksikköä ja muiden työvoiman ulkopuolella olevien 6 prosenttiyksikköä. Työlli‐
syysaste nousee 9 prosenttiyksikköä, 27 %:sta 36 %:iin (kuvio 6.9).
Vaikka kohderyhmän pääasiallisen toiminnan jakauma vuonna 2011 poikkeaa edelleen huomattavasti koko
työikäisen väestön jakaumasta Varsinais‐Suomessa tai Turussa (kuvio 6.1), merkittävää lähentymistä tapah‐
tui. Koko maan vieraskielisten jakaumaan (sama kuvio) verrattuna ero supistui tuntuvasti, mutta työlli‐
syysasteessa ero oli edelleen varsin suuri.
Suhdanteet vaikuttavat myös kehitykseen. Kansainvälisen finanssikriisin aiheuttama taantuma heikensi
työllisyyttä Suomessa huomattavasti vuodesta 2008 vuoteen 2009 ja sen jälkeenkin kasvu on jäänyt vaati‐
mattomaksi. Varsinais‐Suomessa työvoimaan kuuluvien osuus pysyi likimäärin samalla tasolla ja työlli‐
syysaste aleni 4,3 prosenttiyksikköä vuodesta 2008 vuoteen 2011 (Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto). Tut‐
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kimuksen kohderyhmässä pääasiallisen toiminnan jakauma ja työllisten osuus pysyvät lähes muuttumatto‐
mana vuodesta 2008 taantumavuoteen 2009, mutta sen jälkeisinä vuosina työllisyys kasvoi nopeasti ja vas‐
taavasti opiskelijoiden ja muiden työvoiman ulkopuolisten osuus supistui.
Kuvio 6.8: Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvien vuosina 2008‐2011 maassa asuneiden pääasiallinen
toiminta vuosittain
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Kuvio 6.9: Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvien vuosina 2008‐2011 maassa asuneiden työllisyysaste
vuosittain (työllisten %‐osuus kohderyhmän henkilöistä)
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Työttömyysaste aleni kuitenkin vain marginaalisesti vuodesta 2008 vuoteen 2011 ja vuosien välillä tapahtui
liikettä alas ja ylös (kuvio 6.10). Tulosten perusteella maassa oleskeluajan kasvu lisäsi erityisesti siirtymistä
työvoimaan opiskelijoista ja muista työvoiman ulkopuolisista. Työvoimaan kuuluvissa sekä työllisten että
työttömien määrä nousivat likimäärin samassa suhteessa vuodesta 2008 vuoteen 2011.
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Kuvio 6.10: Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvien vuosina 2008‐2011 maassa asuneiden työttömyysaste
vuosittain (työttömien osuus työvoimaan kuuluvista, %)
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Työllisyysasteen muutos sukupuolen ja iän mukaan
Työllisyysaste nousi tuntuvasti sekä miehillä että naisilla, jotka ovat asuneet maassa koko neljän vuoden
jakson ajan. Miehillä finanssikriisistä käynnistynyt taantuma heikensi tilapäisesti työllisyyttä vuonna 2009,
mutta trendi kääntyi 2010 ja kasvu jatkui 2011. Naisilla työllisyysaste kasvoi koko jakson ajan. Miehillä työl‐
lisyysaste nousi 8 prosenttiyksikköä ja naisilla 11 prosenttiyksikköä jakson aikana. Sukupuolten välinen työl‐
lisyysasteiden ero supistui lähes 3 prosenttiyksikköä.
Kuvio 6.11: Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvien vuosina 2008‐2011 maassa asuneiden työllisyysaste
sukupuolen mukaan vuosittain
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Ikäryhmien työllisyysasteen muutos esitetään kuviossa 6.12 käyttäen karkeampia ikäryhmiä kuin kuvioissa
6.3 ja 6.4., jotta kaikissa tarkasteltavissa ikäryhmissä olisi tilastotarkastelua varten riittävästi tapauksia.
Kaikissa ikäryhmissä työllisyysaste nousi jakson aikana, mutta ikäryhmien väliset työllisyysasteen erot supis‐
tuvat. Korkeimman työllisyyden ikäryhmässä, 25‐34‐vuotiaissa, työllisyysaste nousi jakson aikana 9 prosent‐
tiyksikköä ja 35‐44‐vuotiailla 10 prosenttiyksikköä, mutta vanhimmalla ikäryhmällä, 46‐69‐vuotiailla peräti
20 prosenttiyksikköä. Sn sijaan nuorimmassa alle 25‐vuotiaiden ikäryhmässä kasvu oli vain 6 prosenttiyksik‐
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köä. Korkeimman työllisyysasteen ikäryhmässä kasvu taittui vuodesta 2010 vuoteen 2011, mutta sen sijaan
vanhimmassa ikäryhmässä samaan aikaan tapahtui suurin nousu. Vuoden 2009 taantuma vaikutti selvim‐
min 35‐44‐ ja alle 25‐vuotiaiden työllisyyteen.
Kuvio 6.12: Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvien vuosina 2008‐2011 maassa asuneiden työllisyysaste
iän mukaan vuosittain
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Työllisyysasteen muutos äidinkieliryhmän mukaan
Myös äidinkieliryhmien väliset suuret erot supistuivat selvästi koko jakson ajan maassa asuneilla. Äidinkieli‐
ryhmiä tarkastellaan tässä karkeammalla tasolla kuin kuvioissa 6.5‐6.5. Parhaiten työllistyneiden ryhmässä,
Pohjoismaiden ja Baltian ‐kielisillä, työllisyysaste laski tuntuvasti vuonna 2009, mutta nousi lähelle 50 %:n
tasoa vuonna 2011; muutos vuodesta 2008 vuoteen 2011 oli 3 prosenttiyksikköä. Länsi‐ ja Itä‐Euroopan
kielialueita lähtöisin olevilla trendi on samansuuntainen ja kasvu jakson aikana oli myös 3 prosenttiyksikköä.
Aasian kielialueiden (pl. Lähi‐Itä) työllisyysaste nousi jakson aikana 8 prosenttiyksikköä ja oli vuonna 2011
samalla tasolla kuin Länsi‐ ja Itä‐Euroopan ryhmällä. Keskimääräistä heikommin työllistyneistä kieliryhmästä
venäjänkielisten työllisyysaste nousi 10 prosenttiyksikköä sekä Lähi‐idän ja Afrikan kieliryhmällä peräti
15 prosenttiyksikköä. Viimeksi mainittu ryhmä oli ainoa, jolla työllisyys ei heikentynyt vuonna 2009. Kor‐
keimman ja matalimman kieliryhmän välinen työllisyysasteiden ero supistui neljän vuoden aikana 12 pro‐
senttiyksikköä.
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Kuvio 6.13: Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvien vuosina 2008‐2011 maassa asuneiden työllisyysaste
äidinkieliryhmän mukaan vuosittain
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6.5 Johtopäätöksiä
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston aineistoihin perustuvien tietojen saanti tutkimuksen kohderyhmän
henkilöistä kesti useita kuukausia, viivyttäen koko tutkimuksen valmistumista. Kuitenkin jälkikäteen voidaan
todeta, että tiedot antavat huomattavasti lisäarvoa tutkimukselle, koska ne kuvaavat nimenomaan tähän
tutkimukseen rajatun joukon pääasiallista toimintaa sekä työllistyneiden henkilöiden sosio‐ekonomista
asemaa ja työpaikan toimialaa.
Tulosten mukaan kohderyhmän henkilöiden työllisyysaste on alhainen, työttömyysaste on korkea ja työ‐
voiman ulkopuolella olevien osuus on erittäin suuri verrattuna koko väestöön tai vieraskieliseen väestöön.
Alhainen työllisyysaste (26 % vuonna 2011) ja korkea työttömyysaste (50 %) ei ole yllättäviä, koska kohde‐
ryhmä koostuu henkilöstä, jotka ovat tai ovat olleet TE‐toimiston asiakkaita. Työvoiman ulkopuolella olevi‐
en muiden kuin opiskelijoiden osuus (27 %) on erittäin korkea, ottaen huomioon, että kohderyhmään ei
muutamaa yksittäistapausta lukuun ottamatta kuulu eläkeläisiä tai varusmiehiä. Kokonaisosuuteen vaikut‐
taa työvoiman ulkopuolella olevien naisten suuri osuus Euroopan ulkopuolelta lähtöisin olevien keskuudes‐
sa, mutta se ei riitä yksin selittämään korkeaa prosenttia. Myös alle 40‐vuotiaista miehistä erittäin suuri
osuus on työvoiman ulkopuolella. Syitä tähän ei ole pystytty avaamaan tässä tutkimuksessa.
Työllistyneet maahanmuuttajataustaiset TE‐toimiston asiakkaat ovat sijoittuneet pääasiassa alhaisen palk‐
katason suorittaviin tehtäviin, jakelu‐ ja palvelutyöntekijöiksi, teollisuustyöntekijöiksi, muiksi tuotantotyö‐
tekijöiksi sekä alempiin toimihenkilötehtäviin. Yleisimpiä toimialoja näissä tehtävissä ovat mm. siivouspal‐
velut, ravintola‐ala, työvoiman vuokrauspalvelu, teollisuus, rakentaminen, kauppa, kuljetus‐ ja postipalvelut
sekä sosiaali‐ ja terveyspalvelut. Näistä aloista taantumankin aikana työllisyydeltään kasvavia aloja ovat
siivous, ravintola‐ala, työvoiman vuokraus sekä sosiaali‐ ja terveyspalvelut.
Valtaosasta poikkeavan, melko pienen erityisryhmän muodostavat korkeakouluihin, liike‐elämän palveluyri‐
tysten ja korkean teknologian teollisuuden asiantuntijatehtäviin sijoittuvat ylemmät toimihenkilöt. Yrittäjiä
on vain 6 % työllistyneistä, heidän yrityksensä toimivat pääasiassa rakennusalalla, ravintola‐alalla ja kaupas‐
sa. Yrittäjien osuus tutkimuksen kohderyhmään kuuluvista työllisistä on huomattavasti alempi kuin koko
maan kaikilla työllisissä vieraskielisillä, joilla osuus on 10 % vuonna 2011 (Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto).
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Kiinnostava tulos on se, että työllistyneet ovat sijoittuneet 85‐90‐%:sesti yksityisen sektorin työpaikkoihin,
julkisen sektorin osuus on merkittävästi pienempi kuin koko työllisellä väestöllä.
Tutkimuksen kohderyhmän pääasiallista toimintaa ja työllisyyttä ja niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä
koskevat tulokset ovat yhdenmukaisia luvun 5 tuloja koskevien tietojen kanssa. Alhainen työllisyysaste ja
työllisten painottuminen matala‐palkka‐aloille sekä tehtäviin, jotka ovat tyypillisesti määräaikaisia tai osa‐
aikaisia, johtavat alhaiseen tulotasoon. Sukupuoli ja ikä vaikuttavat voimakkaasti sekä työllisyyteen että
tulotasoon. Miesten työllisyysaste ja vastaavasti tulotaso ovat merkittävästi korkeampia kuin naisten. Iäl‐
tään ”parhaassa työiässä” olevat 25‐49‐vuotiaat työllistyvät parhaiten ja ansaitsevat eniten, mutta yli 50‐
vuotiaiden asema on selvästi heikompi. Erittäin tärkeä taustatekijä sekä työllistymisen että tulotason kan‐
nalta on henkilön maantieteellinen tausta. Karkeasti yleistäen Pohjoismaista ja Baltiasta tulleet ovat par‐
haassa asemassa, muualta Euroopasta tulleet toiseksi parhaassa sekä Lähi‐idästä ja Afrikasta tulleet hei‐
koimmassa asemassa. Tosin maantieteellisen taustan vaikutus ei ole suoraviivainen, kun tulotasoa selite‐
tään yhtäaikaisesti lukuisilla henkilön taustaan, resursseihin ja saatuihin palveluihin liittyvillä tekijöillä, ku‐
ten luvun 5 mallianalyyseissä on tehty.
Tulotasoa koskevien analyysien mukaan maassaoloajan pituus vaikuttaa merkittävästi tulotasoon. Tämän
kanssa yhdenmukainen tulos saadaan, kun vähintään neljän vuoden ajan maassa asuneiden kohderyhmän
henkilöiden pääasiallista toiminnan ja työllisyyden muutosta seurataan vuodesta 2008 vuoteen 2011. Tu‐
lokset ovat positiivisia monessa suhteessa. Työvoimaosuus ja työllisyysaste nousevat merkittävästi jakson
aikana ja vastaavasti työvoiman ulkopuolella olevien osuus supistuu. Tulosten mukaan työttömyysaste ei
juuri alene, koska työllisten ja työttömien määrä kasvaa suunnilleen samassa suhteessa työvoiman ulko‐
puolella olevien vähentyessä. Kuitenkin työvoimaosuuden merkittävä nousu osoittaa aktivoitumista työn‐
haussa. Myös sukupuolten väliset ja ikäryhmien väliset erot työllisyysasteessa supistuvat jakson aikana.
Oleellinen havainto on se, että myös maantieteelliseen taustaan liittyvät erot supistuvat, erityisesti hei‐
koimmin työllistyvän ryhmän, Lähi‐idästä ja Afrikasta lähtöisin olevien, työllisyys kasvoi jakson aikana huo‐
mattavasti nopeammin kuin muiden ryhmien.
Tuloksia arvioitaessa on otettava huomioon, että tarkasteltavana ajanjaksona Suomi oli muun Euroopan
tavoin taantumassa ja elinkeinorakenne rajussa muutoksessa. Vuonna 2008 käynnistynyt kansainvälinen
finanssikriisi käänsi työllisyyden laskuun Suomessa vuonna 2009; Varsinais‐Suomessa lasku oli vielä jyrkem‐
pi kuin koko maassa. Vuosina 2010 ja 2011 työllisyys nousi jonkin verran, mutta vuonna 2011 työllisten
määrä oli edelleen alempi kuin 2008. Tätä taustaa vasten maahanmuuttajataustaisten, vuosina 2008‐2011
maassa asuneiden TE‐toimiston asiakkaiden toteutunutta työllisyyskehitystä voidaan pitää varsin positiivi‐
sena. Voidaan arvioida, että paremmassa suhdannetilanteessa työllisyys‐ ja tulokehitys olisi kasvanut vielä
vahvemmin ja ero koko väestöön verrattuna olisi supistunut enemmän.
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7 Keskeiset tulokset ja johtopäätökset
7.1 Yhteenveto tuloksista
Tilastollisen analyysin avulla tarkasteltiin yleisten taustaominaisuuksien, työnhakuominaisuuksien sekä TE‐
toimiston palveluiden ja toimenpiteiden vaikutusta ansiotulotasoon vuonna 2011, joka toimi indikaattorina
työllistymiselle. Koska tutkimuksen kohdejoukkona olivat TE‐toimiston asiakkaat, joista valtaosa oli vuonna
2011 edelleen asiakkaana, oli tulotaso odotetusti alhainen.
Maahanmuuttajien taustaominaisuudet selittävät suuren osan tulotason vaihtelusta
Henkilöiden yleisistä taustaominaisuuksista tulotasoon vaikuttivat selvimmin sukupuoli, ikä, maahanmuu‐
ton syy ja maassaoloaika sekä Suomen kansalaisuuden saaminen. Tutkimuksen mukaan Turun TE‐toimiston
asiakkaina olleiden työllistyminen oli todennäköisempää miehille, 30‐50‐vuotiaille, Suomen kansalaisuuden
saaneille ja maassa pidemmän aikaa oleskelleille. Myös Viron kansalaisilla oli analyysin mukaan paremmat
työllistymismahdollisuudet. Kansalaisuuden vaikutus oli kuitenkin erilainen miehillä ja naisilla. Työperäisen
syyn takia maahan tulleilla oli muiden syiden takia tulleita korkeampi tulotaso, mutta muut ryhmät eivät
eronneet merkitsevästi pakolaisuuteen verrattavissa olevan syyn vuoksi maahan tulleiden tulotasosta. Län‐
si‐Suomessa kirjoilla olleet olivat työllistyneet muita paremmin, kun taas Pohjois‐Suomeen sijoittuneet sel‐
västi huonommin, vaikkakin suurin osa asiakkaista asui odotetusti Varsinais‐Suomessa.
Työnhakuominaisuuksilla on odotettua vähemmän vaikutusta työttömien maahanmuuttajien
työllistymiseen
Työnhakuun vaikuttavista ominaisuuksista suurin merkitys oli Suomessa hankitulla työkokemuksella. Yh‐
teensä yli kolmen vuoden Suomessa hankittu työkokemus lisäsi tulotasoa yli 40 %. Ammattialoista ainoas‐
taan terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattiryhmään kuulumisella oli selvästi positiivinen vaikutus tulo‐
tasoon. Myös koulutuksen ja kielitaidon vaikutus tulotasoon oli vähäinen. Ainoastaan tutkijakoulutusasteen
suorittaneilla tulotaso poikkesi selvästi esiasteen koulutuksen saaneista. Suomenkielen, ruotsinkielen ja
englanninkielen osaamisella ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta tulotasoon, suomenkielen osalta
kertoimet olivat jopa negatiivisia. Lähellä tilastollista merkitsevyyttä oli hyvä ruotsinkielen taito, joka lisäsi
tulotasoa viidenneksellä.
Tulotaso oli odotetusti sitä suurempi, mitä pidempi aika oli kulunut viimeisestä tapahtumatiedosta URA‐
tiedoissa: vuonna 2007 viimeisen kerran palvelussa olleiden tulot olivat 81 % suuremmat kuin vielä 2011
palveluiden piirissä olleilla. Työllisyyshistorian merkittävin vaikutus oli kertyneillä työjaksoilla vuoteen 2010
mennessä; ne lisäsivät tulotasoa vajaalla kolmanneksella. Myös lomautettuna olleilla oli muita korkeampi
tulotaso. Työvoiman ulkopuolella olemisella ja työttömyysjaksoilla oli odotetusti tulotasoa alentava vaiku‐
tus.
Tutkintoon tähtäävä ammatillinen koulutus lisää maahanmuuttajien työllisyyttä
TE‐palveluista ja toimenpiteistä vaikuttavin oli loppuun suoritettu ammatillinen koulutus, joka lisäsi tuloja
lähes kolmanneksella. Työllistymiseen vaikuttavimpia koulutusaloja olivat palveluala sekä rakennus‐ ja kai‐
vosala ja jossain määrin myös teollisuus. Maahanmuuttajakoulutuksen kerroin oli myös positiivinen, sen
sijaan ohjaavan koulutuksen vaikutus tuloihin oli negatiivinen. Sijoituslajeista ainoastaan oppisopimuskou‐
lutus lisäsi selvästi tulotasoa tilastollisesti merkitsevästi, mutta siihen osallistuneita oli sen verran vähän,
että yleistyksiä tutkimuksen kohdejoukon ulkopuolelle ei voida tehdä. Oppisopimuskoulutuksesta on kui‐
tenkin saatu hyviä kokemuksia aiemmissa tutkimuksissa. Palkkatuen vaikutuksen suunta oli positiivinen,
starttirahan ja työharjoittelun puolestaan negatiivinen. Toimintasuunnitelman lajeilla vaikutuksen suunta
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tulotasoon oli kotouttamissuunnitelmaan nähden negatiivinen. Toimintasuunnitelma laaditaan kuitenkin
vain heikoimmin työllistyville asiakkaille.
Maahanmuuttajien työllisyysaste on alhainen
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston aineistoihin perustuvien tulosten mukaan kohderyhmän henkilöiden
työllisyysaste on alhainen, työttömyysaste on korkea ja työvoiman ulkopuolella olevien osuus on erittäin
suuri. Työllistyneet maahanmuuttajataustaiset ovat sijoittuneet pääasiassa alhaisen palkkatason suoritta‐
viin tehtäviin. Suurimpia työllistäjiä ovat siivouspalvelut, ravintola‐ala, työvoiman vuokrauspalvelu, teolli‐
suus, rakentaminen, kauppa, kuljetus‐ ja postipalvelut sekä sosiaali‐ ja terveyspalvelut. Melko pienen eri‐
tyisryhmän muodostavat korkeakouluihin, liike‐elämän palveluyritysten ja korkean teknologian teollisuu‐
den asiantuntijatehtäviin sijoittuvat ylemmät toimihenkilöt. Yrittäjiä on TE‐toimiston maahanmuuttaja‐
asiakkaiden keskuudessa pienempi osuus kuin koko maan työllisissä vieraskielisillä. Työllistyneet maahan‐
muuttajat ovat sijoittuneet pääasiassa yksityisen sektorin työpaikkoihin, julkisen sektorin osuus on merkit‐
tävästi pienempi kuin koko työllisellä väestöllä.
Työllisyysasteessa suuret erot sukupuolten, ikäryhmien ja kieliryhmien välillä
Alhainen työllisyysaste ja työllisten painottuminen matala‐palkka‐aloille sekä tehtäviin, jotka ovat tyypilli‐
sesti määräaikaisia tai osa‐aikaisia, johtavat alhaiseen tulotasoon. Sukupuoli ja ikä vaikuttavat voimakkaasti
sekä työllisyyteen että tulotasoon. Erittäin tärkeä taustatekijä sekä työllistymisen että tulotason kannalta
on henkilön maantieteellinen tausta. Karkeasti yleistäen Pohjoismaista ja Baltiasta tulleet ovat parhaassa
asemassa, muualta Euroopasta tulleet toiseksi parhaassa sekä Lähi‐idästä ja Afrikasta tulleet heikoimmassa
asemassa.
Maassaoloajan kasvaessa työvoimaosuus ja työllisyysaste nousevat
Työvoimaosuus ja työllisyysaste nousevat merkittävästi maassaoloajan kasvaessa. Työvoimaosuus ja työlli‐
syysaste nousevat merkittävästi neljän vuoden maassaolojakson aikana ja vastaavasti työvoiman ulkopuo‐
lella olevien osuus supistuu. Kuitenkaan työttömyysaste ei alene, koska työllisten ja työttömien määrä kas‐
vaa suunnilleen samassa suhteessa työvoiman ulkopuolella olevien vähentyessä. Kuitenkin työvoimaosuu‐
den merkittävä nousu osoittaa aktivoitumista työnhaussa. Myös sukupuolten, ikäryhmien ja maantieteellis‐
ten taustaryhmien väliset erot työllisyysasteessa supistuvat jakson aikana.

7.2 Johtopäätökset
Tutkimukset rajoitukset
Tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava joukko rajoituksia, joiden puitteissa tuloksia tulkitaan.
Ensinnäkin on otettava huomioon tutkimuksen kohdejoukko, joka koostui TE‐tomiston kansainvälisten pal‐
veluiden uusista asiakkaista vuosilta 2007‐2011, eli toisin sanoen työttömistä työnhakijoista ja vastikään
maahan tulleista kotouttamistoimenpiteiden piirissä olevista maahanmuuttajista. Lisäksi osa asiakkaista on
saattanut tulla palveluiden piiriin kielikoulutuksen takia, jolloin työllistyminen ei ole pääasiallinen tavoite.
Tutkimuksen tuloksista ei voi tehdä suoria johtopäätöksiä maahanmuuttajien työllistymisestä yleensä, sillä
parhaiten työllistyvät maahanmuuttajat eivät ole mukana aineistossa.
Toiseksi, sekä kotouttamista että TE‐toimenpiteitä sääntelevät lait ovat uudistuneet, mutta tutkimuksen
aineisto käsittää vanhojen lakien mukaisia toimenpiteitä. Tutkimuksen perusteella ei voi tehdä päätelmiä
nykymuotoisten, aikaisemmasta muuttuneiden palveluiden vaikuttavuudesta.
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Työvoimahallinnon URA‐tietokannasta on saatu paljon tietoa TE‐toimiston asiakkaiden työnhakuominai‐
suuksista ja palveluihin osallistumisesta. Osa keskeisistä tiedoista on kuitenkin puutteellisia, kuten koulu‐
tusta koskevat tiedot. URA‐tietokanta on hallinnollinen rekisteri, jota ei ole suunniteltu tutkimuksen tarpei‐
siin. Tutkimusta varten sopivien muuttujien muodostamisessa on omat haasteensa. Monia yksilöllisiä teki‐
jöitä, joiden on todettu vaikuttavan maahanmuuttajien työllistymiseen, kuten verkostot, sosiaaliset taidot
ja motivaatio työllistyä, jää tutkimuksen ulkopuolelle.
On myös huomioitava tutkimuksen ajanjakso; aineisto sisältää URA‐tietoja vuosilta 2007‐2011. Osa TE‐
toimiston asiakkaiden toimenpiteistä on toteutettu taloudellisessa taantumassa. On todennäköistä, että
tutkimuksen antama kuva palveluiden vaikuttavuudesta olisi positiivisempi toisenlaisessa suhdannetilan‐
teessa. Suhdannetilanne heijastuu alueellisiin työmarkkinoihin ja sen kautta myös maahanmuuttajien työl‐
listymismahdollisuuksiin. Varsinais‐Suomessa ja koko maassa edellisen vuosikymmenen vahva taloudellinen
kasvu pysähtyi vuonna 2008, ja sen jälkeen työllisyysaste on alentunut ja työttömyysaste kasvanut. Tutki‐
muksessa on selvitetty eri tekijöiden vaikutusta TE‐toimiston kansainvälisten palveluiden vuosien 2007‐
2011 uusien asiakkaiden ansiotasoon vuonna 2011, jolloin työllisyysaste oli Varsinais‐Suomessa 4,3 pro‐
senttiyksikköä alemmalla tasolla kuin vuonna 2008 (Tilastokeskus, työvoimatutkimus). Tätä taustaa vasten
maahanmuuttajataustaisten vuosina 2008‐2011 maassa asuneiden TE‐toimiston asiakkaiden toteutunutta
työllisyyden kasvua neljän vuoden aikana on syytä pitää varsin positiivisena. Voidaan arvioida, että pa‐
remmassa suhdannetilanteessa työllisyys‐ ja tulokehitys olisi kasvanut vielä vahvemmin ja ero koko väes‐
töön verrattuna olisi supistunut enemmän.
Työmarkkinoille sijoittumista ohjaa etninen ja sukupuolen mukainen hierarkia
Tulokset ovat osittain odotettuja ja samansuuntaisia aiempien maahanmuuttajien työllistymistä käsittelevi‐
en tutkimusten kanssa. Maahanmuuttajien taustaominaisuudet selittävät tämän tutkimusten tulosten pe‐
rusteella suuren osan maahanmuuttajien välisistä tulotaso‐ ja työllistymiseroista. Maahanmuuttajanaisten
heikompi työllistyminen miehiin verrattuna on tutkimuksen keskeinen tulos, joka on tullut ilmi aiemmissa‐
kin tutkimuksissa. Maassaoloajalla oli tämänkin tutkimuksen mukaan selvä vaikutus tulotasoon. Työperäi‐
sen syyn takia maahan muuttaneilla tulotaso oli selkeästi korkeampi kuin pakolaistaustaisilla, mutta muiden
syiden takia muuttaneet eivät poikenneet merkitsevästi pakolaistaustaisen syyn takia muuttaneista. Mer‐
kittävää on, että opiskelemaan tulleiden, avioliiton takia tai puolison työn tai opiskelujen takia maahan
tulleiden tulotaso ei eronnut pakolaisuuden, turvapaikan tai perheenyhdistämisen takia maahan tulleiden
tulotasosta, kun muut tekijät on kontrolloitu. Iän vaikutus oli odotettu; parhaassa työiässä olevat 30‐50‐
vuotiaat työllistyvät helpommin kuin sitä nuoremmat ja yli 60‐vuotiailla työllistyminen on heikointa. Tulota‐
son kasvu taittuu kuitenkin jo 40‐vuotiailla maahanmuuttaja‐asiakkailla. Suomen kansalaisilla, joista suurin
osa oli uusia suomalaisia, oli muihin nähden paremmat mahdollisuudet työllistyä. He ovat selkeästi hyvin
integroitunut ryhmä, josta kansalaisuuden saaminen on kielitaito‐ ja maassa asumisajan vaatimuksineen jo
selvä indikaattori. Muiden maiden kansalaisista nousivat analyysissä esiin ainoastaan Virolaiset. Muiden
kansalaisuusryhmien tulotaso ei eronnut merkitsevästi Saharan eteläpuolisen Afrikan maista tulleista.
Ositettujen tarkasteluiden perusteella maahanmuuttaja‐asiakkaiden työmarkkinoille sijoittumisessa voi‐
daan selvästi havaita viitteitä suomalaisten työmarkkinoiden etnisestä ja sukupuolen mukaisesta hierarkias‐
ta. Miehet, Euroopasta ja muista länsimaista tulevat, ja jossain määrin myös koulutetummat maahanmuut‐
tajat, saavat tulosten mukaan paremmin vastetta työmarkkinavalmiuksilleen, kuin naiset ja länsimaiden
ulkopuolelta tulevat. Erilaiset ajalliset tekijät ovat merkityksellisempiä näille ryhmille ja vähän koulutetuille,
mikä kertoo hitaammasta integroitumisesta suomalaisille työmarkkinoille. Tähän kietoutuvat monenlaiset
tekijät: sukupuolen mukaan segregoituneet suomalaiset työmarkkinat, jossa perinteisillä naistenaloilla on
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miesaloja matalammat palkat; kulttuurinen ja inhimillinen pääoma (ml. koulutuksen vastaavuuden toden‐
nettavuus), joka länsimaista tulleilla on jo maahan tullessa lähempänä kantaväestöä, mutta karttuu muual‐
ta tulleilla ajan myötä; syrjintä, joka tutkimusten mukaan kohdistuu erityisesti ulkoisesti kantaväestöstä
eniten poikkeaviin; maahanmuuton syy (työperäinen, pakolaisuus, puolison mukana); suuret perheet ja
naisten vastuu kodinhoidosta, joka korostuu erityisesti joidenkin maahanmuuttajaryhmien keskuudessa,
jolloin osa maahanmuuttajanaisista jää työvoiman ulkopuolelle ja tulee palveluiden piiriin miehiä myö‐
hemmin vasta perhetilanteen salliessa.
Suomalainen koulutus ja työkokemus maahanmuuttajien työmarkkinamenestyksen avaintekijöi‐
tä
Maahanmuuttajien työllistymiselle on pidetty keskeisenä tekijänä koulutustasoa ja suomenkielen taitoa.
Kuitenkaan tämän tutkimuksen valossa niiden vaikutus ei ole merkittävimpiä tekijöitä, kun tarkastellaan
heikommin työllistyviä maahanmuuttajia. Tuloksia tulkitessa on kuitenkin muistettava koulutustietojen
puutteellisuus, oletettavasti etenkin ulkomaisten ja EU:n ulkopuolisten tutkintojen osalta. Toisaalta maa‐
hanmuuttajille tarjolla olevat työtehtävät eivät välttämättä aina vaadi korkeaa koulutustasoa tai hyvää
suomenkielen taitoa. Tämän tutkimuksen mukaan työnhakuominaisuuksista merkittävin on Suomessa han‐
kittu työkokemus.
TE‐toimiston palveluiden vaikuttavuuden arvioimista vaikeuttaa palveluiden suuntaaminen työnhakijoiden
valmiuksien mukaan: toimintasuunnitelmia laaditaan pidempään työttömänä olleille ja heikommin työllis‐
tyville kun taas tutkintoon tähtäävään koulutukseen pääseviltä vaaditaan hyviä kielellisiä taitoja ja opiskelu‐
valmiuksia. Suoritetulla ammatillisella koulutuksella on selvästi tulotasoa ja työllistymistä parantava vaiku‐
tus. Tämä korostaa myös osaltaan suomalaisen tutkinnon merkitystä työmarkkinoilla, joka on todettu ai‐
emmissa tutkimuksissa. Vasta maahan tulleet ohjataan kielikursseille ja ohjaavaan ja valmistavaan koulu‐
tukseen, joiden vaikuttavuutta ei voitu tässä tutkimuksessa todentaa. Osa asiakkaista hakeutuu TE‐
toimiston palveluiden piiriin kielikoulutuksen takia, jolloin työllistyminen ei ole ensisijainen tavoite, mikä voi
osaltaan heikentää maahanmuuttajakoulutuksen ja tulotason välistä yhteyttä. Mutta sikäli kun maahan‐
muuttajakoulutus ja ohjaava koulutus toimivat väylänä ja edellytyksenä ammatilliseen ja muuhun jatkokou‐
lutukseen, on niillä pidemmällä aikavälillä positiivinen vaikutus. Oppisopimuskoulutuksen vaikutus työllis‐
tymiseen oli myös suuri, ja vaikka siihen osallistuneita oli aineistossa vähän, voidaan tulosta kuitenkin pitää
aiemman tutkimuksen perusteella oikean suuntaisena myös laajempaan joukkoon yleistettäessä.
On todennäköistä, että paremmassa suhdannetilanteessa ja korkeamman työllisyyden oloissa samat palve‐
lut ja toimenpiteet olisivat johtaneet vastaavalla asiakasjoukolla parempaan työllisyyteen ja korkeampaa
ansiotasoon. Tutkimuskirjallisuuden perusteella maahantulohetken taloudellinen tilanne voi vaikuttaa
maahanmuuttajien työllisyyteen vielä vuosien päästä. Oikeilla palveluilla voidaan kuitenkin jossain määrin
pyrkiä pehmentämään heikon työllisyystilanteen vaikutuksia taantuman aikana maahan tulleiden työllisyy‐
teen pitkällä aikavälillä.
Tulosten perusteella voidaan todeta niiden toimenpiteiden hyödyllisyys, jotka lisäävät mahdollisuuksia saa‐
da työkokemusta suomalaisilta työmarkkinoilta tai suorittaa suomalainen tutkinto. Näihin voidaan lukea
myös ko. toimenpiteisiin osallistumisen edellytyksiä lisäävät palvelut ja toimenpiteet, jotka eivät itsessään
suoraan johda työllistymiseen. Tulosten perusteella heikoimmassa asemassa eivät aina ole vasta maahan
tulleet maahanmuuttajat, jotka ovat kotouttamistoimien piirissä, vaan ne maahanmuuttajat, joilla työttö‐
myys on pitkittynyt. Palveluiden piiriin ja tarkoituksenmukaisiin palveluketjuihin olisikin päästävä mahdolli‐
simman pian maahantulon jälkeen. Tärkeää olisi saada alkuvaiheessa mukaan myös työvoiman ulkopuolella

78

olevat, jotta työmarkkinavalmiuksia kertyisi jo ennen varsinaista työmarkkinoille suuntautumista mm. kieli‐
koulutuksen ja suomalaisen yhteiskunnan toimintaa koskevan kotoutumiskoulutuksen muodossa. Pitkään
työvoiman ulkopuolella olleilla työelämävalmiudet ovat voineet jäädä alhaiselle tasolle pitkänkin maassa‐
oloajan jälkeen. Työttömyyden pitkittyessä olisi tarpeen huomioida myös pidempään maassa olleiden tar‐
peet kehittää työllistymisedellytyksiään ja kielitaitoaan mielekkäällä tavalla pidempi maassaoloaika huomi‐
oiden. Myös ikä tulisi huomioida palveluketjuja suunniteltaessa, sillä maahanmuuttajien tulotaso alkaa tu‐
losten mukaan laskea jo 40 vuoden jälkeen, selvästi aikaisemmin kuin kantaväestöllä. Toimenpiteet, joiden
avulla lisätään työkokemusta suomalaisilta työmarkkinoilta ovat tässä avainasemassa, ja erityisesti nuorilla
maahanmuuttajilla myös koulutus on tärkeää. Myös työlliset maahanmuuttajat tulisi huomioida kielenope‐
tuksen tarjonnassa, sillä vakaalle työuralle pääseminen voi viedä aikaa. Täydennyskoulutusta olisi tarjottava
myös korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille, mahdollisuuksien mukaan heidän omalla alallaan, jotta he
voisivat hyötyä lähtömaassa hankitusta koulutuksesta myös suomalaisilla työmarkkinoilla.
Joustavuus ja valmius tarttua tarjoutuvaan työmahdollisuuteen mahdollisesti myös oman ammattialan ul‐
kopuolelta lisäävät työllistymisen todennäköisyyttä, etenkin naisilla. Valmius muuttaa työn perässä uudelle
alueelle, jossa työtä on tarjolla, parantaa myös työllistymismahdollisuutta. Tulosten mukaan muutto Varsi‐
nais‐Suomesta Länsi‐Suomeen, jossa todennäköisesti alkutuotannossa on ollut tarjolla työtä, on vaikuttanut
positiivisesti tutkimusjoukon ansiotasoon.
Tutkimuksen tulokset osoittavat myös pitkäjänteisyyden tarpeen. TE‐toimiston toimenpiteet eivät yleensä
johda nopeisiin tuloksiin työllistymisessä ja tulokehityksessä. Osaaminen, resurssit ja kokemukset kertyvät
vähitellen saatujen palveluiden ja yksilöllisten ponnistusten yhteisvaikutuksesta. Lyhyet työjaksot lisäävät
todennäköisyyttä saada myöhemmin pysyvämpää työtä.
7.3 Toimenpidesuositukset
Tulosten mukaan Suomessa hankitulla työkokemuksella on erittäin suuri merkitys maahanmuuttajien työl‐
listymiselle. Kuitenkin mahdollisuuksia ensimmäisille työjaksoille on tarjolla vain vähän erityisesti heikom‐
mat työelämävalmiudet omaaville maahanmuuttajille.
Tukea tulisi suunnata yrityksille, kolmannelle sektorille ja julkisen sektorin organisaatioille sel‐
laisten, tarvittaessa tilapäisten, työpaikkojen luomiseen, jotka varattaisiin alkuvaiheen työ‐
kokemuksen saamiseen työmarkkinoille tuleville. Maahanmuuttajille tulisi osoittaa kiintiö
näihin työpaikkoihin. Työkokemuksen kartuttamiseksi asiakkaita tulisi rohkaista ottamaan
vastaan työtä oman ammattialan tai asuinalueen ulkopuolelta.
Oppisopimusjärjestelmä on osoittautunut tehokkaaksi väyläksi työllistymiseen sekä kantaväestön että
maahanmuuttajien nuorille ammattiin opiskeleville. Oppisopimuspaikkoja on kuitenkin tarjolla liian vähän
erityisesti maahanmuuttajille, koska järjestelmä ei tarjoa riittäviä kannustimia PK‐yrityksille.
Oppisopimusjärjestelmää tulisi kehittää nykyistä kannustavammaksi ja maahanmuuttajien
osuutta oppisopimusopiskelijoista tulisi kasvattaa esimerkiksi tarjoamalla lisätukea.
Maahanmuuttajataustaisten yrittäjätoiminta on kasvanut nopeasti 2000‐luvulla varsinkin pääkaupunkiseu‐
dulla, etenkin ravitsemisalalla ja kaupassa. TE‐toimiston asiakkaiden keskuudessa yrittäjäksi ryhtyminen on
kuitenkin huomattavasti vähemmän yleistä kuin maahanmuuttajataustaisilla koko maassa.
Maahanmuuttajien koulutusta ja ohjausta yrittäjätoimintaan tulisi kehittää osana TE‐
toimistojen palveluvalikoimaa.
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Tämän tutkimuksen ja aikaisempien tutkimusten mukaan ulkomailla suoritetut tutkinnot vaikuttavat vain
vähän työllistymiseen ja työnantajien arvostus niitä kohtaan on alhainen verrattuna Suomessa suoritettui‐
hin tutkintoihin. Taustalla on osin tiedon puutetta eri maissa suoritettujen tutkintojen sisällöstä ja tasosta
sekä todellisia vastaavuusongelmia.
Tietoa ulkomaisten tutkintojen tasosta ja vastaavuudesta Suomen tutkintoihin verrattuna tu‐
lisi koota ja välittää systemaattisesti työnantajille ja työnvälittäjille. Ulkomaisia tutkintoja
täydentävää koulutusta tulisi kehittää ja lisätä, myös korkeakoulututkintojen osalta.
Suomessa on käytössä korkeatasoiset hallinnolliset tietojärjestelmät, kuten työvoimahallinnon URA‐
järjestelmä, joka sisältää paljon tietoa työvoimapalveluiden asiakkaista ja heille tarjotuista palveluista sekä
työllistymisestä. Tutkimustarkoituksiin tietoja voidaan yhdistää muiden viranomaisten hallinnollisten tieto‐
järjestelmien tietoihin tietosuojasäädösten puitteissa. Nämä tietovarastot mahdollistavat monipuoliset ja
korkeatasoiset tutkimukset ja selvitykset sekä toiminnan ja toimenpiteiden seurannan erilaisten indikaatto‐
reiden avulla. Kuitenkin tietojen käyttö ja yhdistely on hallinnollisesti monimutkaista ja sekä tutkijoiden että
viranomaisten resursseja kuluttavaa.
URA‐järjestelmään tulisi liittää tutkijatietopalvelu, joka mahdollistaisi standardimuotoiset
tutkimusaineistojen peruspoiminnat ja niiden edellyttämän lupahallinnon nopeasti ja talou‐
dellisesti. Lisäksi tulisi kehittää liittymiä muihin keskeisiin viranomaisrekistereihin, kuten vä‐
estötietojärjestelmään sekä KELA:n ja verohallinnon tietoihin, jotta myös niistä voitaisiin teh‐
dä standardipoimintoja ja yhdistellä tietoja keskenään.
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston aineistot, jotka perustuvat eri viranomaisten hallinnol‐
lisiin tietojärjestelmiin, mahdollistavat asiakkaiden pääasiallisen toiminnan, työllistymisen,
sosioekonomisen aseman sekä työpaikan toimialan seurannan taustaryhmittäin (ei henkilö‐
tasolla). Tämän pohjalta TE‐toimiston maahanmuuttaja‐asiakkaiden työllistymistä voitaisiin
seurata summatasolla vuosittain. Rajoituksena on Tilastokeskuksen resurssitilanteesta johtu‐
va tietojen toimituksen hitaus.
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Liitteet
Liitetaulukko 1: Tutkimuksessa käytetyt kansalaisuusryhmät
Suomi
Pohjoismaat:
Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti
Viro
Venäjä
Länsi‐Eurooppa ja Britannia:
Iso‐Britannia, Irlanti, Alankomaat, Belgia, Itävalta, Rans‐
ka, Saksa, Sveitsi
Muu Itä‐Eurooppa:
Latvia, Liettua, Bulgaria, Moldova, Puola, Romania, Slo‐
vakia, Tšekki, Ukraina, Unkari, Valko‐Venäjä
Etelä‐Eurooppa (pl. ent Jugoslavia):
Albania, Espanja, Italia, Kreikka, Malta, Portugali
Entinen Jugoslavia:
Bosnia‐Hertsegovina, Kroatia, Makedonia, Serbia, Mon‐
tenegro, Slovenia
Pohjois‐Amerikka ja Oseania:
Kanada, Yhdysvallat, Australia, Uusi‐Seelanti + Oseanian
saarivaltiot
Latinalainen Amerikka ja Karibia:
Kaikki Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtiot
Maghreb:
Algeria, Tunisia, Marokko
Muu Afrikka:
Afrikan valtiot pl. Algeria, Tunisia, Marokko, Egypti
Lähi‐Itä ja Länsi‐Aasia ml. Egypti, Afganistan, Iran:
Egypti, Arabiemiirikunnat, Armenia, Azerbaidzan, Bah‐
rain, Georgia, Irak, Israel, Jemen, Jordania, Kuwait, Kyp‐
ros, Libanon, Oman, Palestiinan itsehallintoalue, Qatar,
Saudi‐Arabia, Syyria, Turkki, Afganistan, Iran)
Japani, Kiina, Pohjois‐Korea, Etelä‐Korea, Mongolia, Tai‐
Itä‐ ja Kaakkois‐Aasia:
wan, Brunei, Filippiinit, Indonesia, Kambodza, Laos, Ma‐
lesia, Myanmar, Singapore, Thaimaa, Vietnam

Liitetaulukko 2: Tutkimuksessa käytetyt kieliryhmät
suomi, ruotsi, tanska, norja, islanti
Pohjoismaiden kielet:
viro, liettua, latvia, lätti
Baltian kielet:
Länsi‐ ja Etelä‐Euroopan bosnia, saksa, kreikka, englanti, espanja, ranska, iiri, kroatia, italia, hollanti, portugali, serbo‐
kielet:
kroatia, albania, serbia
bulgaria, tšekki, unkari, puola, romania, sloveeni
Itä‐Euroopan kielet:
Venäjä ja entisen NL:n
azeri, valkovenäjä, armenia, venäjä, tadžikki, turkmeeni, ukraina, uzbekki
kielet:
Lähi‐idän ja Pohjois‐
arabia, persia, heprea, ivrit, kurdi, afgaani, pašto, turkki
Afrikan kielet:
afrikaans, akan, amhara, ewe, fulani, fulfulde, hausa, igbo, kikuju, ganda, luganda, lingala,
Muun Afrikan kielet:
ruanda, kinjaruanda, njaruanda, shona, somali, suahili, tigrinja, twi, wolof, joruba
Muun Aasian kielet:
bengali, bhutani, dzongkha, indonesia, bahasa indonésia, japani, khmer, kambodža, kannada,
korea, mongoli, nepali, pandžabi, sindhi, singali, tamili, thai, tagalog, pilipino, urdu, vietnam,
kiina
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Liitetaulukko 3: Ositettu tarkastelu: NAISET. Yleisten taustatekijöiden,
työnhakuominaisuuksien ja työvoimahallinnon toimenpiteiden ja
palveluiden yhteys TE‐toimiston kansainvälisten palveluiden vuosien
2007‐2011 uusien asiakkaiden vuoden 2011 tulotasoon
Kerroin
Maahanmuuton syy
Pakolaisuus, turvapaikka, perheenyhdistämi‐
nen
Tuntematon
Puolison työ/opinnot
Opiskelu
Paluumuuttaja, suomalaiset sukujuuret tai
vanhempi
Avo‐/avioliitto
Työperäinen
Muu syy

Pohjois‐Amerikka ja Oseania

‐0,523**

Latinalainen Amerikka ja Karibia

‐0,319*

Maghreb

‐0,179

Lähi‐Itä ml. Egypti, Iran ja Afganistan

‐0,141

Itä‐Aasia

‐0,130

Etelä‐ ja Kaakkois‐Aasia

‐0,248

0,040

Ilman kansalaisuutta

0,154

0,130

Tuntematon

‐0,230

0

‐0,470**

Kuntahistorian alkamisvuosi

‐0,001

‐1989

0,567

0,061

1990‐1999

0,554*

0,362**

2000‐2006

1,013***

2007

0,854***

2008

0,902***
0,862***

0,489

Ikä
Alle 20‐vuotiaat

0

2009

20‐29‐vuotiaat

0,327**

2010

0,809***

30‐39‐vuotiaat

0,435***

2011

0

40‐49‐vuotiaat

0,400***

Koulutustaso

50‐59‐vuotiaat

0,294*

Perusaste tai alempi

60+‐vuotiaat

0,003

Keski‐aste

‐0,012

Alin korkea‐aste

‐0,242*

0

Alempi korkea‐aste

‐0,064

0,008

Ylempi korkea‐aste

0,033

Tutkijakoulutusaste

0,357

Tuntematon

0,070

Lapset
Ei ole 0‐7‐vuotiaita lapsia
On 0‐7‐vuotiaita lapsia
Kuntahistorian alkamiskunta
Ei kotikuntaa

0

Toimeentulotuki

Varsinais‐Suomi

‐0,031

Muu Suomi

‐0,023

Ei toimeentulotukiasiakkuutta 2011

‐0,457

Toimeentulotukiasiakkuus 2011

Ulkomaat

0
‐0,079

Ammattiala

Vuoden 2011 verotuskunta (=kotikunta 31.12.2010)
Varsinais‐Suomi

0

0

Tieteellinen, tekninen ja taiteellinen työ

‐0,068

Uusimaa

‐0,068

Terveydenhuolto ja sosiaaliala

0,130

Pirkanmaa

‐0,145

Hallinto‐ ja toimistotyö, IT‐alan työ

0,045

Muu Etelä‐Suomi

‐0,010

Kaupallinen työ

‐0,105

Muu Länsi‐Suomi

0,344

Maa‐ ja metsätaloustyö, kalastusala

‐0,000

0,575

Kuljetus‐ ja liikenne

0,665

Rakennus‐ ja kaivosala
Teollisuus: Vaatetus, kone, puu, sähkö ja
maalaus

0,085
‐0,041

Muu teollisuus ja varastoala

0,119

Palvelutyö

‐0,107

Muualla luokittelematon työ (pl. ei ammattia)

‐0,064

Itä‐Suomi
Pohjois‐Suomi

‐0,561*

Kansalaisuus 2013
Muut Afrikan valtiot

0

Suomi

0,197

Muut Pohjoismaat

0,037

Viro

0,072

Venäjä

‐0,043

Länsi‐Eurooppa

0,135

Muu Itä‐Eurooppa

‐0,120

Muu Etelä‐Eurooppa

‐0,023

Entinen Jugoslavian alue

0,274

Ei ammattia

0

Suomen suullinen taito
Ei suomen suullista taitoa

0

Äidinkieli, erittäin hyvä tai hyvä

‐0,063

Tyydyttävä tai heikko

‐0,018

Sijoitusjaksoja

Ruotsin suullinen taito
Ei ruotsin suullista taitoa

Työharjoittelu vuoden 2010 loppuun mennessä

0

Äidinkieli, erittäin hyvä tai hyvä

0,246

Ei työharjoittelujaksoja

Tyydyttävä tai heikko

‐0,122

Työharjoittelujaksoja

Ei starttirahaa

0

Äidinkieli, erittäin hyvä tai hyvä

0,013

Tyydyttävä tai heikko

‐0,034

Saanut starttirahaa

Terveydellinen rajoite

Ei oppisopimusta
Oppisopimus

0

Ei palkkatukea
Palkkatuki

0

Ulkomaista työkokemusta yhteensä alle 3v

0,040

Ulkomaista työkokemusta yhteensä yli 3v

‐0,064

Työvoimapoliittinen koulutus
Ei keskeytettyä koulutusta vuoden 2010 lop‐
puun mennessä
Keskeytetty vuoden 2010 loppuun mennessä

Työkokemus Suomesta ennen vuotta 2011
Ei työkokemusta Suomesta

Ei haettu koulutusta

0

Työkokemusta Suomesta yhteensä alle 3 v

0,086

Työkokemusta Suomesta yhteensä yli 3 v

0,549**

Yli kaksi työnhakuammattia

0
0,785*

0
0,316

0
0,082
0

Haettu koulutusta
‐0,075
Suoritettu työvoimapoliittinen koulutus vuoden 2010 loppuun mennes‐
sä

Työnhakuammattien määrä
Ei yli kahta työnhakuammattia

0
‐0,017

Palkkatuki vuoden 2010 loppuun mennessä

‐0,078

Työkokemus ulkomailta ennen vuotta 2011
Ei työkokemusta ulkomailta

‐0,051

Oppisopimuskoulutusta vuoden 2010 loppuun mennessä

Terveydellinen rajoite
Ei rajoitetta

0

Starttiraha vuoden 2010 loppuun mennessä

Englannin suullinen taito
Ei englannin suullista taitoa

0,081

Ei ammatillista koulutusta
0

Ammatillinen koulutus

0,221**

Ei maahanmuuttajakoulutusta

TE‐toimiston asiakkaaksitulovuosi

Maahanmuuttajakoulutus

0
0,268*
0
0,074

2007

0,317*

Ei ohjaavaa koulutusta

2008

0,287*

Ohjaava koulutus

2009

0,310**

Viimeinen tapahtumavuosi URA:ssa

2010

0,347***

2007

2011

0

2008

0,368

2009

0,194**

2010

0,115

2011

0

Viimeisin toimenpidesuunnitelma
Kotoutumissuunnitelma

0

Työllistymissuunnitelma

‐0,170

Yksilöllinen työnhakusuunnitelma
Ei suunnitelmaa/puuttuva tieto

‐0,821**

2, %

R

*** p<0,001 Tilastollisesti erittäin merkitsevä;
** p<0,01 Tilastollisesti merkitsevä;
* p<0,05 Tilastollisesti melkein merkitsevä

‐0,165

Työllisyyskoodit vuoden 2010 loppuun mennessä
Ei työvoiman ulkopuolisia jaksoja

0

Työvoiman ulkopuolella yhteensä alle vuoden

‐0,110

Työvoiman ulkopuolella yhteensä yli vuoden

‐0,057

Ei työttömyysjaksoja

0

Työtön yhteensä alle vuoden

‐0,013

Työtön yhteensä yli vuoden

‐0,229

Ei lomautusjaksoja
Lomautusjaksoja
Ei työjaksoja
Työjaksoja
Ei sijoitusjaksoja

0
0,057
0
0,221*
0

85

0
‐0,040

0,698**
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Liitetaulukko 4: Ositettu tarkastelu: MIEHET. Yleisten taustatekijöiden,
työnhakuominaisuuksien ja työvoimahallinnon toimenpiteiden ja palve‐
luiden yhteys TE‐toimiston kansainvälisten palveluiden vuosien 2007‐
2011 uusien asiakkaiden vuoden 2011 tulotasoon
Kerroin
Maahanmuuton syy
Pakolaisuus, turvapaikka, perheenyhdistäminen

0

Tuntematon

0,031

Puolison työ/opinnot

‐0,248

Opiskelu
Paluumuuttaja, suomalaiset sukujuuret tai
vanhempi

0,236

Avo‐/avioliitto

Pohjois‐Amerikka ja Oseania

‐0,386*

Latinalainen Amerikka ja Karibia

‐0,126

Maghreb

‐0,069

Lähi‐Itä ml. Egypti, Iran ja Afganistan

‐0,000

Itä‐Aasia

‐0,035

Etelä‐ ja Kaakkois‐Aasia

0,244

Ilman kansalaisuutta

0,237

Tuntematon

0,237

Kuntahistorian alkamisvuosi

‐0,008

‐1989

2,087***

‐0,011

1990‐1999

1,204***

Työperäinen

0,267**

2000‐2006

1,147***

Muu syy

‐0,887**

2007

1,022***

2008

1,005***

Ikä
Alle 20‐vuotiaat

0

2009

0,949***

20‐29‐vuotiaat

‐0,085

2010

0,950***

30‐39‐vuotiaat

0,094

2011

0

40‐49‐vuotiaat

0,025

Koulutustaso

50‐59‐vuotiaat
60+‐vuotiaat

‐0,041

Perusaste tai alempi

‐0,718***

Keski‐aste

‐0,040

Alin korkea‐aste

‐0,094

0

Alempi korkea‐aste

0,020

0,017

Ylempi korkea‐aste

‐0,194

Tutkijakoulutusaste

0,187

Tuntematon

0,014

Lapset
Ei ole 0‐7‐vuotiaita lapsia
On 0‐7‐vuotiaita lapsia
Kuntahistorian alkamiskunta
Ei kotikuntaa
Varsinais‐Suomi

0
‐0,033

Toimeentulotuki

Muu Suomi

‐0,094

Ei toimeentulotukiasiakkuutta 2011

Ulkomaat

‐1,211*

Toimeentulotukiasiakkuus 2011

Vuoden 2011 verotuskunta (=kotikunta 31.12.2010)
Varsinais‐Suomi

0

0
‐0,138*

Ammattiala
0

Tieteellinen, tekninen ja taiteellinen työ

‐0,024

Uusimaa

‐0,154

Terveydenhuolto ja sosiaaliala

0,291*

Pirkanmaa

‐0,199

Hallinto‐ ja toimistotyö, IT‐alan työ

0,082

Muu Etelä‐Suomi

0,041

Kaupallinen työ

0,233*

Muu Länsi‐Suomi

0,336

Maa‐ ja metsätaloustyö, kalastusala

0,440

Itä‐Suomi

0,072

Kuljetus‐ ja liikenne

0,227

Rakennus‐ ja kaivosala
Teollisuus: Vaatetus, kone, puu, sähkö ja maa‐
laus

0,132

Muu teollisuus ja varastoala

0,279

Palvelutyö

0,140

Muualla luokittelematon työ (pl. ei ammattia)

0,133

Pohjois‐Suomi

‐0,650**

Kansalaisuus 2013
Muut Afrikan valtiot
Suomi
Muut Pohjoismaat
Viro

0
0,301**
0,335
0,346**

Ei ammattia

0,108

0

Venäjä

0,218

Länsi‐Eurooppa

0,246

Muu Itä‐Eurooppa

0,219

Ei suomen suullista taitoa

Muu Etelä‐Eurooppa

‐0,095

Äidinkieli, erittäin hyvä tai hyvä

‐0,056

Tyydyttävä tai heikko

0,002

Entinen Jugoslavian alue

Suomen suullinen taito

0,459**

86

0

Työjaksoja

Ruotsin suullinen taito
Ei ruotsin suullista taitoa

Ei sijoitusjaksoja

0

Äidinkieli, erittäin hyvä tai hyvä

0,153

Tyydyttävä tai heikko

‐0,006

Sijoitusjaksoja

Ei työharjoittelujaksoja
Työharjoittelujaksoja

0

Äidinkieli, erittäin hyvä tai hyvä

0,073

Tyydyttävä tai heikko

0,004

Terveydellinen rajoite

Ei starttirahaa
Saanut starttirahaa

Ulkomaista työkokemusta yhteensä alle 3v
Ulkomaista työkokemusta yhteensä yli 3v

Ei oppisopimusta

‐0,044

Oppisopimus

Ei palkkatukea

‐0,045

Palkkatuki

‐0,053

Työvoimapoliittinen koulutus
Ei keskeytettyä koulutusta vuoden 2010 loppuun
mennessä
Keskeytetty koulutus vuoden 2010 loppuun
mennessä

0

Työkokemusta Suomesta yhteensä alle 3 v

0,059

Työkokemusta Suomesta yhteensä yli 3 v

0,415**

Ei haettu koulutusta

Työnhakuammattien määrä
Ei yli kahta työnhakuammattia
Yli kaksi työnhakuammattia

0
‐0,100

0
0,986

Palkkatuki vuoden 2010 loppuun mennessä

0

Työkokemus Suomesta ennen vuotta 2011
Ei työkokemusta Suomesta

0
‐0,015

Oppisopimuskoulutusta vuoden 2010 loppuun mennessä

0

Työkokemus ulkomailta ennen vuotta 2011
Ei työkokemusta ulkomailta

0,116

Starttiraha vuoden 2010 loppuun mennessä

Terveydellinen rajoite
Ei rajoitetta

0

Työharjoittelu vuoden 2010 loppuun mennessä

Englannin suullinen taito
Ei englannin suullista taitoa

0,344***

Haettu koulutusta
0

0
0,149

0
‐0,003
0
0,043

Suoritettu työvoimapoliittinen koulutus vuoden 2010 loppuun mennessä

‐0,052

Ei ammatillista koulutusta

TE‐toimiston asiakkaaksitulovuosi

Ammatillinen koulutus

2007

‐0,079

Ei maahanmuuttajakoulutusta

2008

‐0,081

Maahanmuuttajakoulutus

2009

0,039

Ei ohjaavaa koulutusta

2010

0,038

Ohjaava koulutus

2011

0

Viimeinen tapahtumavuosi URA:ssa

Viimeisin toimenpidesuunnitelma

0
0,386***
0
0,103
0
‐0,007

2007

1,001**
0,497*

Kotoutumissuunnitelma

0

2008

Työllistymissuunnitelma

‐0,004

2009

0,409**

Työllistymisohjelma

‐0,064

2010

0,068

Aktivointisuunnitelma

‐0,412

2011

0

Yksilöllinen työnhakusuunnitelma

‐0,171

Ei suunnitelmaa/puuttuva tieto

‐0,071

2, %

R

*** p<0,001 Tilastollisesti erittäin merkitsevä;
** p<0,01 Tilastollisesti merkitsevä;
* p<0,05 Tilastollisesti melkein merkitsevä

Työllisyyskoodit vuoden 2010 loppuun mennessä
Ei työvoiman ulkopuolisia jaksoja

0

Työvoiman ulkopuolella yhteensä alle vuoden

‐0,041

Työvoiman ulkopuolella yhteensä yli vuoden

‐0,045

Ei työttömyysjaksoja

0

Työtön yhteensä alle vuoden

‐0,021

Työtön yhteensä yli vuoden

‐0,128

Ei lomautusjaksoja
Lomautusjaksoja
Ei työjaksoja

0
0,234
0

87
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Liitetaulukko 5: Ositettu tarkastelu: EUROOPPA JA LÄNSIMAAT. Yleisten
taustatekijöiden, työnhakuominaisuuksien ja työvoimahallinnon toi‐
menpiteiden ja palveluiden yhteys TE‐toimiston kansainvälisten palve‐
luiden vuosien 2007‐2011 uusien asiakkaiden vuoden 2011 tulotasoon
Kerroin

0

Miehet

0,166**

Maahanmuuton syy
Pakolaisuus, turvapaikka, perheenyhdistäminen

0,901***

2011

0

Koulutustaso
Perusaste tai alempi

Sukupuoli
Naiset

2010

0

0

Keski‐aste

‐0,040

Alin korkea‐aste

‐0,114

Alempi korkea‐aste

0,051

Ylempi korkea‐aste

0,041

Tutkijakoulutusaste

0,447**

Tuntematon

‐0,003

Puolison työ/opinnot

0,063

Opiskelu
Paluumuuttaja, suomalaiset sukujuuret tai
vanhempi

0,088
‐0,032

Avo‐/avioliitto

0,016

Työperäinen

0,289*

Tieteellinen, tekninen ja taiteellinen työ

Muu syy

‐0,491

Terveydenhuolto ja sosiaaliala

0,214

Hallinto‐ ja toimistotyö, IT‐alan työ

‐0,029

Kaupallinen työ

‐0,017

Maa‐ ja metsätaloustyö, kalastusala

0,147

Kuljetus‐ ja liikenne

0,450*

Rakennus‐ ja kaivosala
Teollisuus: Vaatetus, kone, puu, sähkö ja maa‐
laus

0,124

Muu teollisuus ja varastoala

0,158

Palvelutyö

0,000

Muualla luokittelematon työ (pl. ei ammattia)

0,053

Tuntematon

Ei toimeentulotukiasiakkuutta 2011
Toimeentulotukiasiakkuus 2011

0

20‐29‐vuotiaat

‐0,060

30‐39‐vuotiaat

0,079

40‐49‐vuotiaat

0,065

50‐59‐vuotiaat

‐0,030

60+‐vuotiaat

‐0,413

Lapset
Ei ole 0‐7‐vuotiaita lapsia
On 0‐7‐vuotiaita lapsia

0
0,025

Ei ammattia

Kuntahistorian alkamiskunta
Ei kotikuntaa

0
‐0,140*

Ammattiala

Ikä
Alle 20‐vuotiaat

0,083

Toimeentulotuki

‐0,088

0,072

0

Suomen suullinen taito

0

Varsinais‐Suomi

‐0,019

Ei suomen suullista taitoa

Muu Suomi

‐0,075

Äidinkieli, erittäin hyvä tai hyvä

0,050

Ulkomaat

‐0,589

Tyydyttävä tai heikko

0,020

Ruotsin suullinen taito

Vuoden 2011 verotuskunta (=kotikunta 31.12.2010)
Varsinais‐Suomi

0

Ei ruotsin suullista taitoa

0

0

Uusimaa

‐0,062

Äidinkieli, erittäin hyvä tai hyvä

0,280*

Pirkanmaa

‐0,163

Tyydyttävä tai heikko

‐0,179

Muu Etelä‐Suomi

0,423

Muu Länsi‐Suomi

0,368

Ei englannin suullista taitoa

Itä‐Suomi

0,891

Äidinkieli, erittäin hyvä tai hyvä

‐0,044

Tyydyttävä tai heikko

‐0,053

Pohjois‐Suomi

Englannin suullinen taito

‐0,4001

Kuntahistorian alkamisvuosi

0

Terveydellinen rajoite

‐1989

1,473***

Ei rajoitetta

1990‐1999

0,837***

Terveydellinen rajoite

2000‐2006

1,203***

Työkokemus ulkomailta ennen vuotta 2011

2007

0,967***

Ei työkokemusta ulkomailta

2008

1,034***

2009

0,938***

Ulkomaista työkokemusta yhteensä alle 3v

88

0
‐0,020

0
0,017

Ulkomaista työkokemusta yhteensä yli 3v

Palkkatuki

0,125

Työvoimapoliittinen koulutus
Ei keskeytettyä koulutusta vuoden 2010 loppuun
mennessä

Työkokemus Suomesta ennen vuotta 2011
Ei työkokemusta Suomesta

0

Työkokemusta Suomesta yhteensä alle 3 v

0,120

Työkokemusta Suomesta yhteensä yli 3 v

0,390**

Keskeytetty vuoden 2010 loppuun mennessä
Ei haettu koulutusta

Työnhakuammattien määrä
Ei yli kahta työnhakuammattia
Yli kaksi työnhakuammattia

Haettu koulutusta
0

0,254

0
0,168**
0
‐0,069

Suoritettu työvoimapoliittinen koulutus vuoden 2010 loppuun mennessä

0,036

Ei ammatillista koulutusta

TE‐toimiston asiakkaaksitulovuosi

Ammatillinen koulutus

2007

0,157

Ei maahanmuuttajakoulutusta

2008

0,107

Maahanmuuttajakoulutus

2009

0,149

Ei ohjaavaa koulutusta

2010

0,144

Ohjaava koulutus

2011

0

Viimeinen tapahtumavuosi URA:ssa

0
0,250*
0
0,089
0
0,086

2007

0,660*

Kotoutumissuunnitelma

0

2008

0,444*

Työllistymissuunnitelma

‐0,106

2009

0,252

Työllistymisohjelma

‐0,310

2010

0,013

Aktivointisuunnitelma

‐0,223

2011

0

Yksilöllinen työnhakusuunnitelma

‐0,500*

Viimeisin toimenpidesuunnitelma

Ei suunnitelmaa/puuttuva tieto

2, %

R

*** p<0,001 Tilastollisesti erittäin merkitsevä;
** p<0,01 Tilastollisesti merkitsevä;
* p<0,05 Tilastollisesti melkein merkitsevä

0,051

Työllisyyskoodit vuoden 2010 loppuun mennessä
Ei työvoiman ulkopuolisia jaksoja

0

Työvoiman ulkopuolella yhteensä alle vuoden

‐0,123

Työvoiman ulkopuolella yhteensä yli vuoden

‐0,012

Ei työttömyysjaksoja

0

Työtön yhteensä alle vuoden

‐0,075

Työtön yhteensä yli vuoden

‐0,466**

Ei lomautusjaksoja
Lomautusjaksoja
Ei työjaksoja
Työjaksoja
Ei sijoitusjaksoja
Sijoitusjaksoja

0
0,178
0
0,302***
0
0,089

Työharjoittelu vuoden 2010 loppuun mennessä
Ei työharjoittelujaksoja
Työharjoittelujaksoja

0
‐0,050

Starttiraha vuoden 2010 loppuun mennessä
Ei starttirahaa
Saanut starttirahaa

0
‐0,428

Oppisopimuskoulutusta vuoden 2010 loppuun mennessä
Ei oppisopimusta
Oppisopimus

0
0,844*

Palkkatuki vuoden 2010 loppuun mennessä
Ei palkkatukea

0

89
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Liitetaulukko 6: Ositettu tarkastelu: EI‐LÄNSIMAALAISET. Yleisten taus‐
tatekijöiden, työnhakuominaisuuksien ja työvoimahallinnon toimenpi‐
teiden ja palveluiden yhteys TE‐toimiston kansainvälisten palveluiden
vuosien 2007‐2011 uusien asiakkaiden vuoden 2011 tulotasoon
Kerroin
Sukupuoli
Naiset

0

Miehet

0,054

Maahanmuuton syy
Pakolaisuus, turvapaikka, perheenyhdistäminen

0

Tuntematon

0,081

Puolison työ/opinnot

0,058

Opiskelu
Paluumuuttaja, suomalaiset sukujuuret tai
vanhempi

‐0,062

Avo‐/avioliitto

0,067

Työperäinen
Muu syy

30‐39‐vuotiaat

0,200*

40‐49‐vuotiaat

0,137

50‐59‐vuotiaat

0,052

60+‐vuotiaat

‐0,410

Lapset
Ei ole 0‐7‐vuotiaita lapsia
On 0‐7‐vuotiaita lapsia

0

Varsinais‐Suomi
Muu Suomi

0,015

Alin korkea‐aste

‐0,185

Alempi korkea‐aste

‐0,099

Ylempi korkea‐aste

‐0,173

Tutkijakoulutusaste

‐0,072

Tuntematon

‐0,001

0
‐0,065

Tieteellinen, tekninen ja taiteellinen työ

0,078

Terveydenhuolto ja sosiaaliala

0,128

Hallinto‐ ja toimistotyö, IT‐alan työ

0,146

Kaupallinen työ

0,111

Maa‐ ja metsätaloustyö, kalastusala

0,122

Kuljetus‐ ja liikenne

‐0,120

Rakennus‐ ja kaivosala
Teollisuus: Vaatetus, kone, puu, sähkö ja maa‐
laus

0,076
‐0,066

Muu teollisuus ja varastoala

0,285

Palvelutyö

0,048

Muualla luokittelematon työ (pl. ei ammattia)

0,014
0

Suomen suullinen taito
Ei suomen suullista taitoa

0

0

‐0,030

Äidinkieli, erittäin hyvä tai hyvä

‐0,161*

‐0,010

Tyydyttävä tai heikko

‐0,016

Ruotsin suullinen taito

Vuoden 2011 verotuskunta (=kotikunta 31.12.2010)
Varsinais‐Suomi

Keski‐aste

Ei ammattia

0,051

Kuntahistorian alkamiskunta
Ei kotikuntaa

0

Ammattiala

Ikä

0,062

Perusaste tai alempi

Toimeentulotukiasiakkuus 2011

0,130

20‐29‐vuotiaat

Koulutustaso

Ei toimeentulotukiasiakkuutta 2011

0,433***

0

0

Toimeentulotuki

0,17

Alle 20‐vuotiaat

2011

Ei ruotsin suullista taitoa

0

0

Uusimaa

‐0,128

Äidinkieli, erittäin hyvä tai hyvä

‐0,051

Pirkanmaa

‐0,176

Tyydyttävä tai heikko

0,160

Muu Etelä‐Suomi

‐0,218

Muu Länsi‐Suomi

0,276

Ei englannin suullista taitoa

Itä‐Suomi

0,004

Äidinkieli, erittäin hyvä tai hyvä

0,069

Tyydyttävä tai heikko

0,027

Pohjois‐Suomi

Englannin suullinen taito

‐0,656***

Kuntahistorian alkamisvuosi
‐1989

0

Terveydellinen rajoite
1,308*

Ei rajoitetta

1990‐1999

1,883***

2000‐2006

0,891***

Työkokemus ulkomailta ennen vuotta 2011

2007

0,951***

Ei työkokemusta ulkomailta

2008

0,855***

2009

0,863***

2010

0,821***

Terveydellinen rajoite

0,096

0

Ulkomaista työkokemusta yhteensä alle 3v

0,022

Ulkomaista työkokemusta yhteensä yli 3v

‐0,275*

Työkokemus Suomesta ennen vuotta 2011

90

0

Ei työkokemusta Suomesta

Työharjoittelu vuoden 2010 loppuun mennessä

0

Työkokemusta Suomesta yhteensä alle 3 v

0,017

Ei työharjoittelujaksoja

Työkokemusta Suomesta yhteensä yli 3 v

0,264

Työharjoittelujaksoja

Yli kaksi työnhakuammattia

Ei starttirahaa

0

Saanut starttirahaa

0,053

2007

0,063

Ei palkkatukea

2008

0,142

Palkkatuki

2009

0,122

2010

0,177

2011

0

Työvoimapoliittinen koulutus
Ei keskeytettyä koulutusta vuoden 2010 loppuun
mennessä
Keskeytetty vuoden 2010 loppuun mennessä

Viimeisin toimenpidesuunnitelma

Ei haettu koulutusta

Kotoutumissuunnitelma

0

Työllistymissuunnitelma

0,001

Aktivointisuunnitelma

‐0,633

Ei ammatillista koulutusta

Yksilöllinen työnhakusuunnitelma

‐0,776

Ammatillinen koulutus

Ei suunnitelmaa/puuttuva tieto

‐0,042

Ei maahanmuuttajakoulutusta

Haettu koulutusta

0
0,286

0
‐0,089
0
0,033

Suoritettu työvoimapoliittinen koulutus vuoden 2010 loppuun mennessä

Työllisyyskoodit vuoden 2010 loppuun mennessä

Maahanmuuttajakoulutus
0

Ei ohjaavaa koulutusta

Työvoiman ulkopuolella yhteensä alle vuoden

‐0,030

Ohjaava koulutus

Työvoiman ulkopuolella yhteensä yli vuoden

‐0,068

Viimeinen tapahtumavuosi URA:ssa

Ei työttömyysjaksoja

0
‐0,014

Palkkatuki vuoden 2010 loppuun mennessä

TE‐toimiston asiakkaaksitulovuosi

Ei työvoiman ulkopuolisia jaksoja

0,036

Starttiraha vuoden 2010 loppuun mennessä

Työnhakuammattien määrä
Ei yli kahta työnhakuammattia

0

0
0,318*
0
0,034
0
‐0,102

0

2007

1,256***

Työtön yhteensä alle vuoden

‐0,028

2008

0,564*

Työtön yhteensä yli vuoden

0,179

2009

0,351*

0

2010

0,207

0,102

2011

0

Ei lomautusjaksoja
Lomautusjaksoja
Ei työjaksoja
Työjaksoja
Ei sijoitusjaksoja
Sijoitusjaksoja

0

R

2, %

*** p<0,001 Tilastollisesti erittäin merkitsevä;
** p<0,01 Tilastollisesti merkitsevä;
* p<0,05 Tilastollisesti melkein merkitsevä

0,418***
0
0,040
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Liitetaulukko 7: Ositettu tarkastelu: KORKEA KOULUTUSTASO. Yleisten
taustatekijöiden, työnhakuominaisuuksien ja työvoimahallinnon toi‐
menpiteiden ja palveluiden yhteys TE‐toimiston kansainvälisten palve‐
luiden vuosien 2007‐2011 uusien asiakkaiden vuoden 2011 tulotasoon
Kerroin
Sukupuoli
Naiset

0

Miehet

0,202***

Maahanmuuton syy
Pakolaisuus, turvapaikka, perheenyhdistäminen

0

Muu Itä‐Eurooppa

0,224

Muu Etelä‐Eurooppa

0,254

Entinen Jugoslavian alue

0,130

Pohjois‐Amerikka ja Oseania

0,036

Latinalainen Amerikka ja Karibia

0,053

Maghreb

0,157

Lähi‐Itä ml. Egypti, Iran ja Afganistan

0,107

Itä‐Aasia

0,108

Etelä‐ ja Kaakkois‐Aasia

0,197

Ilman kansalaisuutta

0,097

Tuntematon

0,183

Tuntematon

0,0160

Puolison työ/opinnot

0,079

Opiskelu
Paluumuuttaja, suomalaiset sukujuuret tai
vanhempi

‐0,011
‐0,016

‐1989

1,299***

Avo‐/avioliitto

0,022

1990‐1999

1,033***

0,344**

2000‐2006

1,195***

2007

1,023***

2008

1,029***

Työperäinen
Muu syy

Kuntahistorian alkamisvuosi

0,132

Ikä
Alle 20‐vuotiaat

0

2009

0,989***

20‐29‐vuotiaat

‐0,242

2010

0,092***

30‐39‐vuotiaat

‐0,173

2011

0

40‐49‐vuotiaat

‐0,261

50‐59‐vuotiaat

‐0,388

Ei toimeentulotukiasiakkuutta 2011

60+‐vuotiaat

‐0,718*

Toimeentulotukiasiakkuus 2011

Toimeentulotuki

Lapset

0
‐0,047

Ammattiala
Ei ole 0‐7‐vuotiaita lapsia
On 0‐7‐vuotiaita lapsia

0
0,032

Kuntahistorian alkamiskunta
Ei kotikuntaa

0

Varsinais‐Suomi

‐0,021

Muu Suomi

‐0,095

Ulkomaat

‐0,769*

Vuoden 2011 verotuskunta (=kotikunta 31.12.2010)
Varsinais‐Suomi

0

Uusimaa

‐0,073

Pirkanmaa

‐0,169

Muu Etelä‐Suomi

0,226

Muu Länsi‐Suomi

0,423*

Itä‐Suomi

0,510

Pohjois‐Suomi

‐0,513

Suomi

0,028

Terveydenhuolto ja sosiaaliala

0,309*

Hallinto‐ ja toimistotyö, IT‐alan työ

0,093

Kaupallinen työ

0,039

Maa‐ ja metsätaloustyö, kalastusala

0,306

Kuljetus‐ ja liikenne

0,253

Rakennus‐ ja kaivosala
Teollisuus: Vaatetus, kone, puu, sähkö ja maa‐
laus

‐0,015

Muu teollisuus ja varastoala

0,160

0,052

Palvelutyö

0,012

Muualla luokittelematon työ (pl. ei ammattia)

0,023

Ei ammattia

0

Suomen suullinen taito
Ei suomen suullista taitoa

Kansalaisuus 2013
Muut Afrikan valtiot

Tieteellinen, tekninen ja taiteellinen työ

0

0

Äidinkieli, erittäin hyvä tai hyvä

‐0,093

Tyydyttävä tai heikko

‐0,032

Ruotsin suullinen taito

0,389***

Muut Pohjoismaat

0,490*

Ei ruotsin suullista taitoa

Viro

0,289*

Äidinkieli, erittäin hyvä tai hyvä

0,276

Venäjä

0,239*

Tyydyttävä tai heikko

‐0,085

Länsi‐Eurooppa

0,279*

Englannin suullinen taito
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0

Ei englannin suullista taitoa

Työharjoittelujaksoja

0

Äidinkieli, erittäin hyvä tai hyvä

0,003

Tyydyttävä tai heikko

0,009

Starttiraha vuoden 2010 loppuun mennessä
Ei starttirahaa
Saanut starttirahaa

Terveydellinen rajoite
Ei rajoitetta
Terveydellinen rajoite

Ei oppisopimusta

‐0,001

Oppisopimus

‐0,031

Ulkomaista työkokemusta yhteensä yli 3v

‐0,011

Ei palkkatukea
Palkkatuki
Työvoimapoliittinen koulutus
Ei keskeytettyä koulutusta vuoden 2010 loppuun
mennessä

Työkokemus Suomesta ennen vuotta 2011
0

Työkokemusta Suomesta yhteensä alle 3 v

0,092

Työkokemusta Suomesta yhteensä yli 3 v

0,476**

Keskeytetty vuoden 2010 loppuun mennessä
Ei haettu koulutusta
Haettu koulutusta

Työnhakuammattien määrä
Ei yli kahta työnhakuammattia
Yli kaksi työnhakuammattia

‐0,167

0
0,906*

Palkkatuki vuoden 2010 loppuun mennessä

0

Ulkomaista työkokemusta yhteensä alle 3v

Ei työkokemusta Suomesta

0

Oppisopimuskoulutusta vuoden 2010 loppuun mennessä

0

Työkokemus ulkomailta ennen vuotta 2011
Ei työkokemusta ulkomailta

‐0,007

0
0,537*

0
‐0,005
0
‐0,003

Suoritettu työvoimapoliittinen koulutus vuoden 2010 loppuun mennessä

0

Ei ammatillista koulutusta

0,051

Ammatillinen koulutus

TE‐toimiston asiakkaaksitulovuosi
2007

0,137

Ei maahanmuuttajakoulutusta

2008

0,124

Maahanmuuttajakoulutus

2009

0,157

Ei ohjaavaa koulutusta

2010

0,119

Ohjaava koulutus

2011

0

Viimeinen tapahtumavuosi URA:ssa

Viimeisin toimenpidesuunnitelma

0
0,278**
0
0,028
0
0,124

2007

0,789**
0,490*

Kotoutumissuunnitelma

0

2008

Työllistymissuunnitelma

‐0,046

2009

0,291*

Työllistymisohjelma

0,190

2010

0,048

Aktivointisuunnitelma

‐0,635

2011

0

Yksilöllinen työnhakusuunnitelma
Ei suunnitelmaa/puuttuva tieto

2, %

R

‐0,828*

*** p<0,001 Tilastollisesti erittäin merkitsevä;
** p<0,01 Tilastollisesti merkitsevä;
* p<0,05 Tilastollisesti melkein merkitsevä

‐0,009

Työllisyyskoodit vuoden 2010 loppuun mennessä
Ei työvoiman ulkopuolisia jaksoja

0

Työvoiman ulkopuolella yhteensä alle vuoden

‐0,123

Työvoiman ulkopuolella yhteensä yli vuoden

‐0,006

Ei työttömyysjaksoja

0

Työtön yhteensä alle vuoden

0,027

Työtön yhteensä yli vuoden

‐0,337*

Ei lomautusjaksoja
Lomautusjaksoja
Ei työjaksoja
Työjaksoja
Ei sijoitusjaksoja
Sijoitusjaksoja

0
0,205
0
0,291***
0
‐0,040

Työharjoittelu vuoden 2010 loppuun mennessä
Ei työharjoittelujaksoja

0
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Liitetaulukko 8: Ositettu tarkastelu: MATALA KOULUTUSTASO. Yleisten
taustatekijöiden, työnhakuominaisuuksien ja työvoimahallinnon toi‐
menpiteiden ja palveluiden yhteys TE‐toimiston kansainvälisten palve‐
luiden vuosien 2007‐2011 uusien asiakkaiden vuoden 2011 tulotasoon
Kerroin
Sukupuoli
Naiset

0

Miehet

0,051

Maahanmuuton syy
Pakolaisuus, turvapaikka, perheenyhdistäminen

0

Tuntematon

0,090

Puolison työ/opinnot

0,122

Opiskelu
Paluumuuttaja, suomalaiset sukujuuret tai
vanhempi

0,298

Avo‐/avioliitto

Muu Etelä‐Eurooppa

‐0,179

Entinen Jugoslavian alue

0,303*

Pohjois‐Amerikka ja Oseania

0,082

Latinalainen Amerikka ja Karibia

‐0,148

Maghreb

‐0,264

Lähi‐Itä ml. Egypti, Iran ja Afganistan

‐0,091

Itä‐Aasia

‐0,118

Etelä‐ ja Kaakkois‐Aasia

0,050

Ilman kansalaisuutta

0,226

Tuntematon

‐0,068

Kuntahistorian alkamisvuosi
‐1989

3,115***

‐0,504*

1990‐1999

0,758**

0,113

2000‐2006

0,898***

Työperäinen

0,336**

2007

0,769***

Muu syy

‐0,901**

2008

0,783***

2009

0,738***

0

2010

0,680***

20‐29‐vuotiaat

0,085

2011

0

30‐39‐vuotiaat

0,308***

40‐49‐vuotiaat

0,377***

Ei toimeentulotukiasiakkuutta 2011

50‐59‐vuotiaat

0,343**

Toimeentulotukiasiakkuus 2011

Ikä
Alle 20‐vuotiaat

60+‐vuotiaat

Toimeentulotuki

‐0,340

On 0‐7‐vuotiaita lapsia

0
0,036

Kuntahistorian alkamiskunta
Ei kotikuntaa

0

Varsinais‐Suomi

‐0,022

Muu Suomi

‐0,027

Vuoden 2011 verotuskunta (=kotikunta 31.12.2010)
Varsinais‐Suomi

0

Uusimaa

‐0,104

Pirkanmaa

‐0,175

Muu Etelä‐Suomi

0,005

Muu Länsi‐Suomi

0,352

Itä‐Suomi
Pohjois‐Suomi

Tieteellinen, tekninen ja taiteellinen työ

‐0,092

Terveydenhuolto ja sosiaaliala

‐0,111

Hallinto‐ ja toimistotyö, IT‐alan työ

‐0,066

Kaupallinen työ

0,021

Maa‐ ja metsätaloustyö, kalastusala

‐0,064

Kuljetus‐ ja liikenne

‐0,115

Rakennus‐ ja kaivosala
Teollisuus: Vaatetus, kone, puu, sähkö ja maa‐
laus

0,136
‐0,018

Muu teollisuus ja varastoala

0,357*

Palvelutyö

‐0,063

Muualla luokittelematon työ (pl. ei ammattia)

0,054

Ei ammattia

0

Suomen suullinen taito

‐0,042

Ei suomen suullista taitoa

‐0,641**

Kansalaisuus 2013
Muut Afrikan valtiot

‐0,147**

Ammattiala

Lapset
Ei ole 0‐7‐vuotiaita lapsia

0

0

0

Äidinkieli, erittäin hyvä tai hyvä

‐0,059

Tyydyttävä tai heikko

0,031

Ruotsin suullinen taito

Suomi

0,265**

Muut Pohjoismaat

‐0,616*

Ei ruotsin suullista taitoa

Viro

0,294*

Äidinkieli, erittäin hyvä tai hyvä

‐0,235

Venäjä

0,291

Tyydyttävä tai heikko

0,257

Länsi‐Eurooppa

0,016

Muu Itä‐Eurooppa

‐0,042

0

Englannin suullinen taito
Ei englannin suullista taitoa
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0

Äidinkieli, erittäin hyvä tai hyvä

0,081

Tyydyttävä tai heikko

‐0,059

Starttiraha vuoden 2010 loppuun mennessä
Ei starttirahaa
Saanut starttirahaa

Terveydellinen rajoite
Ei rajoitetta
Terveydellinen rajoite

Ei palkkatukea

‐0,147

Palkkatuki
Työvoimapoliittinen koulutus
Ei keskeytettyä koulutusta vuoden 2010 loppuun
mennessä

0

Ulkomaista työkokemusta yhteensä alle 3v

0,107

Ulkomaista työkokemusta yhteensä yli 3v

‐0,041

Keskeytetty vuoden 2010 loppuun mennessä

Työkokemus Suomesta ennen vuotta 2011
Ei työkokemusta Suomesta

Ei haettu koulutusta
0

Haettu koulutusta

Työkokemusta Suomesta yhteensä alle 3 v

0,042

Työkokemusta Suomesta yhteensä yli 3 v

0,339

Yli kaksi työnhakuammattia

0
‐0,196

0
0,023
0
‐0,032

Suoritettu työvoimapoliittinen koulutus vuoden 2010 loppuun mennessä
Ei ammatillista koulutusta

Työnhakuammattien määrä
Ei yli kahta työnhakuammattia

‐0,162

Palkkatuki vuoden 2010 loppuun mennessä

0

Työkokemus ulkomailta ennen vuotta 2011
Ei työkokemusta ulkomailta

0

Ammatillinen koulutus
Ei maahanmuuttajakoulutusta

0

Maahanmuuttajakoulutus

0,023

Ei ohjaavaa koulutusta

TE‐toimiston asiakkaaksitulovuosi

0
0,522***
0
0,066
0

2007

0,140

Ohjaava koulutus

2008

0,141

Viimeinen tapahtumavuosi URA:ssa

2009

0,190

2007

0,480

2010

0,263**

2008

0,211

2011

0

2009

0,142

2010

0,063

2011

0

Viimeisin toimenpidesuunnitelma
Kotoutumissuunnitelma
Työllistymissuunnitelma
Työllistymisohjelma

0
‐0,243*

R

*** p<0,001 Tilastollisesti erittäin merkitsevä;
** p<0,01 Tilastollisesti merkitsevä;
* p<0,05 Tilastollisesti melkein merkitsevä

0,463

Aktivointisuunnitelma

‐0,744

Yksilöllinen työnhakusuunnitelma

‐0,199

Ei suunnitelmaa/puuttuva tieto

‐0,078

Työllisyyskoodit vuoden 2010 loppuun mennessä
Ei työvoiman ulkopuolisia jaksoja

0

Työvoiman ulkopuolella yhteensä alle vuoden

0,009

Työvoiman ulkopuolella yhteensä yli vuoden

‐0,050

Ei työttömyysjaksoja

0

Työtön yhteensä alle vuoden

0,030

Työtön yhteensä yli vuoden

0,050

Ei lomautusjaksoja
Lomautusjaksoja
Ei työjaksoja
Työjaksoja
Ei sijoitusjaksoja
Sijoitusjaksoja

0
0,188
0
0,348***
0
0,206*

Työharjoittelu vuoden 2010 loppuun mennessä
Ei työharjoittelujaksoja
Työharjoittelujaksoja

2, %

0
‐0,075

95

‐0,178
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