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1. Bakgrund
För att trygga den ekonomiska hållbarheten och välfärdsstaten krävs det att den arbets- och
utbildningsrelaterade invandringen ökar oberoende av konjunkturläget. Befolkningen i arbetsför ålder i
Finland minskar och befolkningstillväxten sker uteslutande genom invandring. Utan tillräcklig invandring
minskar utbudet på arbetskraft och på längre sikt även sysselsättningen väsentligt, vilket påverkar
försörjningskvoten, sysselsättningsgraden och hållbarhetsunderskottet. Finland konkurrerar om de bästa
experterna med resten av världen.
Förutom allmänt kompetent arbetskraft behöver företag och andra organisationer även sådan
specialkompetens som inte finns i Finland. Invandringen av experter stärker och internationaliserar den
finländska innovationsverksamheten och gör det lättare att få internationella investeringar till Finland. Detta
bidrar i sin tur till nya arbetstillfällen och främjar internationaliseringen av finländska företag.
Mångfalden i samhället och arbetslivet bidrar till Finlands attraktivitet i internationella experters och
investerares ögon. Detta har även avgörande betydelse för sysselsättningen av de invandrare som redan bor
i landet. Ett internationellt arbetsliv underlättar bland annat för de internationella studerande som avlagt en
examen i Finland och forskare att etablera sig i landet. Det förebygger även kompetensflykt.

2. Syfte, mål och samordning av åtgärdsprogrammet Talent Boost
2.1

Syfte och mål

Ett mål med Sanna Marins regeringsprogram är att öka den arbetsrelaterade invandringen av experter och
förbättra de internationella examensstuderandenas möjligheter att få jobb i Finland. Enligt
regeringsprogrammet ska prioriteringen för arbetskraftsinvandringen ligga på att få arbetskraft till branscher
där det råder brist på sådan samt att få experter, studerande och forskare till spets- och tillväxtbranscher
inom forskning, utveckling och innovationer (FUI).
Syftet med åtgärdsprogrammet Talent Boost är att internationella experter ska stärka sysselsättningsgraden
i Finland, högskolornas kvalitet, mångfald och internationalisering, företagens och FUI-verksamhetens
tillväxt, internationalisering och förnyelse samt möjligheterna att få investeringar till Finland. I arbetet
samordnas sysselsättnings-, närings-, innovations-, utbildnings- och invandringspolitiken.
Följande mål har satts upp för åtgärdsprogrammet:
1. Finland ska vara en internationellt attraktiv plats för arbete, studier, forskning och
företagande.
2. Arbetsgivarna kan och vill rekrytera internationella experter.
3. De internationella experternas sakkunskap stärker finländska företags och FUI-verksamhetens
tillväxt, internationalisering och förnyelse.
Termen internationell expert syftar på såväl
uppstartsföretagare och studerande som forskare.

2.2

internationella

specialsakkunniga,

arbetstagare,

Styrning och samordning

Att locka internationella experter, underlätta deras etablering och integration i landet samt dra nytta av deras
expertis kräver ett välfungerande och långsiktigt samarbete kring ekosystem mellan staten, städerna,
läroanstalterna, företagen och de övriga aktörerna. Syftet med Talent Boost-verksamheten är att skapa
mervärde genom att flera olika aktörer erbjuder ett gemensamt, kundvänligt utbud.
Åtgärdsprogrammets styrgrupp består av representanter för ekosystemaktörerna. Ordförande är kanslichef
Jari Gustafsson (ANM), från och med den 1 september 2020 Raimo Luoma (ANM), och kanslichef Anita
Lehikoinen (UKM). Styrgruppen har till uppgift att styra, samordna och följa upp det tväradministrativa
beredningsarbetet kring och genomförandet av åtgärdsprogrammet. Styrgruppen rapporterar till
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ministerarbetsgruppen för kunnande, bildning och innovationer samt ministerarbetsgruppen för främjande
av sysselsättningen via underarbetsgruppen för arbetskraftsinvandring och integration.
Utöver styrgruppen har man inom åtgärdsprogrammet tillsatt ett utvecklingsprojekt för utlänningslagen och
tillståndsförfarandena samt en arbetsgrupp för dragningskraft och hållkraft för internationella experter.
Inom utvecklingsprojektet och arbetsgruppen rapporterar man om sitt arbete till styrgruppen.
För utvecklingen av politiken, lagstiftningen och förvaltningen inom åtgärdsprogrammet Talent Boost och
den nationella samordningen av den ansvarar arbets- och näringsministeriet samt undervisnings- och
kulturministeriet. För den nationella samordningen av Talent Boost-tjänsterna i kontaktytan mot företagen
ansvarar Business Finland (BF), framöver tillsammans med den arbets- och näringsbyrå och NTM-central som
sköter den riksomfattande samordningen. Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
deltar Undervisningsstyrelsen, Finlands Akademi och högskolorna aktivt i genomförandet av
åtgärdsprogrammet.
På regional nivå genomförs åtgärdsprogrammet i synnerhet genom den så kallade Talent Hubservicemodellen. Med Talent Hub-modellen avses regionala samarbetsmodeller genom vilka det skapas
tydliga servicestigar över organisationsgränserna för att locka, rekrytera, etablera och integrera
internationella experter samt för att göra det lättare för företagen att få kontakt med internationella
experter. Talent Boost-verksamheten har inletts i cirka 30 städer eller regioner.
Beskickningarna, Talent Advisor-experterna vid Business Finland och Team Finland Knowledge-experterna
vid undervisnings- och kulturministeriet skapar brohuvuden och nätverk som stöd för att locka och rekrytera
experter i hela världen.
Programmet anknyter till agendan för hållbar tillväxt, genomförandet av visionen för högskoleutbildningen
och forskningen 2030 samt internationaliseringsstrategin för högskolorna, Team Finland-strategin,
programmet för export och internationell tillväxt, färdplanen för forsknings-, utvecklings- och
innovationsverksamhet och programmet för mångfald i arbetslivet. I programmet beaktas även utvecklingen
av servicestrukturen för de offentliga sysselsättnings- och företagstjänsterna och kommunförsöken i
samband med dem. Åtgärderna genomförs inom statens utgiftsramar.
För Talent Boost-programmet utformas under 2020 en kommunikationsplan och en uppföljningsmodell.
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3. Coronakrisens konsekvenser och Talent Boost-åtgärdsprogrammets roll för att
påskynda ny tillväxt
Coronavirusepidemin har lett till många negativa sociala och ekonomiska konsekvenser. Med tanke på den
internationella kompetensen och arbetskraftsinvandringen har i synnerhet den ökade arbetslösheten och
begränsningarna av gränstrafiken krävt en prioritering av det kortsiktiga perspektivet och en omvärdering av
det långsiktiga perspektivet i Talent Boost-helheten.
När krisen började fokuserades genomförandet av åtgärdsprogrammet på de internationella experter som
redan fanns i landet. I praktiken avbröts eller bordlades alla kampanjer och övriga åtgärder för att locka
internationella experter. Finlands förmåga att ta sig ur krisen och sörja för det internationella samarbetet i
landet blir ett eldprov för det servicenätverk som utvecklats inom Talent Boost-programmet och för
varumärket #Finlandworks. Erfarenheterna hos utlänningarna i Finland och det rykte som de ger upphov till
har en avgörande inverkan på det framtida arbetet för dragningskraft och hållkraft.
Den kraftiga nedgången i ekonomin påverkar efterfrågan på arbetskraft och invandringsvolymerna på kort
sikt. Under åren 2021−2022 kommer ekonomin enligt prognoserna att återgå till den tillväxt som rådde före
krisen i. Oberoende av konjunkturläget krävs det för att trygga den ekonomiska hållbarheten och
välfärdsstaten att den arbets- och utbildningsrelaterade invandringen ökar på lång sikt. Befolkningen i
arbetsför ålder i Finland minskar och befolkningstillväxten sker uteslutande genom invandring.
Med hjälp av åtgärdsprogrammet Talent Boost kan man påskynda den ekonomiska återhämtningen inom
ramen för efterbehandlingen av coronakrisen. I synnerhet inom branscher med stor efterfrågan på
arbetskraft och i uppgifter som kräver specialkompetens kvarstår, delvis även accentueras, behovet att få
kompetent arbetskraft, studerande, forskare och uppstartsföretagare. Inom FUI-verksamheten behövs
internationella specialsakkunniga för att bidra till uppkomsten och etableringen av nya innovationer i de
globala värdenätverken.
Vi föreslår att prioriteringarna inom åtgärdsprogrammet Talent Boost efter coronakrisen ska vara följande:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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När det gäller uppehållstillstånd på grund av arbete är målet fortsättningsvis en genomsnittlig
handläggningstid på en månad enligt regeringsprogrammet. Målet kompletteras så att målet för
handläggningstiden för uppehållstillstånd för studerande och forskare också ska vara en månad.
Utvecklingen av en modell för internationell rekrytering fortsätter. Inom utvecklingsarbetet läggs fokus
på att skapa mekanismer för att identifiera den internationella efterfrågan och utbudet samt på att
utveckla rådgivningen och tjänsterna för företag i anslutning till rekryteringen av internationella experter.
Utvecklingen av en modell för arbets- och näringstjänsterna och NTM-centralernas roll fortsätter.
Inledandet av pilotprojekt för internationell rekrytering av arbetstagare analyseras i enlighet med hur
sysselsättningsläget utvecklas.
Insatserna för att locka experter ska i första skedet riktas in på specialsakkunniga, studerande och
forskare. Utvecklingen av modeller för att locka digitala experter prioriteras.
Stöd riktas till att med internationellt expertarbete bygga internationellt attraktiva centrum för forskning,
utveckling och innovationer och koppla dessa till globala värdenätverk och universitet och
forskningsinstitut i världen som är viktiga för Finland.
Särskilda satsningar görs på att främja sysselsättningen av de internationella experter som redan finns i
Finland och på att företag och internationella experter ska få kontakt.
Programmet för mångfald i arbetslivet fortsätter. Arbetsgivarnas beredskap och kompetens i
rekryteringen av internationella experter och mångfaldsledningen på arbetsplatsen stärks.
Etableringen stärks genom att myndighetstjänsterna och programmen för medföljande maka eller make
utvecklas.
Utvecklingen av servicestrukturen, kommunikationen och uppföljningen fortsätter.
Arbetet för att bekämpa utnyttjandet av utländsk arbetskraft fortsätter som planerat.

•

Ett färdplansarbete inleds för att fastställa de prioriteringar, ramar och insatser för den utbildnings- och
arbetsrelaterade invandringen som är oberoende av konjunkturväxlingar och sträcker sig över
regeringsperioden.

4. Åtgärdshelheter
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4.1

Åtgärdshelhet 1: Tillgången på kompetent arbetskraft främjas
4.1.1 Arbete för att locka internationella experter

Hittills har Finlands dragningskraft bland invandrare med en hög kompetensnivå generellt sätt varit relativt
låg. ii I en jämförelse av länder som OECD publicerade i maj 2019 placerade sig Finland på adertonde plats. I
fråga om högskolestuderande placerar sig Finland enligt OECD:s indikatorer på förmåga att locka till sig
talanger på en bra femte plats efter de totalt sett mest attraktiva länderna Schweiz, Norge, Tyskland och USA.
iii

I ljuset av de internationella jämförelserna finns många styrkor i det finländska arbetslivet: trygghet, renhet,
jämlikhet, utbildningssystemet, bra arbetsförhållanden, ett bra förhållande mellan arbete och fritid,
barnvänlighet, närhet till naturen, tillgång till tjänster på engelska osv. De begränsade karriärmöjligheterna
försvagar Finlands ställning i internationell jämförelse. iv
Arbetet för Finlandsbilden i syfte att främja invandringen av internationella experter inleddes 2018. De
huvudsakliga budskapen inom varumärkeskonceptet #FinlandWorks skvallrar om en fungerande välfärdsstat
med styrkor såsom ett fungerande samhälle, jämlikhet, naturen, hållbar utveckling samt utbildning och
kompetens.
Åtgärder
•
•
•
•
•
•

Arbetet för att locka specialsakkunniga, uppstartsföretagare, studerande och forskare samlas under
varumärket #FinlandWorks. En systematisk verksamhetsmodell skapas för strategisk fokusering av
arbetet med att locka experter.
Stöd riktas till att bygga internationellt attraktiva centrum för forskning, utveckling och innovationer och
koppla dessa till globala värdenätverk och universitet och forskningsinstitut i världen som är viktiga för
Finland.
Stipendiesystemet för magister- och doktorandstuderande utvecklas, bland annat ett nationellt
Finlandsstipendium.
Friends of Finland-verksamheten inleds och tilldelas resurser i syfte att engagera de internationella
experter, utlandsfinländare och i utlandet bosatta finländska alumner i arbetet med att locka experter.
Praktikantutbytesprogram inleds med utvalda tredje länder.
Finansieringsmöjligheterna för internationella forskare utvecklas.

4.1.2 Modell för internationell rekrytering
Med hjälp av modellen för internationell rekrytering stöds i synnerhet små och medelstora företags
färdigheter att anställa internationella experter. Modellen syftar till att öka antalet internationella
rekryteringar och deras kvalitet med beaktande av principen om hållbar etisk rekrytering.
I utvecklingen av modellen ingår att skapa en datamodell för efterfrågan och utbudet på internationell
kompetent arbetskraft. Med hjälp av datamodellen kan företagstjänsterna i anslutning till rekryteringen av
internationella experter fokuseras bättre.
Åtgärder
•

•
•
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En verksamhetsmodell för internationell rekrytering skapas utifrån den information som finns om
företagens behov av internationell arbetskraft och internationella experter samt kompetensutbudet
utomlands. De etiska principerna för internationell rekrytering av arbetskraft och den systematiska
prognostiseringen av behovet av utländsk arbetskraft beaktas bransch-, yrkes- och regionvis.
Den internationella rekryteringen integreras med företagstjänsterna, i synnerhet
företagskontakterna. För företagen utarbetas ett service- och rådgivningspaket som stöd för
internationell rekrytering, inklusive rådgivning om uppehållstillstånd.
Efter coronakrisen inleds pilotprojekt för internationell rekrytering i syfte att utforma en
verksamhetsmodell. Pilotprojekten riktas till specialsakkunniga eller även efter coronakrisen till de
branscher där det finns brist på arbetskraft.

•

NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas roll stärks när det gäller att främja tillgången på
kompetent arbetskraft. I utvecklingen av serviceplattformen Jobbmarknad beaktas tjänstens
lämplighet för internationell rekrytering.

4.2

Åtgärdshelhet 2: Utlänningslagstiftningen och tillståndsförfarandena utvecklas

Smidiga uppehållstillståndsprocesser är en central faktor när det gäller att locka och rekrytera experter,
underlätta deras ankomst, tillgodogöra sig deras kompetens och främja deras integration. De allt för
långsamma tillståndsprocesserna i Finland gör det svårt att få utländska experter till landet vid rätt tidpunkt
för att svara mot företagens och FUI-verksamhetens behov samtidigt som de skadar landets rykte bland
företag och experter.
Enligt regeringsprogrammet ska en snabb och smidig handläggning av uppehållstillstånd på grund av arbete
säkerställas med målet att den genomsnittliga handläggningstiden ska vara en månad. För att genomföra
målet i regeringsprogrammet krävs ändringar av lagstiftningen samt ökad automatisering och bättre
utnyttjande av den.
Åtgärder
•

•

Ett omfattande, förvaltningsövergripande utvecklingsprojekt för utlänningslagstiftningen och
tillståndsförfarandena har inletts under samordning av arbets- och näringsministeriet. Målet är att i
enlighet med regeringsprogrammet nå en genomsnittlig handläggningstid på en månad för
uppehållstillstånd på grund av arbete. Samma mål gäller även handläggningstiden för
uppehållstillstånd för studerande och forskare. Utvecklingsprojektet delas in i följande helheter:
o Smidigare lagstiftning i anslutning till behandlingen av ansökningar om uppehållstillstånd: ett
snabbt förfarande (fast track), en starkare roll för arbetsgivaren i processen, en modell för
ackrediterade arbetsgivare, myndigheternas rätt att få information, processuella hinder som
beror på lagstiftningen
o Revidering av bestämmelserna om utländska studerande och forskare: nödvändiga ändringar
för att bevilja uppehållstillstånd under studier och åtgärder för att göra det lättare att stanna
i Finland. Högskolornas roll i tillståndsprocessen.
o Revidering av bestämmelserna om utländska säsongsarbetare: arbetstagarens ställning och
möjlighet att byta arbetsgivare
o Påskyndande av myndighetsförfarandena i anslutning till behandlingen av ansökningar om
uppehållstillstånd: Migrationsverket, arbets- och näringsbyrån och utrikesministeriet
genomför de åtgärder som inte kräver lagändringar. Utveckling av den elektroniska
processen och automatiseringen.
o Förebyggande av utnyttjande av utländsk arbetskraft
Utredning av arbetstillståndsprocesserna och förfarandena i de centrala jämförelseländerna inom
ramen för Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet.

4.3

Åtgärdshelhet 3: Hållkraften och förutsättningarna för tillväxt stärks
4.3.1 Kundorienterade etableringstjänster

Med hjälp av etableringstjänster kan man hjälpa de internationella experterna med sina familjer att slå sig
ner i Finland och säkerställa att integrationen lyckas och experterna stannar kvar i landet. Företagen går miste
om kompetent arbetskraft om arbetstagarens utländska make eller maka inte får jobb i Finland. Utländska
företagsledare bosatta i Finland upplever att en utmaning med eller rentav ett hinder för att flytta till Finland
är svårigheterna för maken eller makan att få ett jobb. v
Experterna bör få skräddarsydd information om ankomstprocessen, arbets- och studieplatser, hur det är att
leva i Finland, olika sektorer, finansiering och samarbetsmöjligheter samt kontakter och information om
möjligheterna att avancera i karriären. De viktigaste offentliga tjänsterna i ankomstskedet ska vara
tillgängliga på engelska åtminstone i de större städerna. Om orten är internationell och har en öppen och
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tolerant atmosfär gentemot personer från utlandet samt ett mångsidigt serviceutbud ökar sannolikheten att
de internationella experterna med sina familjer stannar kvar på orten.
Åtgärder
•
•
•
•

De statliga myndigheterna säkerställs tillräckliga resurser för att stödja en smidig ankomst till och
etablering i landet. Myndighetstjänsterna och de övriga tjänsterna i ankomstskedet sammanlänkas
till en fungerande helhet. International House-tjänster erbjuds i de större städerna.
Offentliga tjänster erbjuds på engelska särskilt i de större städerna, inbegripet internationella
daghem och skolor. De internationella experterna involveras i utvecklingen av sin stad.
Sysselsättningen och etableringen av de internationella experternas makar stöds med hjälp av
integrationsutbildning för högutbildade och program för medföljande maka eller make.
De invandrare som flyttar på grund av arbete och utbildning och deras makar uppmuntras att studera
finska/svenska. Arbets- och näringsbyråernas tjänst Arbetsplatsfinska och Arbetsplatssvenska
förankras på arbetsplatserna.

4.3.2.

Stärkande av kontakten mellan företag och internationella experter och mångfalden
i arbetslivet och FUI-verksamheten

Mångfalden och likabehandlingen i det finländska samhället och arbetslivet har en kritisk betydelse när det
gäller Finlands attraktivitet som ett målland för kompetent arbetskraft, internationella studerande och
investeringar liksom även för sysselsättningen av de i landet bosatta internationella experterna. Att låta bli
att utnyttja de utländska experter som redan bor i Finland innebär att resurser går till spillo.
Ökad mångfald påskyndar inte bara innovationsverksamheten och förnyelsen utan skapar även fler
arbetstillfällen. De internationella specialsakkunniga ökar tillväxten och internationaliseringen inom
företagen och innovationsverksamheten och möjliggör tillträde till nya målmarknader. En förutsättning även
för ett fungerande uppstartsekosystem är tillgången på internationell arbetskraft. vi
Det finns utmaningar när det gäller kontakten mellan internationella experter och företag, och invandrarna
har sämre möjligheter att få ett jobb som inte motsvarar deras kompetens än majoritetsbefolkningen.
Innovationer och arbetsplatser som leder till nya jobb uppstår allt oftare via nätverk, och de internationella
experterna kan ofta inte utnyttja dessa möjligheter eftersom de saknar nätverk i Finland. Många
internationella experter har nätverk och potentiella kontakter till företag på olika håll i världen. För att
förvandla dessa till affärsverksamhet krävs dock kunskap om den finländska affärsmiljön och kontakter till
finländska företag.
I synnerhet i små och medelstora företag kan det finnas en tröskel för att anställa en internationell expert
för första gången exempelvis på grund av det språk som används i arbetsgemenskapen och dokumentationen
eller för att små och medelstora företag ofta saknar HR-funktioner som underlättar för internationella
experter att flytta till Finland.
Åtgärder
•
•
•
•
•
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Inom de offentliga företagstjänsterna uppmärksammas företagen på att de internationella
experterna för med sig möjligheter till tillväxt och internationalisering.
Med hjälp av programmet för mångfald i arbetslivet stärks motivationen och färdigheterna för
internationalisering inom företagen samt deras rekryteringskompetens, vilket inbegriper
informationskampanjer, utbildning och en verktygsback för främjande av mångfald.
Kontakten mellan företag och internationella experter stärks genom finansiella incitament,
arbetskraftsutbildning, gemensamma utvecklingsmodeller, praktik, rekryteringsevenemang och
mentorskap.
Inom högskoleutbildningen och genom kontinuerligt lärande stärks de internationella experternas
färdigheter att förvandla sin kompetens och sina nätverk till affärsverksamhet.
De internationella experterna kopplas till professionella nätverk och uppstartsverksamhet samt till
branschvisa och regionala tillväxt- och innovationsekosystem.

•
•
•

Fokus riktas på en helhetsbetonad integration av internationella studerande och
arbetslivssamarbete, allt från marknadsföringen av studerande till arbetssökningen efter studierna.
Identifieringen av kompetens som skaffats utomlands och handledningen av högutbildade
invandrare stärks.
Utländska högskolestuderande uppmuntras att studera finska/svenska med hjälp av stipendier.
Pilotprojekt för funktionella tvåspråkiga utbildningsprogram startas för internationella studerande.

4.3.3 Tjänster som främjar företagande bland internationella experter
Antalet företag som grundats av invandrare ökar i Finland. Företagarna med invandrarbakgrund är en
betydande och växande kundgrupp i synnerhet i huvudstadsregionen och de större tillväxtcentrumen; deras
andel av kunderna är mellan 10 och 40 procent.
Enligt arbets- och näringsministeriets undersökning av invandrarföretagarnas servicebehov vii upplever
invandrarkunderna servicefältet som oredigt och splittrat, även om utbudet av tjänster är stort. Enligt
undersökningen finns det inte behov av separata tjänster som riktar sig till invandrarföretagare, utan i stället
bör invandrarföretagarna integreras med majoritetsbefolkningens företagargemenskaper och
företagsamhet. Det gäller dock att beakta vissa utgångsfaktorer för invandrarföretagare, till exempel
språkfärdigheter, kultur, samhällskunskap och utbildningsbakgrund.
Åtgärder
•
•
•
•
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Företagarnätverkens och innovationsplattformarnas öppenhet och attraktivitet för de
internationella experterna stärks, till exempel genom att systematisera företagarserviceutbudet på
engelska och erbjuda mentors- och fadderverksamhet.
Stödtjänsterna för företag utvecklas så att de svarar mot specialbehoven hos de internationella
experter som strävar efter internationell affärsverksamhet. De företag som flyttat till landet
informeras om Team Finland-tjänsterna.
De potentiella invandrarföretagarnas kunskap om tillgängliga företagstjänster och
andelslagsföretagande ökas.
Metoder utvecklas för att uppmuntra utländska examensstuderande (bland annat
forskarstuderande) till företagande. I detta sammanhang utnyttjas uppstartstillstånd.

Färdplan för arbets- och utbildningsrelaterad invandring 2035
5.1

Bakgrund

Befolkningen i arbetsför ålder i Finland minskar och befolkningstillväxten sker för närvarande uteslutande
genom invandring. Om befolkningsutvecklingen fortsätter som nu kommer folkmängden i Finland att börja
minska 2031. Under de kommande två årtiondena fram till 2040 uppskattas det att befolkningen i arbetsför
ålder (15–64 år) minskar med 111 000 personer. Under samma period minskar antalet barn under 15 år med
171 673 personer. Samtidigt ökar antalet personer över 65 år med 261 000 personer.1
Befolkningsutvecklingen har en negativ inverkan på tillgången på arbetskraft och den offentliga ekonomins
hållbarhet. Med hjälp av en högre nettoinvandring än i dag kan man kompensera för de utmaningar som
ändringarna i befolkningsstrukturen medför. I synnerhet genom att främja den utbildnings- och
arbetsrelaterade invandringen kan man svara mot kompetensbehoven på arbetsmarknaden och stödja
innovationsverksamheten, tillväxten och internationaliseringen. År 2019 beviljades 9 461 första
uppehållstillstånd på grund av arbete. Jämfört med 2015 har antalet närapå fördubblats. Utlänningar från
tredje länder beviljades 5 246 uppehållstillstånd för studerande år 2019. Samma år gjordes 3 865
registreringar av EU-medborgare på grund av arbete. Samtidigt gjordes 1 028 registreringar av EUmedborgare på grund av studier.2
Främjandet av den utbildnings- och arbetsrelaterade invandringen får en allt viktigare roll när det gäller att
skapa en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för företagen. I egenskap av ett litet exportdrivet land bör
Finland satsa på att stärka sitt kompetenskapital. För att bli ledande i sin bransch måste företagen kunna
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locka de bästa eller mest potentiella experterna i världen oberoende av ekonomiska konjunkturer. Detsamma
gäller högskolor och andra innovationsaktörer. Om man vill att invandringen ska öka välfärden i samhället
och skapa nya arbetstillfällen och affärsverksamhet, måste man satsa i synnerhet på sådana åtgärder med
vilka invandrarnas kompetens kan kanaliseras som ett mervärde till näringslivet.

5.2

Lägesbild

Det bör finnas ett mångsidigt urval av metoder för att lösa de utmaningar som beror på
befolkningsutvecklingen. De begränsade arbetskraftsresurserna kräver till exempel nya satsningar på
utbildning och kompetens. Man bör även beakta att ökad produktivitet kan ersätta en del av behovet av ny
arbetskraft.
I Finland har invandringspolitiken inte systematiskt kopplats till de övriga politiksektorerna. Under den
pågående regeringsperioden strävar man efter att allt tätare sammanlänka invandringspolitiken med
närings-, innovations-, sysselsättnings- och utbildningspolitiken i syfte att främja tillväxten och välfärden.
Utvecklingen av politiken, lagstiftningen, förvaltningen och servicen bör vara tväradministrativ, systematisk
och långsiktig.
För den utbildnings- och arbetsrelaterade invandringen har dock inte fastställts någon långsiktig strategisk
målbild jämte åtgärder. De frågor som bör utredas gäller rekryteringsvolymerna, hur rekryteringen ska
inriktas, rekryteringsåtgärderna och placeringen av den rekryterade arbetskraften och studerandena inom
olika verksamhets-, yrkes- och utbildningsområden. Vid prognostiseringen av behoven av utbildnings- och
arbetsrelaterad invandring har man inte specificerat behoven av utländsk arbetskraft i förhållande till de
allmänna behoven av arbetskraft, vilket har bromsat den långsiktiga analysen av den aktiva utbildnings- och
arbetsrelaterade invandringen.

5.3

Förslag

Med tanke på ökningen av den utbildnings- och arbetsrelaterade invandringen bör det finnas en långsiktig
målbild som diskuterats aktivt och delats i samhället. För att fastställa en sådan målbild föreslås det att en
färdplan ska beredas.
Färdplanen för utbildnings- och arbetsrelaterad invandring ger riktlinjer för den målinriktade utvecklingen på
lång sikt. Syftet med färdplanen är i fråga om den utbildnings- och arbetsrelaterade invandringen att
fastställa de kommande årens mål, prioriteringar, ramar samt de åtgärder som leder mot målet. Färdplanen
sträcker sig fram till 2035.
Utgångspunkterna för de mål och åtgärder som fastställs i arbetet är prognoser och utredningar om
befolknings- och kompetensbehov samt centrala migrations-, utbildnings-, forsknings- och
innovationspolitiska riktlinjer och processer.
Arbetet med färdplanen erbjuder statsförvaltningen och de övriga Talent Boost-aktörerna en möjlighet att
skapa en gemensam lägesbild som delas på diskussionsforum och utforma informationsbaserade
uppskattningar av den arbets- och utbildningsrelaterade invandring som behövs med tanke på samhällets
utveckling.
Det föreslås att färdplanen ska utarbetas med hjälp av interaktiva arbetsmetoder och genom att involvera
många olika aktörer. I beredningsarbetet engageras representanter för statsförvaltningen, regionerna och
städerna samt företagen och högskolorna. Även medborgarna kan höras via konsultationer på webben. För
beredningen av färdplanen ansvarar arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet
i samarbete med styrgruppen för åtgärdsprogrammet Talent Boost och arbetsgruppen för dragningskraft och
hållkraft för internationella experter. Arbetet inleds hösten 2020.
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