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1 JOHDANTO 

Eurooppaa koetteli yksi historian suurimpia pakolaiskriisejä vuonna 2015, minkä 

johdosta Eurooppaan hakeutui satoja tuhansia pakolaisia Lähi-Idästä ja Afrikasta. Yksi 

merkittävimmistä tekijöistä Donald J. Trumpin äänestämisestä Yhdysvaltojen 

presidentiksi oli hänen maahanmuuton vastainen kampanjointi, erityisesti 

latinalaisesta Amerikasta tulevia maahanmuuttajia vastaan. Iso-Britannian 

kansanäänestyksen tulokset Euroopan Unionista eroamiseen heijastavat myös Iso-

Britannian kansalaisten halua rajoittaa maahanmuuttoa. Samaan aikaan useimmat 

kehittyneet valtiot kamppailevat väestön ikääntymistä vastaan ja Suomessakin 

poliitikot ovat kannustaneet kansalaisiaan ”synnytystalkoisiin”. Yleisempi ehdotus 

ratkaisuksi väestön ikääntymiselle kuitenkin on kannustaminen suurempiin 

maahanmuuttovirtoihin. 

Maahanmuutto jakaa mielipiteitä vahvasti useimmissa maissa, eikä tyydyttävää 

ratkaisua tunnu löytyvän. Tulevaisuuden näkymät osoittavat kuitenkin sen, että 

maahanmuutto tulee mitä todennäköisemmin vain kasvamaan länsimaissa johtuen 

ilmastonmuutoksesta ja epävarmuudesta monissa maissa kuten Syyria, Somalia ja 

miksei Venäjäkin. Maahanmuutolla on varmasti useita lyhyen- ja pitkän aikavälin 

vaikutuksia kansantaloudelle ja mediassa tunnutaankin keskittyvän nimenomaan 

lyhyen aikavälin vaikutuksiin. Myös tieteelliset tutkimukset tuntuvat painottuvan 

maahanmuuton vaikutuksiin työmarkkinoihin, mikä on täysin ymmärrettävää, sillä 

kansalaisia kiinnostaa oma hetkellinen vauraus ja hyvinvointi enemmän kuin koko 

kansantalouden hyvinvoinnin parantaminen. Ehkäpä tärkein mittari sekä yksilöiden- 

että koko kansantalouden hyvinvoinnin pitkäjänteiselle kehitykselle on kuitenkin 

talouskasvu. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selventää sekä lukijalle, että 

kirjoittajalle itselleen, millainen vaikutus maahanmuutolla on kansantalouden 

talouskasvuun. 

Maahanmuuton vaikutusta talouskasvuun tarkastellaan tässä työssä Solow’n (1956) 

kasvumallin kautta, koska Solow’n malli on laajasti tunnettu ja empiirisesti todettu 

toimivaksi ja tarkaksi malliksi. Tarkastelu aloitetaan selvittämällä, millainen vaikutus 

maahanmuutolla on talouskasvuun käyttämällä Solow’n yksinkertaista kasvumallia, 

jossa kansantalouden tuotanto riippuu vain fyysisestä pääomasta ja työvoiman 
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määrästä. Tämän jälkeen, tuotantofunktioon otetaan mukaan teknologian kehitys ja 

katsotaan miten maahanmuutto vaikuttaa talouskasvuun ottamalla myös sen 

huomioon. Lopuksi, lisätään tuotantofunktioon henkinen pääoma tuotannontekijäksi 

ja katsotaan, muuttuvatko tulokset tämän johdosta.  

Tämän työn tuloksista käy ilmi, että maahanmuuton kokonaisvaikutus talouskasvuun 

näyttäisi olevan lievästi positiivinen. Maahanmuutto aiheuttaa väestönkasvua ja 

säästämisasteen laskua, jotka heikentävät talouskasvua, mutta teknologian kehitys 

kulttuurin moninaisuuden ansiosta, sekä henkisen pääomavarantojen kasvu 

kompensoivat maahanmuuton negatiivisia vaikutuksia niin, että maahanmuuton 

kokonaisvaikutus kansantalouden talouskasvulle muuttuu positiiviseksi.  

Opinnäytetyö alkaa lyhyellä maahanmuuton yleisellä kuvauksella luvussa 2. Luvussa 

3 perehdytään aikaisempaan tutkimukseen maahanmuuton taloudellisista 

vaikutuksista ja luvussa 4 esitellään Solow’n (1956) kasvumallin eri variaatiot ja 

tarkastellaan maahanmuuton vaikutusta talouskasvuun Solow’n kasvumallin eri 

variaatioiden kautta. Lopuksi, luku 5 on työn yhteenveto, jossa kerrataan 

opinnäytetyön tulokset ja esitetään tärkeimmät johtopäätökset. 
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2 MAAHANMUUTTO 

Opinnäytetyön selkeyttämiseksi, aloitetaan kirjallisuuskatsaus maahanmuuton 

vaikutuksesta talouskasvuun määrittelemällä erilaisia, usein käytettyjä 

maahanmuuttoon liittyviä termejä. Nämä termit menevät usein yleisessä keskustelussa 

toistensa kanssa sekaisin, mutta on tärkeää määritellä termit tarkasti, jotta 

maahanmuuttoa voidaan paremmin kuvata. Tässä työssä käytetään sosiaali- ja 

terveysministeriön käyttämiä erilaisia maahanmuuttajaa koskevia määritelmiä. 

Taulukko 1 esittää kyseessä olevat määritelmät. 

Taulukko 1. Erilaisia maahanmuuttajaa koskevia määritelmiä (Päivinen, 2017). 

Termi Selite 

Maahanmuuttaja 
Yleistermi ulkomaalaisesta, joka aikoo asua tai on jo asunut maassa yli 

vuoden. 

Pakolainen 

Henkilö, joka on paennut kotimaastaan tai pysyvästä asuinmaastaan ja 

jolle on myönnetty Geneven pakolaissopimuksen mukainen 

pakolaisasema. 

Turvapaikanhakija 
Henkilö, joka hakee kansainvälistä suojelua ja oleskeluoikeutta 

vieraasta valtiosta. Turvapaikanhakija oleskelee maassa laillisesti. 

Ulkomaalaistaustainen 
Henkilö, jonka molemmat vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva 

vanhempi on syntynyt ulkomailla. 

Työperäinen 

maahanmuuttaja 

Henkilö, joka muuttaa maahan joko elinkeinon harjoittamista tai 

ansiotyöntekoa varten. 
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Taulukosta 1 ilmenee, että maahanmuuttajat ovat erittäin heterogeeninen ryhmä, eikä 

maahanmuuttajia ole mielekästä tarkastella vain yhtenä homogeenisenä joukkona. 

Erilaisella maahanmuutolla on erilaisia taloudellisia vaikutuksia. On selvää, että 

Yhdysvalloista korkeasti koulutetulla työperäisellä maahanmuuttajalla on aivan 

erilainen vaikutus kohdemaan kansantalouteen kuin esimerkiksi Somaliasta 

saapuneella pakolaisella on. 

Maahanmuuttajien heterogeenisyyden lisäksi, maahanmuuton talousvaikutusten 

tutkimisen haasteena on maahanmuuttajan maassaolon aikajänne. Maahanmuuttaja, 

joka asuu kohdemaassa vain vuoden, eroaa merkittävästi maahanmuuttajasta, joka 

asuu kohdemaassaan pysyvästi ja jonka jälkikasvu jää myös asumaan kohdemaahan. 

Lyhyellä, esimerkiksi noin vuoden, aikavälillä on suhteellisen helppoa laskea 

maahanmuuttajan talousvaikutukset kohdemaan kansantalouteen vähentämällä 

maahanmuuttajaan kohdistuvat välittömät kustannukset hänen maksamistaan veroista 

(Pekkala Kerr, 2015). Tällainen tarkastelu ei kuitenkaan ole järkevää, sillä 

maahanmuuttajaan kohdistuneet kustannukset pitäisi nähdä investointeina, jotka 

toivon mukaan tuovat positiivisen tuoton kansantaloudelle tulevaisuudessa. 

Maahanmuuttajien vaikutuksia kansantalouteen olisikin hyvä tarkastella ennemmin 

heidän odotetun nettonykyarvon pohjalta. Kuvio 1 esittää maahanmuuttajien arvioidun 

nettonykyarvon kohdemaan kansantaloudelle maahanmuuttajan jokaisena 

elinvuotena. 
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Kuvio 1. Maahanmuuton nettonykyarvo iän mukaan (mukaillen Pekkala Kerr. 2015). 

Kuviosta 1 voidaan päätellä maahanmuuttajalla olevan keskimäärin positiivinen 

vaikutus kohdemaan kansantaloudelle maahanmuuttajan ollessa 20 ja 60 ikävuoden 

välissä. On siis selvää, että maahanmuuttajalla, joka saapuu kohdemaahan nuorena 

aikuisena pysyäkseen vaikuttaa kohdemaan kansantalouteen yleensä paljon 

positiivisemmin, kuin maahanmuuttajalla, joka saapuu usean pienen lapsen kanssa 

kohdemaahan asuakseen siellä vain vuoden tai kaksi. 

2.1 Kuvaus maastamuuton syistä ja kohdemaan valinnasta 

Syitä maahanmuutolle on yhtä paljon kuin maahanmuuttajia itsessään. Syyt 

maahanmuutolle voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: työntötekijöihin ja 

vetotekijöihin. Vahvimmat työntötekijät uhkaavat maahanmuuttajan kykyä selviytyä 

ja tällaisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi maahanmuuttajan kokema väkivalta tai 

vaino, nälänhätä tai luonnonkatastrofin aiheuttamat vahingot. Muita merkittäviä 

työntötekijöitä ovat maahanmuuttajan köyhyys, työttömyys tai lähtömaan heikko 

elintaso yleensäkin. (Krishnakumar & Indumathi, 2014) 
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Vetotekijät puolestaan vaikuttavat maahanmuuttajan kohdemaan valintaan vahvasti. 

Nämä syyt ovat erittäin yksilöllisiä, mutta joitakin yleisiä syitäkin on havaittavissa. 

Kohdemaan vahva taloudellinen asema ja hyvä elintaso ovat suuria vetotekijöitä. 

Myös kulttuurilliset tekijät, kuten maan ilmapiiri ja suhtautuminen maahanmuuttajiin 

vaikuttavat maahanmuuttopäätökseen. Vetotekijät voivat olla maantieteellisiä, kuten 

kohdemaan sijainti ja ilmasto, poliittisia, kuten lainsäädäntö, taloudellisia, kuten työ, 

opiskelu ja verotus, sekä sosiaalisia, kuten perhe ja olemassa olevat verkostot. 

(Krishnakumar & Indumathi, 2014; Pekkala Kerr & Kerr, 2011; Päivinen, 2017) 

Työntötekijöiden on havaittu olevan voimakkain tekijä maahanmuuttovirtojen 

muodostumisessa ja niiden on todettu vaikuttavan vahvemmin jo valmiiksi heikossa 

asemassa oleviin henkilöihin. Rikkaammista maista tulevien maahanmuuttajien 

maahanmuuttopäätöksiin työntötekijät eivät vaikuta yhtä vahvasti kuin köyhemmistä 

maista tulevien maahanmuuttajien maahanmuuttopäätöksiin, vaan vetotekijät 

vaikuttavat näihin päätöksiin suhteellisesti enemmän. (Päivinen, 2017) 
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3 AIKAISEMPI TUTKIMUS MAAHANMUUTON TALOUDELLISISTA 

VAIKUTUKSISTA 

Maahanmuuton vaikutuksista talouteen on tutkittu edellisten vuosikymmenten aikana 

erittäin kattavasti. Tutkimus tuntuu kuitenkin keskittyvän pääasiassa maahanmuuton 

vaikutuksesta paikallisiin työmarkkinoihin. Tutkimuksia maahanmuuton 

vaikutuksesta nimenomaan talouskasvuun on tehty vähemmän. Kansainvälisesti ehkä 

tunnetuimmat maahanmuuton taloudellisten vaikutusten tutkijat ovat George J. Borjas 

ja Klaus F. Zimmermann. Heidän lähestymistavat maahanmuuton taloudellisiin 

vaikutuksiin eroavat hieman toisistaan. Borjas (1995) lähestyy maahanmuuttoa sen 

kokonaistuotantoon tuomien vaikutusten kautta, kun taas Zimmermann (1995) pohtii 

maahanmuuttoa työmarkkinoiden sopeutumiskyvyn kautta. Seuraavaksi esitetään 

lyhyesti molempien edellä mainittujen tutkijoiden tunnetuimmat tutkimustulokset, 

sekä esitetään lyhyesti taloustieteen oppikirjoista löytyvä jo olemassa oleva näkemys 

maahanmuuton vaikutuksesta talouskasvuun Solow’n mallin kautta.  

3.1 Maahanmuuttoylijäämän maksimointi 

Maahanmuuton kustannuksia oltiin tutkittu laajasti jo 80-luvulla ja 90-luvun alussa, 

mutta kirjallisuutta maahanmuuton hyödyistä löytyi vielä heikosti. Borjasin (1995) 

artikkeli maahanmuuton hyödyistä oli ensimmäisiä merkittäviä tutkimuksia aiheesta.  

Borjas (1995) tarkastelee maahanmuuton vaikutuksia kansantalouden 

kokonaistuotantoon. Maahanmuuton aiheuttamat muutokset kokonaistuotantoon 

riippuvat hyvin vahvasti työn kysynnän joustosta. Maahanmuutolla voi olla 

positiivinen nettovaikutus kantaväestön tuloon vain, jos maahanmuuttajat aiheuttavat 

palkkatason laskun, eli työn kysyntä on joustamatonta. Kansantalouden 

kokonaistuotanto kuitenkin kasvaa suuremman työvoiman määrän ansiosta, jolloin 

pääoman omistajien, eli kapitalistien, tulot nousevat. Kapitalistien saaman tulon ja 

työntekijöiden menettämän tulon erotuksesta saadaan maahanmuuttoylijäämä. 

Maahanmuuttoylijäämä on sitä suurempi, mitä enemmän työntekijöiden palkkataso 

laskee. Borjasin mukaan maahanmuutto aiheuttaa kansantaloudessa siis varallisuuden 

uudelleenjakoa, jossa varallisuus siirtyy enenemissä määrin työntekijöiltä 

kapitalisteille.  
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Toisaalta, jos maahanmuutolla on suuria positiivisia ulkoisvaikutuksia esimerkiksi 

tuotantoteknologiaan, niin nämä vaikutukset voivat kompensoida työn kysynnän 

joustamattomuutta, jolloin myös työntekijöiden palkkataso voi pysyä samana tai jopa 

nousta maahanmuuton ansiosta. Borjas (1995) ei kuitenkaan löydä syitä, että näin olisi 

ainakaan Yhdysvalloissa.  

Todellisuudessa työvoima ei kuitenkaan ole täysin homogeenistä, joten 

maahanmuuton vaikutusten tarkastelu maahanmuuttoylijäämään on mielekkäämpää, 

jos työvoima jaetaan koulutettuihin ja kouluttautumattomiin työntekijöihin. 

Koulutettujen työntekijöiden työn kysynnän jousto on yleensä joustamattomampaa 

kuin kouluttautumattomien vastaava jousto (Hamermesh, 1993), joten 

maahanmuuttoylijäämä on suurempi, jos kansantalous priorisoi koulutettuja 

maahanmuuttajia maahanmuuttopolitiikassaan. Koulutetumpien maahanmuuttajien 

priorisoimista tukevat myös koulutettujen maahanmuuttajien henkisen pääoman 

tuomat ulkoisvaikutukset tuotantoteknologiaan sekä, kouluttautumattomien 

maahanmuuttajien aiheuttamat keskimäärin suuremmat kokonaiskustannukset 

kansantaloudelle. (Borjas, 1995) 

Borjas (1995) ehdottaakin artikkelissa, että kansantalouden tulisi suosia sellaista 

maahanmuuttopolitiikkaa, jossa maksimoidaan maahanmuuttoylijäämän ja 

maahanmuuton aiheuttamien kustannusten erotus, mikäli kansantalouden tavoitteena 

on kasvattaa kantaväestönsä keskimääräistä tuloa. Tämä tavoite ei tietenkään ole 

itsestäänselvyys, sillä toinen hyvin varteenotettava tavoite kansantaloudella saattaa 

olla estää luokkaerojen kasvun. Borjasin tutkimuksen mukaan nämä kaksi tavoitetta 

ovat toistensa kanssa ristiriidassa maahanmuuton osalta. 

3.2 Työmarkkinoiden sopeutuminen 

Toisin kuin Borjas (1995), joka tutkii maahanmuuton vaikutusta pääasiassa 

Yhdysvaltojen kansantuloon, Zimmermann (1995) tarkastelee maahanmuuton 

vaikutusta Euroopan Unionin (EU) työmarkkinoihin ja niiden sopeutumiskykyyn. 

Zimmermann (1995) osoittaa, että historiallisesti Saksalla ja Alankomailla on ollut 

tapana vastaanottaa maahanmuuttajia pääasiassa Itä-Euroopasta ja Turkista, Ranska, 
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Italia ja Espanja ovat vastaanottaneet paljon maahanmuuttajia Afrikasta ja aasialaiset 

suosivat Iso-Britanniaa maahanmuuton kohdemaana. Länsi-Eurooppa vastaanottaa 

maahanmuuttajia siis heikomman hyvinvoinnin maista ja nämä maahanmuuttajat ovat 

yleensä matalasti koulutettuja suhteessa kohdemaan väestöön.  

Zimmermannin (1995) mukaan pitkällä aikavälillä ja täydellisten markkinavoimien 

vallitessa alueelliset taloudelliset erot häviävät maiden välillä, sillä työntekijät 

muuttavat alueille, joissa saavat suuremman korvauksen tekemästään työstä ja 

yritykset siirtävät toimintaansa halvemman työvoiman alueille. Näiden ilmiöiden 

johdosta taloudelliset erot ennen pitkään häviäisivät eri maiden kotitalouksien väliltä. 

Zimmermann kuitenkin huomauttaa, että työntekijät EU:n sisällä eivät välttämättä ole 

kovin halukkaita muuttamaan toiseen maahan muun muassa kulttuuristen ja 

kielellisten erojen takia. EU:n ulkopuolelta tuleva maahanmuutto saattaa nopeuttaa 

alueellista konvergenssia (Zimmermann, 1995). 

Maahanmuuttajat EU:n ulkopuolelta toimivat usein substituutteina paikallisen väestön 

matalan henkisen pääoman omaavalle työvoimalle, mikäli oletetaan että matalan 

koulutustason työvoima on homogeenistä. Tällöin maahanmuutolla on taipumus 

laskea paikallisen matalan koulutustason työvoiman palkkatasoa. Tästä huolimatta 

työvoiman määrän kasvaessa myös kokonaistuotannon pitäisi kasvaa ja eniten tästä 

kokonaistuotannon kasvusta hyötyvät korkeammin koulutetut työntekijät, joiden 

palkkatasoon maahanmuutto näyttäisi vaikuttavan positiivisesti. (Zimmermann, 1995) 

Toisaalta, vahvat ammattiyhdistykset saattavat estää matalasti koulutettujen 

työntekijöiden reaalipalkan laskun, minkä johdosta maahanmuutto lisäisi kohdemaan 

työttömyyttä, eikä kokonaistuotanto myöskään kasvaisi. Tuloksiin vaikuttaa myös 

vahvasti se, miten vahvoja komplementteja kohdemaan matalasti- ja korkeasti 

koulutettu työvoima on. Tämän lisäksi maahanmuuttajat voivat myös olla 

komplementteja paikallisille työntekijöille, ja täten lisäävät tuotannon tehokkuutta. 

Tuotannon tehokkuuden kasvun johdosta myös työvoiman reaalipalkat kasvavat ja 

suurempi väestö lisää myös kysyntää, joten maahanmuutolla voi myös olla voimakas 

kerroinvaikutus kohdemaan talouskasvuun. (Zimmermann, 1995) 
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3.3 Maahanmuuton vaikutus talouskasvuun Solow’n mallin kautta 

Kuten aiemmin todettiin, aikaisempi kirjallisuus ja tutkimus maahanmuuton 

taloudellisista vaikutuksista on keskittynyt pääasiassa maahanmuuton vaikutuksiin 

työmarkkinoihin ja kantaväestön tulon muutoksiin. Tutkimusta on tehty huomattavasti 

vähemmän maahanmuuton vaikutuksesta talouskasvuun, jolla kuitenkin on merkittävä 

vaikutus kansantalouden pitkän aikavälin hyvinvoinnin kehitykselle. 

Bodvarsson ja Van den Berg (2009, s. 221–233) ottavat kirjassaan samanlaisen 

näkökulman maahanmuuton taloudellisten vaikutusten tarkasteluun kuin tässäkin 

työssä. He pohtivat maahanmuuton vaikutusta talouskasvuun Solow’n (1956) 

kasvumallin kautta. Kuten tässäkin työssä myöhemmin käy ilmi, maahanmuutto 

aiheuttaa väestönkasvua, joka puolestaan supistaa työntekijäkohtaista tuotantoa, 

vaikka kokonaistuotanto kasvaisikin.  

Historiallisesti maahanmuuttomyönteiset taloudet kuten Yhdysvallat, Kanada ja 

Australia ovat kuitenkin nauttineet verrattain voimakasta talouskasvua viime 

vuosikymmeninä, siitä huolimatta, että vastaanottavat suhteellisen paljon 

maahanmuuttajia. Bodvarsson ja Van den Berg (2009, s. 231–232) toteavat, että 

maahanmuuton on aiheutettava teknologian kehitystä, jolla edellä mainittujen maiden 

vahva talouskasvu selittyisi. 



14 

 

4 MAAHANMUUTON TARKASTELU SOLOW’N KASVUMALLIN 

KAUTTA 

Tässä työssä tarkastellaan maahanmuuton vaikutusta talouskasvuun Solow’n (1956) 

kasvumallin (toiselta nimeltään Solow-Swanin kasvumalli) kautta. Syyksi tämän 

mallin käyttöönotolle tässä työssä on sen laaja tunnettavuus ja hyväksyminen 

taloustieteilijöiden keskuudessa sekä empiiriset tulokset, jotka tukevat Solow’n 

kasvumallin paikkansapitävyyttä (Barossi-Filho, Goncalves Silva, & Martins Diniz, 

2005; Mankiw, Romer, & Weil, 1992). Solow’n kasvumallin puutteista huolimatta, 

kuten oletus kansantalouden suljetusta tilasta, on se kuitenkin toimiva ja 

matemaattisesti suhteellisen yksinkertainen malli, minkä johdosta talouskasvun 

tarkastelu sen kautta on mielekästä.  

Aloitetaan tarkastelu ensin Solow’n (1956) yksinkertaisen kasvumallin pohjalta, josta 

siirrytään Solow’n kasvumallin variaatioihin, jotka ottavat myös teknologian 

kehityksen ja henkisen pääoman huomioon. 

4.1 Solow’n yksinkertainen kasvumalli 

Lähtökohdat Solow’n (1956) mallin rakentamiselle alkavat perinteisestä 

tuotantofunktiosta 

𝑌 = 𝐹(𝐾, 𝐿),  (1) 

jossa Y kuvaa kansantalouden kokonaistuotantoa, K kansantalouden pääoman määrää 

ja L työvoiman määrää. F toimii funktiona, joka määrää tuotantomahdollisuuksien 

käyrän pääoman ja työvoiman eri yhdistelmillä. Oletuksena tälle tuotantofunktiolle on 

vähenevän tuoton laki, eli lisäämällä joko pääomaa tai työvoimaa yhdellä yksiköllä 

aiheutetaan suurempi tuotannon kasvu, kuin kasvu, jonka seuraava yksikön lisäys 

aiheuttaisi toisen tuotannontekijän pysyessä vakiona. Solow’n malli olettaa siis, että 

kansantalouden kokonaistuotanto riippuu vain näistä kahdesta tekijästä, eli pääomasta 

ja työvoimasta. Vähenevän tuoton laki määrää myös sen, että kansantalous, joka on jo 

pääomaintensiivinen, hyötyy vähemmän pääoman lisäyksestä kuin kansantalous, joka 

on työvoimaintensiivinen. Solow esittää myös tuotantofunktion olevan ensimmäisen 
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asteen homogeeniyhtälö, eli kertomalla molempia tuotannontekijöitä vakiolla λ, 

kasvaa kokonaistuotanto myös samalla kertoimella λ. 

Jotta tuotantofunktiota voidaan käyttää tuotannon ja tuotannontekijöiden välisen 

suhteen tarkasteluun, funktiolle 𝐹(𝐾, 𝐿) on oletettava jokin muoto. Eräs yleisimmin 

käytetty muoto on niin sanottu Cobb-Douglasin tuotantofunktio. Yhtälön ensimmäisen 

asteen homogeenisyys huomioiden voidaan edellä mainittu yhtälö (1) kirjoittaa Cobb-

Douglasin tuotantofunktion muotoon 

𝑌 = 𝐾𝛼𝐿1−𝛼, (2) 

missä 0 ≤ 𝛼 ≤ 1. 

Talouskasvua tarkasteltaessa kokonaistuotannon kasvua kiinnostavampi näkökulma 

on kokonaistuotannon muutos asukasta nähden, jotta eri kansantalouksien keskinäinen 

vertaaminen olisi mahdollista. Mallin yksinkertaistamisen vuoksi jaetaan 

kokonaistuotanto Y kansantalouden asukasluvun sijasta työvoiman määrällä L. Tämän 

laskutoimituksen jälkeen yksinkertaistuu yhtälö (2) muotoon 

𝑦 = 𝑘𝛼. (3) 

Yhtälössä (3) y on tuotanto yhtä työntekijää kohden eli työn tuottavuus 
𝑌

𝐿
 ja k on 

kansantalouden pääomavaltaisuus 
𝐾

𝐿
. Mikäli oletetaan väestön työvoimaan 

osallistumisasteen olevan suunnilleen sama eri kansantalouksien välillä, voidaan työn 

tuottavuuden y avulla verrata myös bruttokansantuotetta asukasta kohden 

(BKT/asukas) eri kansantalouksien välillä. Yhtälöstä (3) voidaan päätellä työn 

tuottavuuden kasvun riippuvan vain ja ainoastaan kansantalouden 

pääomavaltaisuudesta. Mistä kansantalouden pääomavaltaisuus sitten riippuu?  

Solow’n (1956) mukaan kansantalouden pääomavarannon muutos riippuu 

kansantalouden säästämisasteesta s, toisin sanoen likvidistä varallisuudesta, jota ei 

käytetä kulutukseen. Solow’n malli olettaa, että säästetyt varat löytävät tiensä 

kokonaisuudessaan investointeina kansantalouden pääomavarantoon. Tämä viimeisin 



16 

 

väite varsinkin voidaan asettaa epäilyksien alle, mutta rationaalisuuden lakien ja 

toimivien julkisten instituutioiden vallitessa säästetty varallisuus todellakin on 

järkevintä laittaa mahdollisimman tuottavaan kohteeseen, minkä johdosta 

kansantalouden pääomavaranto kasvaa. Pääomavarannon kasvaessa huomioon on 

otettava myös pääoman kuluminen, joka puolestaan pienentää pääomavarantoja. 

Pääomavarannon muutos ajassa t saadaankin siten yhtälöllä 

𝐾′(𝑡) = 𝑠𝑌(𝑡) − 𝛿𝐾(𝑡), (4) 

missä s kuvaa kansantalouden säästämisastetta ja δ pääoman kulumista. Yhtälö 

halutaan saattaa muotoon, jossa voidaan tarkastella kansantalouden 

pääomavaltaisuutta eli pääoman määrää yhtä työntekijää kohden. Järjestetään yhtälö 

(4) uudelleen ja korvataan kokonaistuotanto Y tuotantofunktiolla yhtälön (1) mukaan: 

𝑠𝐹[𝐾(𝑡), 𝐿(𝑡)] = 𝐾′(𝑡) + 𝛿𝐾(𝑡). (5) 

Jaetaan yhtälön molemmat puolet työvoiman määrällä L. Samalla merkitään funktion 

derivaattaa ajan suhteen pisteellä ja jätetään aikamuuttuja t merkitsemättä 

yksinkertaisuuden vuoksi: 

𝑠
𝐹(𝐾,𝐿)

𝐿
=

�̇�

𝐿
+ 𝛿

𝐾

𝐿
. (6) 

Muistetaan, että 
𝐾

𝐿
= 𝑘 ja miten yhtälö (2) yksinkertaistui yhtälöön (3). Samojen 

periaatteiden mukaan yksinkertaistuu yhtälö (6) muotoon: 

𝑠𝑦 =
�̇�

𝐿
+ 𝛿𝑘 ⇔

�̇�

𝐿
= 𝑠𝑦 − 𝛿𝑘. (7) 

Ottamalla pääomavaltaisuuden yhtälöstä 𝑘 =
𝐾

𝐿
 luonnolliset logaritmit ja derivoimalla 

sen ajan suhteen saadaan seuraava laskutoimitus: 

ln 𝑘 = ln 𝐾 − ln 𝐿 ⇒
�̇�

𝑘
=

�̇�

𝐾
−

�̇�

𝐿
. (8) 
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Kerrotaan molemmat puolet kansantalouden pääomavaltaisuudella 𝑘 =
𝐾

𝐿
: 

�̇� =
�̇�

𝐾

𝐾

𝐿
−

�̇�

𝐿
𝑘 =

�̇�

𝐿

𝐾

𝐾
−

�̇�

𝐿
𝑘. (9) 

Huomataan, että 
𝐾

𝐾
= 1 ja 

�̇�

𝐿
 on työvoiman määrän muutos ajassa t. Väestön 

osallistumisen työvoimaan pysyen vakiona, kuvastaa tämä myös väestönkasvua. 

Merkataan väestönkasvua muuttujalla n, jolloin yhtälö (9) voidaan esittää seuraavasti: 

�̇� =
�̇�

𝐿
− 𝑛𝑘. (10) 

Korvataan 
�̇�

𝐿
 yhtälöstä (7) saadulla ratkaisulla: 

�̇� =  𝑠𝑦 − 𝑛𝑘 − 𝛿𝑘 = 𝑠𝑦 − (𝑛 + 𝛿)𝑘. (11) 

Yhtälössä (11) kansantalouden pääomavaltaisuus ajassa t riippuu kansantalouden 

säästämisasteesta s, väestön kasvunopeudesta n ja pääoman kulumisasteesta δ. Koska 

Solow’n (1956) yksinkertaisen kasvumallin mukaan työn tuottavuus riippuu 

ainoastaan kansantalouden pääomavaltaisuudesta ja kansantalouden pääomavaltaisuus 

riippuu ainoastaan säästämisasteesta, väestön kasvunopeudesta ja pääoman 

kulumisasteesta, voidaan tästä päätellä, että työn tuottavuutta kasvattaa suurempi 

säästämisaste s ja vähentää nopeammin kasvava väestö n sekä suurempi pääoman 

kulumisaste δ. Mallin mukaan kansantaloudet, joilla on hidas tai jopa negatiivinen 

väestönkasvu ja joilla on korkea säästämisaste nauttivat suurempaa hyvinvointia kuin 

kansantaloudet, joiden väestö kasvaa nopeasti ja jotka kuluttavat suuremman osan 

tuotannosta. 

Huomioitavaa näissä tuloksissa on, että mallissa oletetaan väestön työvoimaan 

osallistumisasteen olevan vakio. Toisin sanoen, väestön kasvaessa oletetaan 

työvoiman kasvavan samassa suhteessa. Maahanmuuttajien tapauksessa tämä oletus 

voi tuntua epärealistiselta, varsinkin ei-työperäisten maahanmuuttajien kohdalla.  
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Katsotaan millä tavalla maahanmuutto saattaisi vaikuttaa työn tuottavuuteen 

tarkastelemalla maahanmuuton vaikutusta väestönkasvuun n ja säästämisasteeseen s. 

Pääoman kulumisasteeseen δ maahanmuutolla tuskin on mitään merkittävää 

vaikutusta, joten jätetään se tarkastelun ulkopuolelle. 

4.1.1 Maahanmuuton vaikutus väestönkasvuun 

On selvää, että suurempi määrä maahanmuuttajia aiheuttaa väestön kasvua. Tämän 

lisäksi, esimerkiksi Suomessa asuvien maahanmuuttajien kokonaishedelmällisyysluku 

on suomalaista kantaväestöä suurempi. Tilastokeskuksen (2017) mukaan 

ulkomaalaistaustaisten naisten kokonaishedelmällisyysluku oli vuonna 2016 2,0 lasta 

yhtä naista kohden, kun kantaväestön vastaava luku oli 1,6 lasta naista kohden. Näitä 

tilastoja tukee myös Sarvimäen (2010) artikkeli maahanmuuton taloustieteestä. 

Sarvimäen tulokset osoittavat, että Suomessa asuvilla työikäisillä maahanmuuttajilla 

on keskimäärin enemmän alaikäisiä lapsia kuin työikäisellä kantaväestöllä, erityisesti 

jos maahanmuuttaja tulee OECD-maiden ulkopuolelta. Samanlaisia tuloksia on myös 

saatu muissa länsimaissa (Coleman, 2009). Coleman kuitenkin väittää artikkelissaan, 

että erot syntyvyydessä maahanmuuttajien ja kantaväestön keskuudessa eivät ole 

merkittäviä ja että pitkällä aikavälillä erot todennäköisesti lähestyisivät toisiaan. Joka 

tapauksessa, maahanmuutolla on selvästi positiivinen vaikutus väestönkasvuun. 

4.1.2 Maahanmuuton vaikutus säästämisasteeseen 

Kansantalouden säästämisasteella on suuri vaikutus talouskasvuun. Andrei ja 

Huidumac-Petrescu (2013) tutkivat kansantalouden säästämisasteen ja talouskasvun 

kausaliteettia eri euromaissa vuodesta 2000 vuoteen 2011. He löysivät vahvan 

positiivisen suhteen säästämisasteen ja talouskasvun väliltä, jonka mukaan 

talouskasvu reagoi positiivisesti vähintään neljän vuoden viiveellä kasvaneeseen 

säästämisasteeseen. Tästä syystä onkin tärkeää selvittää, millainen vaikutus 

maahanmuuttajilla on kansantalouden säästämisasteeseen.  

Gatina (2014) osoitti artikkelissaan, että maahanmuuttajilla on Australiassa 

kantaväestöä matalampi säästämisaste. Gatina arvioi syyksi maahanmuuttajien 

lähtömaiden olosuhteet. Hän huomasi, että maahanmuuttajilla on taipumusta 
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suurempaan säästämisasteeseen, jos he tulevat rikkaammista maista ja maista, joissa 

on ikääntyvä väestö. Mielenkiintoinen huomio on myös, että maahanmuuttajat, jotka 

tulevat korkean säästämisasteen maista, näyttävät säästävän vähemmän Australiaan 

muuttaessaan, kuin maahanmuuttajat, jotka tulevat matalan säästämisasteen maista. 

Tämä selittynee puutteissa tiedoista kotimaihin lähetetystä rahasta ja/tai kohdemaan 

paremmasta sosiaaliturvasta (Gatina, 2014).  

Piracha ja Zhu (2012) tukevat Gatinan (2014) tuloksia maahanmuuttajien 

pienemmästä säästämisasteesta kantaväestöön nähden, mutta haastavat näkemyksen 

maahanmuuttajien säästämiskäyttäytymisen johtuvan lähtömaan kulttuurillisista ja 

taloudellisista tekijöistä. Piracha ja Zhu väittävät tutkimuksessaan maahanmuuttajien 

epävarmuuden tulevaisuuden tuloistaan olevan merkittävin tekijä heidän 

säästämiskäyttäytymiselleen. He huomasivat selvän laskun maahanmuuttajien 

säästämisasteessa Saksassa, kun Saksan lakia muutettiin vuonna 2000, niin että 

maahanmuuttajien oli helpompi saada Saksan kansalaisuus. Toisaalta, tulojen 

kasvaessa, nostavat maahanmuuttajat säästämisastettaan huomattavasti enemmän kuin 

kantaväestö. Tällekin ilmiölle Piracha ja Zhu antavat selitykseksi maahanmuuttajien 

epävarmuustekijät. (Piracha & Zhu, 2012) 

Säästämisasteessa maahanmuuttajien välillä on myös merkittävää variaatiota eikä tätä 

variaatiota pysty laittamaan yksin lähtömaiden erojen syyksi. Maahanmuuttajat 

muuttavat kohdemaahan eri syistä ja maahanmuuttajan sosioekonomisella asemalla on 

paljon suurempi vaikutus säästämisasteeseen kuin kulttuurisilla tekijöillä (Carroll, 

Rhee, & Rhee, 1999). Maahanmuuton vaikutusta kansantalouden säästämisasteeseen 

on vaikea arvioida maahanmuuttoryhmien huomattavista eroavaisuuksista johtuen ja 

tämä osa-alue kaipaisikin enemmän tutkimusta, mutta lienee turvallista päätellä, että 

maahanmuutolla on keskimäärin negatiivinen vaikutus kansantalouden 

säästämisasteeseen. 

4.1.3 Maahanmuuton kokonaisvaikutus työn tuottavuuteen 

Maahanmuutto näyttäisi laskevan kansantalouden pääomavaltaisuutta Solow’n (1956) 

yksinkertaisen kasvumallin mukaan. Maahanmuutto aiheuttaa suuremman väestön 

kasvunopeuden ja keskimäärin pienemmän kansantalouden säästämisasteen. Nämä 
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kaksi muutosta aiheuttavat kansantalouden pääomavaltaisuuden laskun. Ilmiö on 

esitetty graafisesti kuvioissa 2 ja 3. 

 

Kuvio 2. Väestönkasvun muutoksen vaikutus pääomavaltaisuuteen. 

Kuviosta 2 nähdään, miten talouskasvun tasapainotila määräytyy. Oletetaan 

kansantalouden säästämisasteen olevan tasolla s ja väestön kasvuvauhdin olevan 

tasolla 𝑛1. Kansantalous on tasapainotilassa silloin, kun 𝑠𝑦 = (𝑛1 + 𝛿)𝑘. 

Talouskasvua ei tasapainotilassa synny, sillä jos kansantalouden pääomavaltaisuus 

jostain syystä kasvaisi suuremmaksi kuin 𝑘1
∗, niin tällöin väestönkasvu ja pääoman 

kuluminen aiheuttaisivat pääomavaltaisuuden laskua siihen asti, kunnes 

kansantalouden investoinnit kattaisivat väestönkasvun ja pääoman kulumisen 

aiheuttamat negatiiviset vaikutuksen pääomavaltaisuuteen. Ilmiö toimii myös toiseen 

suuntaan, jos jokin sokki aiheuttaisi pääomavaltaisuuden tason laskun alle 𝑘1
∗-tason. 

Tällöin säästämisen tuomat investoinnit pääomaan kasvattavat työntekijäkohtaista 

pääomavarantoa enemmän kuin väestönkasvu ja pääoman kuluminen supistavat sitä 

siihen asti, kunnes talous on jälleen tasapainotilassa.  

Kuviosta 2 ilmenee myös, miten maahanmuuton aiheuttama suurempi väestön 

kasvuvauhti vaikuttaa kansantalouden pääomavaltaisuuteen ja sitä kautta työn 

tuottavuuteen. Väestön kasvuvauhti kasvaa tasolta 𝑛1 tasolle 𝑛2, jolloin myös vastaava 

kuvaaja jyrkkenee. Kansantaloudella on siis uusi tasapainotila, joka on edellistä 
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tasapainotilaa matalampi. Kansantalouden pääomavaltaisuus supistuu, kunnes 𝑠𝑦 =

(𝑛2 + 𝛿)𝑘. Näin ollen, myös työn tuottavuus laskee tasolle 𝑦2
∗. 

 

 

Kuvio 3. Säästämisasteen muutoksen vaikutus pääomavaltaisuuteen. 

Kuviossa 3 maahanmuutto on aiheuttanut kansantalouden säästämisasteen laskun 

tasolta 𝑠1 tasolle 𝑠2. Uusi, matalampi säästämisaste ei pysty kattamaan väestönkasvun 

ja pääoman kulumisen aiheuttamaa pääomavaltaisuuden supistumista kokonaan, joten 

uudessa tasapainotilassa pääomavaltaisuus laskee tasolta 𝑘1
∗ tasolle 𝑘2

∗ ja siten myös 

työn tuottavuus laskee tasolta 𝑦1
∗ tasolle 𝑦2

∗.  

Maahanmuuton on todettu aiheuttavan sekä väestönkasvua, että säästämisasteen 

laskua, joten maahanmuutto vaikuttaa pääomavaltaisuuteen negatiivisesti näiden 

molempien muuttujien kautta. Tämä ilmiö on esitetty selkeämmin taulukossa 2 

merkkikaavion avulla. 
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Taulukko 2. Merkkikaavio maahanmuuton vaikutuksesta pääomavaltaisuuteen. 

 s n δ k 

muuttujan 

vaikutus k:hon 
+ − − / 

maahanmuuton 

vaikutus 

muuttujaan 

− + / − 

Kuten yhtälöstä (3) voidaan päätellä, aiheuttaa pääomavaltaisuuden lasku myös työn 

tuottavuuden laskun ja näin ollen myös kansantalouden hyvinvointi laskee. 

Maahanmuuton seurauksena kansantalous siirtyy sen luonnollisesta talouskasvun 

tasapainotilasta uuteen tasapainotilaan, missä sekä pääomavaltaisuus k että työn 

tuottavuus y ovat aiempaa alhaisemmalla tasolla. 

Olettaen maahanmuuton kasvattavan väestönkasvua n ja laskevan säästämisastetta s ei 

maahanmuutto olisi Solow’n (1956) yksinkertaisen kasvumallin mukaan 

kansantaloudelle kovinkaan toivottua kansantalouden talouskasvun näkökulmasta. 

Tämä malli ei kuitenkaan ota huomioon sitä, millainen vaikutus maahanmuutolla voisi 

olla kansantalouden teknologian kehitykseen, jonka kasvu saattaisi mitätöidä 

maahanmuuton aiheuttamat ei-toivotut vaikutukset talouskasvuun. 

4.2 Teknologian kehityksen huomioiminen 

Aikaisemmin esitetty Solow’n (1956) kasvumalli olettaa työn tuottavuuden kasvun 

pysähtyvän, kun kansantalous saavuttaa tasapainon luonnollisella kasvu-urallaan. 

Työn tuottavuus ei kuitenkaan ole vielä pysähtynyt vaan kasvaa edelleen (Jones & 

Vollrath, 2013, s. 34). Työn tuottavuuden jatkuva kasvu selittyy Solow’n kasvumallin 

avulla lisäämällä siihen muuttujan teknologian kehitykselle: 
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𝑌 = 𝐹(𝐾, 𝐴𝐿) = 𝐾𝛼(𝐴𝐿)𝛼−1. (12) 

Yhtälössä (12) kansantalouden kokonaistuotanto riippuu pääoman määrästä K, 

työvoiman määrästä L, sekä kansantalouden teknologian tasosta A. Tässä mallissa 

teknologian taso vaikuttaa työvoiman tuottavuuteen. Aivan kuten Solow’n (1956) 

mallissa ilman teknologian kehitystä, on talouskasvun tarkastelu tässä mallissa 

mielekkäämpää, kun tarkastelu tapahtuu työn tuottavuuden muutoksen kautta eikä 

kansantalouden kokonaistuotannon muutoksen kautta. Yhtälön (12) muuttaminen 

tuotantoon työntekijää kohden -muotoon tapahtuu pitkälti samalla tavalla kuin 

yksinkertaisen mallin tapauksessa yhtälössä (3), paitsi että nyt molemmat puolet 

jaetaan efektiivisen työvoiman määrällä AL pelkän työvoiman määrän L sijaan, jolloin 

yhtälö on muotoa: 

�̃� = �̃�𝛼, (13) 

missä 0 ≤ 𝛼 ≤ 1. Yhtälössä (13) �̃� =
𝑌

𝐴𝐿
 ja �̃� =

𝐾

𝐴𝐿
, jolloin teknologian tason A:n 

kasvaessa, myös työn tuottavuus y kasvaa. Teknologian taso A kasvaa vauhtia g. 

Solow’n yksinkertaisessa mallissa työn tuottavuus y kasvaa vain pääomavaltaisuuden 

k:n kasvaessa. Mikäli kansantalous on jo tasapainotilassa, talouskasvu voi johtua vain 

teknologian kehityksen kasvuvauhdista g, sillä kansantalouden pääomavaltaisuus ei 

tasapainotilassa voi ilman eksogeenista sokkia kasvaa. Jotta kansantalous pysyisi 

tasapainotilassa, on työn tuottavuuden y:n ja pääomavaltaisuuden k:n suhteen 

pysyttävä vakiona. Toisin sanoen teknologian kehityksen kasvuvauhti on sama kuin 

työn tuottavuuden y:n ja pääomavaltaisuuden k:n kasvuvauhti, mistä päästään yhtälöön 

(14): 

�̇�

𝐴
= 𝑔 = 𝑔𝑦 = 𝑔𝑘. (14) 

Solow’n kasvumallin teknologian kanssa saa samankaltaiseen muotoon kuin yhtälössä 

(11) pitkälti samoilla laskutoimituksilla kuin aikaisemmin. Ainoana erona on, että 

yhtälön molempia puolia ei jaeta työvoiman määrällä L, kuten yhtälössä (6), vaan 

yhtälön molemmat puolet jaetaan efektiivisen työn määrällä AL. Käyttämällä samoja 

laskutoimituksia kuin aiemmin, päästään yhtälöön (15): 
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�̇̃� = 𝑠�̃� − 𝑛�̃� − 𝑔�̃� − 𝛿�̃� = 𝑠�̃� − (𝑛 + 𝑔 + 𝛿)�̃�. (15) 

Tätä yhtälöä voi tulkita pitkälti samalla tavalla kuin yhtälöä (11), paitsi nyt saadaan 

selville kansantalouden pääoman ja efektiivisen työvoiman suhteen muutos ajassa t, 

eikä pääomavaltaisuuden muutosta ajassa t. Yhtälössä on myös yksi uusi muuttuja, 

teknologian tason kasvuvauhti g. Intuitiivisesti voi tuntua oudolta, että teknologian 

kehitys heikentää pääoman ja efektiivisen työvoiman suhdetta samoin kuin 

väestönkasvu ja pääoman kuluminen. Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että toisin kuin 

väestönkasvu ja pääoman kuluminen, teknologisen kehityksen kasvuvauhti g samalla 

parantaa teknologian tasoa A, minkä ansiosta työn tuottavuus paranee. Eli vaikka 

teknologian kehitys heikentää pääoman ja efektiivisen työvoiman suhdetta �̃�, se 

parantaa työn tuottavuutta y, josta ollaan paljon kiinnostuneempia. 

Kansantalous pyrkii yleensä mahdollisimman nopeaan teknologian kehitykseen ja sitä 

kautta mahdollisimman nopeaan työn tuottavuuden kasvuun, jonka pitäisi näkyä 

hyvinvoinnin kohenemisena. Tämän johdosta on aiheellista selvittää, millainen 

vaikutus maahanmuutolla on teknologian tasoon A ja teknologisen kehityksen 

kasvuvauhtiin g. 

4.2.1 Maahanmuuton vaikutus teknologiaan 

Maahanmuuton vaikutusta kansantalouden teknologian tasoon ja sen kasvuvauhtiin on 

hankala mitata ja arvioida, sillä erilaisella maahanmuutolla voi olla hyvinkin erilaisia 

vaikutuksia teknologian kehitykseen. Ottaviano ja Peri (2006) esittivät artikkelissaan 

kaksi vastakkaista näkökulmaa maahanmuuton taloudellisista vaikutuksista. 

Maahanmuutto aiheuttaa kansantaloudessa suurempaa kulttuurillista moninaisuutta, 

mikä parhaassa tapauksessa tehostaa kansantalouden tuotantoa ja kulutusta erilaisten 

taitojen, tapojen ja ajattelumallien kautta, sekä kasvattaa erilaisten tuotteiden ja 

palvelujen valikoimaa. Toisaalta, suurempi kulttuurillinen moninaisuus saattaa 

aiheuttaa kantaväestön tuottavuuden laskua kulttuurien välisten ennakkoluulojen ja 

kommunikaatio-ongelmien takia. Työn koordinaatio-ongelmat voivat siis aiheuttaa 

työn tuottavuuden laskua (Bove & Elia, 2017).  
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Ottaviano ja Peri (2006) tarkastelivat kulttuurillisen moninaisuuden vaikutusta 

kantaväestön tuottavuuteen ja palkkoihin Yhdysvaltojen eri kaupungeissa vuosien 

1970 ja 1990 välillä. Tutkimuksen tulokset viittaisivat siihen, että suurempi 

kulttuurillinen moninaisuus näyttäisi johtavan vahvempaan kantaväestön työn 

tuottavuuden kasvuun, sekä kantaväestön palkkojen nousuun. Tämä ilmiö voi 

kuitenkin selittyä myös sillä, että eri kaupunkien asukkaissa voi ilmentyä erilaisia 

piirteitä ja niin sanotusti suvaitsevimpien kaupunkien asukkaissa voi olla muita työn 

tuottavuutta lisääviä piirteitä. Tämän vaihtoehdon Ottaviano ja Peri tuovat myös itse 

esille. Tutkimus ei myöskään selitä miksi kulttuurisella moninaisuudella ja työn 

tuottavuudella on niin vahva positiivinen korrelaatio. 

Kulttuurillisen moninaisuuden positiivista vaikutusta työn tuottavuuteen tukevat 

monet viimeaikaiset tutkimukset (Ager & Brückner, 2013; Bove & Elia, 2017). Ager 

ja Brückner (2013) kuitenkin jakoivat kulttuurillisen moninaisuuden kahteen osaan: 

fragmentaatioon ja polarisaatioon. Kulttuurillisella fragmentaatiolla tarkoitetaan 

todennäköisyyttä sille, että kaksi satunnaisesti populaatiosta valittua henkilöä kuuluvat 

eri kulttuurillisiin ryhmiin, kun taas kulttuurillisella polarisoitumisella tarkoitetaan 

tunnuslukua, joka osoittaa miten lähellä populaatio on tilaa, jossa on vain kaksi yhtä 

suurta kulttuurillista ryhmää. 

Agerin ja Brücknerin (2013) tulokset osoittavat, että kulttuurillisen fragmentaation 

kasvaessa yhdellä prosenttiyksiköllä, tuotanto yhtä asukasta kohden kasvaisi noin 

kahdella prosenttiyksiköllä. Toisaalta, kulttuurisella polarisoitumisella on merkittävä, 

mutta negatiivinen vaikutus tuotantoon asukasta kohden Yhdysvalloissa vuosien 1870 

ja 1920 välillä. Kulttuurillisen polarisoitumisen kasvu yhdellä prosenttiyksiköllä johti 

keskimäärin kolmen prosenttiyksikön laskuun tuotannossa yhtä asukasta kohden.  

Suuren kulttuurillisen polarisoitumisen aiheuttamat hyvinvointitappiot tuntuvat 

intuitiivisilta. Mitä suurempi ja voimakkaampi vähemmistö kansantalouden sisältä 

löytyy, sitä todennäköisempiä ovat kulttuurien väliset konfliktit. Ager ja Brückner 

(2013) viittaavatkin tutkimuksiin, jotka osoittavat konfliktien todennäköisyyden 

olevan suurimmillaan, kun vastakkain asettuvat kaksi yhtä vahvaa ryhmää (Esteban, 

Mayoral, & Ray, 2012). Tämän voisi tulkita niin, että kulttuurillinen polarisoituminen 

aiheuttaisi konflikteja ja sitä kautta tuotannon laskua asukasta kohden. Esteban ym. 
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(2012), esittävät, että myös kulttuurillinen fragmentaatio kasvattaisi konfliktien 

todennäköisyyttä, mutta pienemmässä määrin kuin kulttuurillinen polarisoituminen. 

Bove ja Elia (2017) haastavat Agerin ja Brücknerin (2013) näkemyksen kulttuurillisen 

polarisoitumisen negatiivisista vaikutuksista tuotantoon asukasta kohden. Heidän 

tutkimuksessaan sekä kulttuurillisella fragmentaatiolla, että kulttuurillisella 

polarisoitumisella on selvä positiivinen vaikutus tuotantoon asukasta kohden. 

Tuloksista kuitenkin näkee, että etnisellä epätasa-arvolla, eli etnisten ryhmien 

taloudellisilla eroilla on merkittävä negatiivinen vaikutus tuotantoon asukasta kohden. 

Boven ja Elian tutkimuksessa on myös eroteltu kulttuurillisen fragmentaation ja 

polarisoitumisen vaikutukset kehittyneiden ja kehittyvien maiden välillä vuodesta 

1960 vuoteen 2010. Kehittyvät maat hyötyvät kulttuurillisesta moninaisuudesta 

enemmän kuin kehittyneet maat. Yhden prosenttiyksikön kasvu joko fragmentaatiossa 

tai polarisoitumisessa kasvattaisi kehittyvän maan tuotantoa asukasta kohden 

keskimäärin 0,3 prosenttiyksiköllä, kun taas kehittyneiden maiden kohdalla 

vastaavalla muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta tuotantoon asukasta kohden. 

Kehittyvien ja kehittyneiden maiden erot selittynevät kehittyvien maiden 

alhaisemmalla teknologian tasolla, minkä johdosta kehittyvät maat hyötyvät enemmän 

kulttuurillisen moninaisuuden tuomasta teknologian tason kasvusta, kun taas 

kehittyneet maat yleensä ovat jo teknologisen kehityksen kärjessä. 

Tutkimukset näyttävät olevan melko yksimielisiä siitä, että maahanmuutolla olisi 

suuremman kulttuurillisen moninaisuuden ansiosta positiivisia vaikutuksia 

kansantalouden teknologian kehitykseen. Kysymys kuuluukin, että onko tämä 

teknologisen kehityksen kasvu riittävää kattaakseen maahanmuuton tuomat 

negatiiviset vaikutukset talouskasvuun ja millaisella maahanmuuttopolitiikalla nämä 

negatiiviset vaikutukset voitaisiin minimoida. Asiantuntijoiden keskuudessa vallitsee 

yksimielisyys kulttuurillisen fragmentaation positiivisesta vaikutuksesta 

talouskasvuun, mutta kulttuurillisen polarisaation vaikutuksista on ristiriitaisia 

tuloksia. Eri etnisten ryhmien taloudellisesti heikompaa asemaa kantaväestöön nähden 

tulisi ainakin pyrkiä välttämään. 

Peilaamalla näitä tuloksia Solow’n (1956) malliin, päästään siihen lopputulokseen, että 

maahanmuuton voidaan ajatella nostavan kansantalouden teknologian tasoa A sekä 
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teknologisen kehityksen kasvuvauhtia g, jos kyseessä ovat pysyvästi suuremmat 

maahanmuuttovirrat, varsinkin jos kyseessä on kehittyvä talous. Mikäli väestön 

osallistumista työvoimaan pidetään vakiona, niin tuotannon kasvu asukasta kohden 

tarkoittaa yhtä suurta kasvua työn tuottavuudessa y. Jos työn tuottavuus y kasvaa, 

mutta kansantalouden väestönkasvu nopeutuu ja säästämisaste pienenee 

maahanmuuton takia, niin tällöin ainoa työn tuottavuuden kasvun lähde voi olla 

teknologian tason A:n kasvu. 

Tarkkoja lähteitä maahanmuuton tuomaan teknologian kehitykseen ei valitettavasti ole 

kovin paljoa tutkittu. Jokin näistä lähteistä voi olla, että maahanmuuttajat kasvattavat 

talouden kokoa, ja suuremman väestön ansiosta todennäköisyys uusille innovaatioille 

kasvaa. Maahanmuutto saattaa myös heikentää etujärjestöjen kykyä hidastaa tai estää 

teknologian implementointia. Varsinkin kehittyvissä talouksissa maahanmuuttajat 

voivat tuoda uusia teknologioita ja ajattelumalleja, joita vastaanottavassa taloudessa 

voidaan hyödyntää tuotannossa. Hyvin usein maahanmuuttajat osallistuvat 

kantaväestön kanssa innovointiin esimerkiksi yrittäjinä tai luovina työntekijöinä. 

(Bodvarsson & Van den Berg, 2009, s. 232) Edellä mainitut teknologian kehityksen 

lähteet, ovat vain spekulaatiota ja maahanmuuton tarkka vaikutus talouden 

teknologian kehitykseen kaipaisi jatkotutkimusta. 

4.3 Henkisen pääoman huomioiminen 

Solow’n (1956) klassinen kasvumalli suoriutuu todellisuudessa verrattain hyvin ja se 

kykenee selittämään kansantalouksien hyvinvointien eroja. Malli ei kuitenkaan ota 

huomioon sitä, että työvoima eri kansantalouksissa vaihtelee suuresti 

koulutustasoltaan ja kyvyissään (Jones & Vollrath, 2013, s. 54–55). Tämä tarkoittaa 

sitä, että kaksi kansantaloutta, joilla on sama määrä pääomaa, työvoimaa ja joiden 

teknologioiden tasot vastaavat toisiaan, saattavat silti nauttia eri tasoista hyvinvointia, 

koska toisen kansantalouden työvoima on tehokkaampaa. 

Mankiw, Romer ja Weil (1992) täydensivät Solow’n (1956) klassista kasvumallia 

lisäämällä siihen tuotannontekijän henkiselle pääomalle: 

𝑌 = 𝐾𝛼𝐻𝛽(𝐴𝐿)1−𝛼−𝛽. (16) 



28 

 

Henkisen pääoman H oletetaan kertyvän samalla tavalla kuin fyysisen pääoman K ja 

sen oletetaan kuluvan myös samaa vauhtia δ. Säästämisaste s kuitenkin jaetaan 

kahdeksi erilliseksi investoinniksi, toinen puoli kasvattaa fyysistä pääomaa K ja toinen 

puoli kasvattaa henkistä pääomaa H: 

𝑠 = 𝑠𝐾 + 𝑠𝐻. (17) 

Näin ollen, käyttäen samoja laskutoimituksia kuin aiemmin, saadaan kaksi erillistä 

yhtälöä fyysisen- ja henkisen pääoman per efektiivinen työvoima muutokselle: 

�̇̃� = 𝑠𝐾�̃� − (𝑛 + 𝑔 + 𝛿)�̃�, (18) 

ℎ̇̃ = 𝑠𝐻�̃� − (𝑛 + 𝑔 + 𝛿)ℎ̃. (19) 

Näitä molempia yhtälöitä voidaan tulkita samalla tavalla kuin yhtälöä (15), erona vain 

on, että fyysinen ja henkinen pääoma ovat erotettu omiin yhtälöihin. Kansantalous voi 

parantaa työn tuottavuutta, ja siten hyvinvointia, kasvattamalla fyysisen pääoman 

säästämisastetta 𝑠𝐾, henkisen pääoman säästämisastetta 𝑠𝐻, tai molempia. Henkisen 

pääoman säästämisasteen voi ymmärtää investointeina koulutukseen ja kykyjen 

kehittämiseen. Aika käytetty henkisen pääoman kerryttämiseen on aikaa pois 

tuotannosta ja se siten vähentää kansantalouden hetkellistä kokonaistuotantoa, mutta 

pidemmällä aikavälillä se parantaa työn tuottavuutta, joka puolestaan kasvattaa 

kokonaistuotantoa. 

4.3.1 Maahanmuuton vaikutus henkiseen pääomaan 

Järkevää maahanmuuttopolitiikkaa laadittaessa, on tärkeää ymmärtää maahanmuuton 

vaikutus kansantalouden henkiseen pääomaan. Toisin sanoen, miten maahanmuuttajat 

eroavat kantaväestön koulutustasosta, eli aiheuttaako maahanmuutto kansantalouden 

henkisen pääoman suhteellista kohenemista, heikentymistä, vai ei muutosta lainkaan. 

Toinen tärkeä kysymys on miten maahanmuutto vaikuttaa kansantalouden 

keskimääräiseen henkisen pääoman säästämisasteeseen, eli aiheuttaako 

maahanmuutto muutosta kantaväestön tai maahanmuuttajien kouluttautumiseen. 
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Useat OECD-maat ovat alkaneet ottamaan käyttöön selektiivistä 

maahanmuuttopolitiikkaa, joka priorisoi kouluttautuneita maahanmuuttajia 

vähemmän koulutettujen maahanmuuttajien kustannuksella. Näihin maihin lukeutuu 

muun muassa Yhdysvallat, Yhdistynyt Kuningaskunta, Tanska ja Alankomaat. 

(Boubtane, Dumont, & Rault, 2016) 

Dolado, Goria ja Ichino (1994) olivat ensimmäisiä, jotka tarkastelivat maahanmuuton 

vaikutusta talouskasvuun Solow’n henkisellä pääomalla laajennetun mallin (Mankiw 

ym., 1992) kautta. Doladon ym. artikkeli tukee myös tässä työssä todettua näkemystä 

maahanmuuton negatiivisesta vaikutuksesta talouskasvuun väestönkasvun kautta. 

Artikkelin tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että tämä negatiivinen vaikutus on 

kuitenkin selvästi pienempi kuin jos väestö kasvaisi luonnostaan nopeammin, johtuen 

maahanmuuttajien tuomasta henkisestä pääomasta. Mitä korkeampi henkisen 

pääoman taso maahanmuuttajilla on, sitä pienempi negatiivinen vaikutus työn 

tuottavuuteen maahanmuutolla on. Boubtane ym. (2016) huomauttavat, että Doladon 

ym. tulokset pohjautuvat OECD-maihin kohdistuneeseen maahanmuuttoon vuosina 

1960–1985 ja että tätä aikaa leimaa pääasiassa kouluttautumattomien työntekijöiden 

maahanmuutto. Maahanmuuttovirrat ovat 1980-luvun jälkeen muuttuneet 

huomattavasti, joten aiheen uudelleenkäsittely lienee paikallaan. 

Tutkimuksessaan maahanmuuton vaikutuksista talouskasvuun OECD-maissa 

Boubtane, ym. (2016) käyttävät Solow’n (1956) kasvumallia pohjana, kuten Doladon 

(1994) artikkelissa ja toteavat saman, eli maahanmuutolla pitäisi Solow’n mallin 

mukaan olla negatiivinen vaikutus pitkäaikaiseen talouskasvuun pääomavaltaisuuden 

heikentymisen johdosta. Heidän tuloksistaan käy ilmi, että henkisen pääoman 

kertyminen maahanmuuton johdosta kattaa maahanmuuton tuomat negatiiviset 

vaikutukset työn tuottavuuteen kokonaan suurimmassa osassa OECD-maissa vuosina 

1986–2006. Maahanmuutolla on joko negatiivinen vaikutus tai ei vaikutusta lainkaan 

kansantalouden lyhytaikaiseen työn tuottavuuden kasvuun vain maissa, joissa 

maahanmuuttajien koulutustaso on kantaväestöä alhaisempi tai lähellä samaa tasoa. 

Ainoat OECD-maat, joissa näin on, ovat Yhdysvallat, Kreikka, Saksa ja Suomi. Mallin 

mukaan kaikki OECD-maat nauttisivat nopeampaa työn tuottavuuden kasvua, 

kasvattamalla maahanmuuttovirtoja, mikäli maahanmuuttajien suhteellinen 

koulutustaso kantaväestöön nähden pysyy vakiona. BKT/asukas paranisi myös 
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Yhdysvalloissa, Kreikassa, Saksassa ja Suomessa maahanmuuton tuomien 

demograafisten muutosten ansiosta, vaikka työn tuottavuus hieman heikkenisikin 

Yhdysvalloissa ja Kreikassa ja kasvaisi vain vähän Saksassa ja Suomessa. Kaikki 

maat, mutta erityisesti neljä edellä mainittua maata, hyötyisivät maahanmuutosta vielä 

enemmän priorisoimalla korkeammin koulutettuja maahanmuuttajia. 

Boubtane ym. (2016) tuloksista käy ilmi, että vastaanottamalla 50 prosenttia enemmän 

maahanmuuttajia, lisäisi se tutkimuksessa mukana olleiden OECD-maiden työn 

tuottavuuden kasvuvauhtia noin kahdella prosentilla vuosittain. He huomauttavat 

myös, että tutkimus ei ota huomioon muita maahanmuuton mahdollisia kontribuutioita 

talouskasvuun ikärakenteen muutoksen ja teknologian kehityksen ja innovaatioiden 

kautta. Boubtane ym. (2016) tutkimus eroaa merkittävästi aikaisemmista tutkimuksista 

ja näkemyksistä maahanmuuttajista, jotka olettavat maahanmuuttajien henkisen 

pääoman olevan keskimäärin kantaväestöä matalampi. Boubtanen ym. (2016) mallissa 

maahanmuuttajilla on kuitenkin keskimäärin korkeampi henkisen pääoman taso kuin 

kantaväestöllä Yhdysvallat ollen ainoa poikkeus. Tämä näkemys selittynee sillä, että 

tutkimuksessa otetaan huomioon ainoastaan työvoimaan osallistuvat maahanmuuttajat 

eikä työvoiman ulkopuolella olevia maahanmuuttajia oteta lainkaan huomioon. Tästä 

huolimatta se, että keskiverto maahanmuuttaja olisi keskivertoista OECD-maan 

kansalaista tuottavampi on näkemyksenä vähintäänkin radikaalisti erilainen. Tämä 

näkemys ei kuitenkaan ole ainoa laatuaan, sillä myös Doladon ym. (1994) artikkelissa 

todettiin OECD-maihin vuosina 1960–1985 tulevien maahanmuuttajien henkisen 

pääomatason olevan yllättävän lähellä kantaväestön henkisen pääoman tasoa. 

Mikäli maahanmuuttajat toimivat substituutteina kouluttautumattomalle työvoimalle 

ja komplementteina koulutetulle työvoimalle, kuten Zimmermann (1995) arvioi, 

saattaisi maahanmuutto toimia kannustimena kantaväestölle kouluttautua enemmän, 

jotta kantaväestö voisi nauttia korkeammasta koulutetun työvoiman tulotasosta, jonka 

työn tuottavuuden kasvu aiheuttaa. Jackson (2015) osoittaa, että Yhdysvalloissa yhden 

prosenttiyksikön kasvu kouluttautumattomissa maahanmuuttajissa johtaa noin 0,33 

prosentin kasvuun kantaväestön korkeakouluopintojen aloittamisessa. Merkittävää 

päinvastaista vaikutusta ei ole havaittavissa koulutettujen maahanmuuttajien prosentin 

kasvun johdosta. Nämä tulokset viittaisivat siihen, että vaikka matalan henkisen 

pääoman omaavien maahanmuutto kasvaisi, saattaisi se silti parantaa kansantalouden 
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henkisen pääoman säästämisastetta ja siten kasvattaa työn tuottavuutta pitkällä 

aikavälillä. 
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5 YHTEENVETO 

Tässä työssä selvitettiin maahanmuuton vaikutusta Solow’n (1956) kasvumallin 

kautta. Alkuperäisen yksinkertaisen Solow’n kasvumallin mukaan maahanmuutolla on 

negatiivinen vaikutus kansantalouden talouskasvuun, sillä maahanmuutto aiheuttaa 

väestönkasvua, sekä keskimäärin säästämisasteen laskua, jotka molemmat johtavat 

matalampaan pääomavaltaisuuteen, joka puolestaan heikentää työn tuottavuutta, jota 

tässä työssä käytetään talouskasvun mittarina. 

Empiiriset tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että maahanmuutolla on 

keskimäärin lievästi positiivinen vaikutus talouskasvuun. Solow’n henkisellä 

pääomalla lisätyn mallin (Mankiw ym., 1992) mukaan tämä talouskasvu voi johtua 

ainoastaan joko teknologian kehityksestä ja/tai henkisen pääoman kasvusta. 

Teknologian kehitys voi selittyä kulttuurisella moninaisuudella, joka parantaa 

työntekijöiden komplementtisuutta ja näin ollen tuottavuutta. Henkisen pääoman 

kasvu voi selittyä maahanmuuttajien keskimäärin korkeammalla henkisen pääoman 

tasolla suhteessa kantaväestöön tai maahanmuuton aiheuttamista kannustimista 

kantaväestölle kouluttautua paremmin.  

Tässä työssä käytetyt lähteet keskittyvät pääasiassa maahanmuuton taloudellisiin 

vaikutuksiin kehittyneissä maissa, eikä näiden tuloksien voida olettaa olevan 

yleistettävissä kaikkiin kansantalouksiin. Malli olettaa myös maahanmuuttajien 

osallistuvan työvoimaan samassa suhteessa kuin kantaväestökin. Tämä olettamus on 

epärealistinen, eikä työssä oteta kantaa siihen, miten erilainen työllisyysaste 

maahanmuuttajien keskuudessa, muuttaisi tuloksia. Työssä hyödynnetyssä Solow’n 

(1956) kasvumallissa ei huomioida sitä mahdollisuutta, että maahanmuuttaja saattaa 

tuoda tullessaan myös fyysistä pääomaa esimerkiksi sijoitusten tai aineettomien 

omistusten muodossa. Tämän ilmiön vaikutuksia ei työssä olla tarkasteltu. 

Kansantaloudet hyötyisivät selektiivisemmästä maahanmuuttopolitiikasta, jossa 

koulutettuja maahanmuuttajia suosittaisiin kouluttautumattomien maahanmuuttajien 

kustannuksella. Koulutetut maahanmuuttajat tuovat enemmän henkistä pääomaa ja 

toimivat suuremmissa määrin kantaväestölle komplementteina eikä substituutteina, 

mikä myös edistää teknologian kehitystä. Koulutetummilla maahanmuuttajilla on 
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taipumusta myös suurempaan säästämisasteeseen kuin heikommin koulutetuilla 

maahanmuuttajilla heidän eriävien sosioekonomisten asemien takia. Kansantalouksien 

olisi hyvä myös välttää kulttuurillisen polarisoitumisen haittavaikutuksia, suosimalla 

maahanmuuttoa useasta eri maasta, sekä välttämällä taloudellista ja poliittista 

eriarvoisuutta etnisten ryhmien välillä.  

Maahanmuuton vaikutusta talouskasvuun Solow’n (1956) kasvumallin kautta on 

tutkittu yllättävän vähän, ottaen huomioon Solow’n mallin suosion ja talouskasvun 

tärkeyden kansantalouden asukkaiden pitkän aikavälin hyvinvoinnille. Aihetta olisi 

syytä tutkia tarkemmin, erityisesti maahanmuuton vaikutusta teknologian kehitykseen, 

jotta voidaan tietää paremmin, millainen maahanmuutto maksimoi teknologisen 

kehityksen kasvuvauhdin. Kuten aiemmin todettiin, maahanmuuttajat eivät työllisty 

yhtä helposti kuin kantaväestö. Maahanmuuton vaikutusta talouskasvuun olisi syytä 

siis tutkia myös työllisyysasteen muutoksen kautta, eikä vain työn tuottavuuden kautta, 

sillä työn tuottavuus ei ota työttömiä huomioon. Tutkimusten oletukset 

maahanmuuttajien keskimääräisen henkisen pääoman tasosta ovat ristiriidassa sekä 

keskenään, että yleisen näkemyksen kanssa. Erilaiset luvut maahanmuuttajien 

keskimääräiselle henkisen pääoman tasolle muuttaisivat johtopäätöksiä 

maahanmuutosta radikaalisti, joten selkeyttä tälle osa-alueelle kaivattaisiin. 
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