TALENT BOOST -TOIMENPIDEOHJELMA
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1. Tausta
Suhdannetilanteesta huolimatta talouden kestävyys ja hyvinvointivaltion turvaaminen edellyttävät työ- ja
koulutusperusteisen maahanmuuton lisäämistä. Suomen työikäisten määrä vähenee ja väestönlisäys
tapahtuu yksinomaan maahanmuuton kautta. Ilman riittävää maahanmuuttoa työvoiman tarjonta ja
pitemmällä aikavälillä työllisyys laskevat olennaisesti, millä on vaikutus huoltosuhteeseen,
työllisyysasteeseen ja kestävyysvajeeseen. Suomi kilpailee parhaista osaajista muun maailman kanssa.
Yritykset ja muut organisaatiot tarvitsevat paitsi yleisesti ottaen osaavaa työvoimaa, myös sellaista
erityisosaamista, jota ei ole saatavissa Suomesta. Osaajien maahanmuutto vahvistaa ja kansainvälistää
Suomen innovaatiotoimintaa sekä tukee kansainvälisten investointien saamista Suomeen. Tämä puolestaan
edistää uusien työpaikkojen syntymistä ja suomalaisten yritysten kansainvälistymistä.
Yhteiskunnan ja työelämän monimuotoisuus vaikuttaa Suomen houkuttelevuuteen kansainvälisten osaajien
ja sijoittajien silmissä. Lisäksi sillä on ratkaiseva merkitys täällä jo asuvien maahanmuuttajien työllistymiselle.
Työelämän kansainvälisyys edistää muun muassa Suomessa tutkinnon suorittaneiden kansainvälisten
opiskelijoiden ja tutkijoiden asettautumista Suomeen ja ehkäisee aivovuotoa.

2. Talent Boost -toimenpideohjelman päämäärä, tavoitteet ja koordinaatio
2.1

Päämäärä ja tavoitteet

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteena on lisätä osaajien työperäistä maahanmuuttoa ja
parantaa kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä Suomeen. Hallitusohjelmassa
työperäisen maahanmuuton painopisteeksi on asetettu työvoimapulasta kärsivät alat sekä TKI-toiminnan
kärki- ja kasvualojen kannalta olennaiset erityisosaajat, opiskelijat ja tutkijat.
Talent Boost -toimenpideohjelman päämääränä on, että kansainväliset osaajat vahvistavat Suomen
työllisyysastetta, korkeakoulujen laatua, monimuotoisuutta ja kansainvälisyyttä, yritysten ja TKI-toiminnan
kasvua, kansainvälistymistä ja uudistumista sekä investointien saamista Suomeen. Työssä sovitetaan yhteen
työllisyys-, elinkeino-, innovaatio-, koulutus- ja maahanmuuttopolitiikkaa.
Toimenpideohjelman tavoitteet ovat:
1. Suomi on kansainvälisesti houkutteleva paikka työskennellä, opiskella, tutkia ja yrittää.
2. Työnantajat osaavat ja haluavat rekrytoida kansainvälisiä osaajia.
3. Kansainvälisten osaajien asiantuntemus vahvistaa suomalaisten yritysten ja TKI-toiminnan
kasvua, kansainvälistymistä ja uudistumista.
Kansainvälinen osaaja -termillä viitataan niin kansainvälisiin erityisasiantuntijoihin, työvoimaan, startupyrittäjiin, opiskelijoihin kuin tutkijoihin.

2.2

Ohjaus ja koordinaatio

Kansainvälisten osaajien houkuttelu, asettautuminen, integroituminen ja osaamisen hyödyntäminen vaativat
valtion, kaupunkien, oppilaitosten, yritysten ja muiden toimijoiden saumatonta ja pitkäjänteistä,
ekosysteemistä yhteistyötä. Talent Boost –toiminnan tavoitteena on tuottaa lisäarvoa, jota syntyy usean eri
toimijan yhteisestä tarjoamasta asiakaslähtöisesti.
Toimenpideohjelman ohjausryhmä koostuu ekosysteemitoimijoiden edustajista ja ryhmän puheenjohtajina
toimivat kansliapäällikkö Jari Gustafsson (TEM) ja 1.9.2020 alkaen Raimo Luoma (TEM) ja kansliapäällikkö
Anita Lehikoinen (OKM). Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata, koordinoida ja seurata toimenpideohjelman
poikkihallinnollista valmistelutyötä ja toimeenpanoa. Ohjausryhmä raportoi Osaamisen, sivistyksen ja
innovaatioiden ministeriryhmälle sekä Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmälle maahanmuuton ja
kotouttamisen alatyöryhmän kautta.
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Ohjausryhmän lisäksi toimenpideohjelman alle on asetettu Ulkomaalaislain ja lupamenettelyjen
kehittämishanke sekä Kansainvälisten osaajien veto- ja pitovoimatyöryhmä. Kehittämishanke ja työryhmä
raportoivat työstään ohjausryhmälle.
Talent Boost -toimenpideohjelman politiikan, lainsäädännön ja hallinnon kehittämisestä sekä tähän
liittyvästä koordinaatiosta kansallisella tasolla vastaavat työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja
kulttuuriministeriö. Yritysasiakasrajapinnassa Talent Boost -palveluiden kansallisesta koordinaatiosta vastaa
Business Finland (BF), jatkossa yhdessä valtakunnallisesti koordinoivien TE-toimiston ja ELY-keskuksen
kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta Talent Boost -toimenpideohjelman toimeenpanossa
ovat tiiviisti mukana Opetushallitus, Suomen Akatemia ja korkeakoulut.
Alueellisella tasolla toimenpideohjelmaa toteutetaan etenkin ns. Talent Hub -palvelumallilla. Talent Hubeilla
tarkoitetaan alueellisia yhteistyömalleja, joiden kautta luodaan selkeitä, organisaatiorajat ylittäviä
palvelupolkuja kansainvälisten osaajien houkuttelun, rekrytoimisen, asettautumisen ja integroitumisen
tueksi sekä yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaamiseksi. Talent Boost -toimintaa on käynnistynyt n. 30
kaupungissa tai alueella.
Edustustot, Business Finlandin Talent Advisorit ja OKM:n Team Finland Knowledge -asiantuntijat luovat
sillanpääasemia ja verkostoja osaajien houkuttelun ja rekrytoinnin tueksi maailmalla.
Ohjelma kytkeytyy Kestävän kasvun agendaan, korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030 vision
toimeenpanoon sekä korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiaan, Team Finland -strategiaan, viennin ja
kansainvälisen kasvun ohjelmaan, TKI-tiekarttaan ja työelämän monimuotoisuusohjelmaan. Ohjelmassa
huomioidaan myös julkisten työllisyys- ja yrityspalveluiden palvelurakenteen kehittäminen sekä siihen
liittyvät kuntakokeilut. Toimenpiteitä toteutetaan valtion menokehyksen puitteissa.
Talent Boost -ohjelmalle luodaan viestintäsuunnitelma sekä seurantamalli vuoden 2020 aikana.

3. Koronakriisin vaikutukset ja Talent Boost -toimenpideohjelman rooli uuden kasvun
vauhdittajana
Koronavirusepidemialla on ollut lukuisia sosiaalisia ja taloudellisia haittavaikutuksia. Kansainvälisen
osaamisen ja työvoiman maahanmuuton näkökulmasta etenkin lisääntynyt työttömyys ja rajaliikennettä
koskevat rajoitukset ovat edellyttäneet Talent Boost -kokonaisuuden nopean aikavälin priorisointia ja
pidemmän aikavälin uudelleentarkastelua.
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Kriisin alkaessa Talent Boost -toimenpideohjelman toimeenpano fokusoitiin maassa jo oleviin kansainvälisiin
osaajiin. Käytännössä kaikki kansainvälisten osaajien houkutteluun liittyvät kampanjat ja muut toimenpiteet
keskeytettiin tai jätettiin toteuttamatta. Suomen kyky selvitä kriisistä sekä huolehtia kansainvälisestä
yhteisöstä Suomessa on Talent Boost -ohjelmassa kehitetyn palveluverkoston sekä #Finlandworks -brändin
tulikoe. Täällä olevien ulkomaalaisten kokemukset ja niistä syntyvä maine vaikuttavat merkittävästi tulevaan
veto- ja pitovoimatyöhön.
Talouden raju supistuminen vaikuttaa työvoiman kysyntään ja maahanmuuton volyymeihin lyhyellä
aikavälillä. Vuosina 2021-2022 talous palautuu ennusteen mukaan kriisiä edeltävälle kasvu-uralle i.
Suhdannetilanteesta huolimatta talouden kestävyys ja hyvinvointivaltion turvaaminen edellyttävät työ- ja
koulutusperusteisen maahanmuuton pitkäjänteistä lisäämistä. Suomen työikäisten määrä vähenee ja
väestönlisäys tapahtuu yksinomaan maahanmuuton kautta.
Talent Boost -toimenpideohjelmalla voidaan vauhdittaa talouden elpymistä osana koronakriisin jälkihoitoa.
Etenkin työvoiman kysyntäaloilla ja erityisosaamista vaativissa tehtävissä tarve saada osaavaa työvoimaa,
opiskelijoita, tutkijoita ja startup-yrittäjiä kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi säilyy, osin jopa
korostuu. TKI-toiminnassa kansainvälisiä erityisasiantuntijoita tarvitaan tukemaan uusien innovaatioiden
syntymistä ja kiinnittymistä globaaleihin arvoverkostoihin.
Esitämme, että Talent Boost -toimenpideohjelman painopisteet koronan jälkeen ovat seuraavat:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Työperusteisissa oleskeluluvissa tavoitteena on yhä hallitusohjelman yhden kuukauden keskimääräinen
käsittelyaika. Tätä tavoitetta täydennetään siten, että myös opiskelijoiden ja tutkijoiden oleskelulupien
käsittelyaikatavoitteeksi asetetaan 1 kk.
Kansainvälisen rekrytoinnin mallin kehittämistä jatketaan. Kehittämistyössä painotetaan kv. työvoiman
kysynnän ja tarjonnan tunnistamisen mekanismin rakentamista sekä kehitetään yrityspalveluissa kv.
osaajien rekrytointiin liittyvää neuvontaa ja palveluja. TE-palveluiden ja ELY:n roolin mallintamista
jatketaan. Kansainvälisen rekrytoinnin pilottien käynnistämistä analysoidaan työllisyystilanteen
kehittymisen mukaan.
Osaajien houkuttelun toimenpiteet kohdennetaan ensi vaiheessa erityisasiantuntijoihin, opiskelijoihin ja
tutkijoihin. Painotetaan digitaalisten osaajien houkuttelun mallien kehittämistä.
Tuetaan kv. osaajatyöllä kansainvälisesti vetovoimaisten TKI-keskittymien rakentumista ja niiden
kytkeytymistä globaaleihin arvoverkostoihin ja Suomen kannalta keskeisiin yliopistoihin ja
tutkimuslaitoksiin maailmalla.
Panostetaan erityisesti Suomessa jo olevien kv. osaajien työllistymisen edistämiseen ja yritysten ja kv.
osaajien kohtaamiseen.
Työelämän monimuotoisuusohjelmaa jatketaan ja vahvistetaan työnantajien valmiutta ja osaamista
kansainvälisten osaajien rekrytoinnissa ja monimuotoisen työyhteisön johtamisessa.
Asettautumista vahvistetaan viranomaispalveluita sekä puoliso-ohjelmia kehittämällä.
Palvelurakenteen, viestinnän ja seurannan kehittämistä jatketaan.
Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunnan kehittämistyötä jatketaan suunnitellusti.
Käynnistetään tiekarttatyö, jossa määritellään yli hallituskauden katsovat suhdannevaihteluista
riippumattomat painopisteet, puitteet ja toimenpiteet koulutus- ja työperäiselle maahanmuutolle.

4. Toimenpidekokonaisuudet

4.1

Toimenpidekokonaisuus 1: Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen
4.1.1 Kansainvälisten osaajien houkuttelu

Toistaiseksi Suomen houkuttelevuus korkean osaamistason maahanmuuttajien keskuudessa on ollut kaiken
kaikkiaan verrattain vähäistä. ii OECD:n toukokuussa 2019 julkaisemassa maavertailussa Suomi on sijalla 18.
Korkeakouluopiskelijoiden osalta Suomi asemoituu OECD:n laatiman osaajien houkutteluvetovoiman
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indikaattorien mukaan hyvin ollen viiden kaikkein kokonaishoukuttelevimman maan joukossa Sveitsin,
Norjan, Saksan ja Yhdysvaltojen ohella. iii
Kansainvälisten vertailujen valossa Suomen työelämässä on paljon vahvuuksia: turvallisuus, puhtaus, tasaarvo, koulutusjärjestelmä, hyvät työolot ja työ- ja vapaa-ajan suhde, lapsimyönteisyys, luonnonläheisyys,
englanninkielisten palveluiden saatavuus jne. Rajalliset uramahdollisuudet heikentävät Suomen sijoitusta
kansainvälisissä vertailuissa. iv
Kansainvälisten osaajien maahanmuuton edistämiseen kohdennettu maakuvatyö käynnistyi vuonna 2018.
#FinlandWorks-brändikonseptin pääviestit kertovat toimivasta hyvinvointivaltiosta, jonka vahvuuksia ovat
toimiva yhteiskunta, tasa-arvo, luonto, kestävä kehitys sekä koulutus ja osaaminen.
Toimenpiteet
•
•
•
•
•
•

Kootaan erityisasiantuntijoiden, startup-yrittäjien, opiskelijoiden ja tutkijoiden houkuttelutyö saman
#FinlandWorks-brändin alle. Luodaan systemaattinen toimintamalli osaajien houkuttelun strategiselle
kohdentamiselle.
Tuetaan kv. vetovoimaisten TKI-keskittymien rakentumista ja niiden kytkeytymistä globaaleihin
arvoverkostoihin ja Suomen kannalta keskeisiin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin maailmalla.
Kehitetään maisteri- ja tohtoriopiskelijoille suunnattuja stipendijärjestelmiä, mm. kansallinen Suomistipendi.
Käynnistetään ja resursoidaan Friends of Finland -toiminta, jolla valjastetaan Suomessa asuvat kv.
osaajat, ulkosuomalaiset ja ulkomailla asuvat Suomi-alumnit osaajien houkuttelun tueksi.
Käynnistetään harjoitteluvaihto-ohjelmia valikoitujen kolmansien maiden kanssa.
Kehitetään kansainvälisille tutkijoille suunnattuja rahoitusmahdollisuuksia.

4.1.2 Kansainvälisen rekrytoinnin malli
Kansainvälisen rekrytoinnin mallilla tuetaan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten valmiuksia
kansainvälisten osaajien palkkaamiseen. Mallin tavoitteena on lisätä kansainvälisen rekrytoinnin määrää ja
laatua, kestävän eettisen rekrytoinnin näkökulma huomioiden.
Mallin kehittämistyöhön sisältyy kansainvälisen osaavan työvoiman kysynnän ja tarjonnan tietomallin
rakentaminen. Tietomallin avulla parannetaan kansainvälisten osaajien rekrytointiin liittyvien
yrityspalveluiden kohdentumista.
Toimenpiteet
•

•
•
•

Luodaan kansainvälisen rekrytoinnin toimintamalli pohjautuen tietoon yritysten kansainvälisen
työvoiman ja osaajien tarpeista sekä ulkomailla tarjolla olevasta osaamisesta. Huomioidaan
työvoiman kv. rekrytoinnin eettiset periaatteet ja ulkomaisen työvoimatarpeen systemaattinen
ennakointi toimiala-, ammatti ja aluekohtaisesti.
Valtavirtaistetaan kv. rekrytointi osaksi yrityspalveluita, etenkin yrityskontakteja. Laaditaan
yrityksille suunnattu palvelu- ja neuvontapaketti kv. rekrytoinnin tueksi, ml. oleskelulupaneuvonta.
Koronakriisin jälkeen käynnistetään kansainvälisen rekrytoinnin pilotteja toimintamallin
muotoilemiseksi. Pilotit kohdennetaan erityisasiantuntijoille tai koronankin jälkeen työvoimapulasta
kärsiville aloille.
Vahvistetaan ELY-keskusten ja TE-toimistojen roolia kansainvälisen osaavan työvoiman saatavuuden
edistämisessä. Huomioidaan Työmarkkinatorin kehitystyössä palvelun soveltuvuus kansainväliseen
rekrytointiin.

4.2

Toimenpidekokonaisuus 2: Ulkomaalaislainsäädännön ja lupamenettelyjen
kehittäminen

Sujuvat oleskelulupaprosessit ovat keskeinen tekijä osaajien houkuttelun, rekrytoinnin, maahantulon,
osaamisen hyödyntämisen ja integroitumisen näkökulmasta. Suomen liian hitaat lupaprosessit estävät
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osaajien saamista ulkomailta oikea-aikaisesti vastaamaan yritysten ja TKI-toiminnan tarpeisiin sekä toimivat
mainehaittana yritysten ja osaajien keskuudessa.
Hallitusohjelmassa tavoitteena on varmistaa työperusteisten oleskelulupien nopea ja sujuva käsittely
keskimäärin kuukauden käsittelyajalla. Hallitusohjelman kirjauksen toteuttaminen edellyttää
lainsäädännöllisiä muutoksia sekä automatisaation lisäämistä ja sen parempaa hyödyntämistä.
Toimenpiteet
•

•

Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimana on käynnistetty ulkomaalaislainsäädännön ja
lupamenettelyjen laaja-alainen, poikkihallinnollinen kehittämishanke. Tavoitteena on
hallitusohjelmassa asetettu työperusteisten oleskelulupien yhden kuukauden keskimääräinen
käsittelyaika. Sama tavoite asetetaan myös opiskelijoiden ja tutkijoiden oleskelulupien
käsittelyajalle. Kehittämishanke jakautuu seuraaviin kokonaisuuksiin:
o Oleskelulupahakemusten käsittelyyn liittyvän lainsäädännön sujuvoittaminen: Nopeutettu
menettely (fast track), työnantajan roolin vahvistamien prosessissa, akkreditoitujen
työnantajien malli, viranomaisten tiedonsaantioikeudet, lainsäädännöstä johtuvat
prosessuaaliset hidasteet
o Ulkomaalaisia opiskelijoita ja tutkijoita koskevien säännösten uudistaminen: Tarvittavat
muutokset koskien oleskeluluvan myöntämistä opiskelun ajaksi ja Suomeen jäämisen
helpottamista. Korkeakoulujen rooli lupaprosessissa.
o Ulkomaalaisia kausityöntekijöitä koskevien säännösten uudistaminen: Työntekijän asema ja
mahdollisuus työantajan vaihtamiseen
o Oleskelulupahakemusten käsittelyyn liittyvien viranomaismenettelyjen nopeuttaminen:
Toimenpiteiden, jotka eivät edellytä lakimuutoksia toteuttaminen Migrissä, TE-toimistossa
ja UM:ssä. Sähköisen prosessin ja automatisaation kehittäminen.
o Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisy
Selvitetään keskeisten verrokkimaiden työlupaprosesseja ja käytäntöjä VN TEAS-selvityksenä.

4.3

Toimenpidekokonaisuus 3: Pitovoiman ja kasvun edellytysten vahvistaminen
4.3.1 Asiakaslähtöiset asettautumispalvelut

Asettautumispalveluiden avulla voidaan sitouttaa kansainvälisiä osaajia perheineen Suomeen ja varmistaa
osaltaan onnistunutta integroitumista ja Suomeen jäämistä. Yritykset menettävät osaavaa työvoimaa, jos
työntekijän ulkomaalaistaustainen puoliso ei työllisty Suomessa. Suomessa asuvat ulkomaiset yritysjohtajat
kokevat, että Suomeen muuton haasteena tai jopa esteenä on puolison työllistymismahdollisuuksien
hankaluus. v
Osaajille tulee olla kohdennettua tietoa maahantuloprosessista, työ- tai opiskelupaikoista, Suomessa
elämisestä, toimialoista, rahoituksesta, yhteistyömahdollisuuksista, sekä kontakteja ja tietoa uralla
etenemisen mahdollisuuksista. Tärkeimmät maahantulovaiheen julkiset palvelut tulee olla saatavilla
englanniksi vähintään suurimmissa kaupungeissa. Paikkakunnan kansainvälisyys, avoin ja suvaitsevainen
ilmapiiri muualta tulleille sekä monipuolinen palvelutarjonta mahdollistavat sen, että kansainväliset osaajat
jäävät paikkakunnalle perheineen.
Toimenpiteet
•
•
•
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Varmistetaan valtion viranomaisten resurssien riittävyys sujuvan maahantulon ja asettautumisen
tueksi. Nivotaan viranomaispalvelut ja muut maahantulon alkuvaiheen palvelut saumattomaksi
kokonaisuudeksi. International House –palvelut suurimpiin kaupunkeihin.
Tarjotaan julkisia palveluita englanniksi erityisesti suurimmissa kaupungeissa, ml. kansainväliset
päiväkodit ja koulut. Osallistetaan kansainväliset osaajat kaupunkinsa kehittämiseen.
Tuetaan kansainvälisten osaajien puolisoiden työllistymistä ja asettautumista korkeasti koulutetuille
suunnatuilla kotoutumiskoulutuksilla ja puoliso-ohjelmilla.

•

Kannustetaan työ- ja koulutusperäisiä maahanmuuttajia ja heidän puolisoitaan suomen/ruotsin
kielen opintoihin. Vakiinnutetaan TE-palveluiden työpaikkasuomi/ruotsi-palvelu työpaikoille.

4.3.2.

Yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaamisen ja työelämän & TKI-toiminnan
monimuotoisuuden vahvistaminen

Suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän monimuotoisuudella ja syrjimättömyydellä on kriittinen merkitys
Suomen houkuttelevuudelle osaavan työvoiman, kv. opiskelijoiden ja investointien kohdemaana samoin kuin
täällä olevien kansainvälisten osaajien työllistymiselle. Suomessa jo asuvien ulkomaisten osaajien
hyödyntämättä jättäminen on resurssien alihyödyntämistä.
Monimuotoistuminen paitsi vauhdittaa innovaatiotoimintaa ja uudistumista, myös lisää työpaikkoja. Kv.
erityisosaajat lisäävät yritysten ja innovaatiotoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä sekä uusien
kohdemarkkinoiden avaamista. Myös toimivan startup-ekosysteemin edellytyksenä on osaavan työvoiman
saaminen kansainvälisesti. vi
Kansainvälisten osaajien ja yritysten kohtaamisessa on haasteita ja maahanmuuttajat työllistyvät
kantaväestöä heikommin osaamistaan vastaamattomiin tehtäviin. Uutta työtä luovat innovaatiot ja työpaikat
syntyvät yhä useammin verkostojen kautta ja kv. osaajat jäävät usein näiden mahdollisuuksien ulkopuolelle
suomalaisten verkostojen puuttuessa. Monilla kv. osaajilla on verkostoja ja potentiaalisia kontakteja
yrityksiin eri puolilla maailmaa. Näiden muotoilu liiketoiminnaksi vaatii kuitenkin suomalaisen
liiketoimintaympäristön tuntemusta ja yhteyksien luomista suomalaisiin yrityksiin.
Erityisesti pk-yrityksille ensimmäisen kv. osaajan palkkaamiseen voi olla kynnys esimerkiksi työyhteisössä ja
dokumentaatiossa käytettävän kielen takia tai siksi, että pk-yrityksissä on harvoin HR-toimintoja, jotka
tukisivat kansainvälisen työntekijän muuttoa Suomeen.
Toimenpiteet
•
•
•
•
•
•
•
•

Tuodaan julkisissa yrityspalveluissa yrityksille esiin kansainvälisten osaajien mahdollisuudet kasvun
ja kansainväistymisen edistäjinä.
Vahvistetaan
Työelämän
monimuotoistumisohjelmalla
yritysten
sisäistä
kansainvälistymishalukkuutta ja -valmiutta sekä rekrytointiosaamista, sis. viestintäkampanjat,
koulutukset ja monimuotoisuuden edistämisen työkalupakin.
Vahvistetaan yritysten ja kv. osaajien kohtaamista rahoituskannustimilla, työvoimakoulutuksilla,
yhteiskehittämismalleilla, harjoitteluilla, rekrytointitapahtumilla ja mentoroinnilla.
Vahvistetaan korkeakoulutuksessa ja jatkuvan oppimisen tarjonnalla kansainvälisten osaajien
valmiuksia luoda osaamisestaan ja verkostoistaan liiketoimintaa.
Kytketään kv. osaajat ammatillisiin verkostoihin ja startup-toimintaan sekä toimiala- ja aluekohtaisiin
kasvu- ja innovaatioekosysteemeihin.
Kiinnitetään
huomiota
kv.
opiskelijoiden
kokonaisvaltaiseen
integroitumiseen
ja
työelämäyhteistyöhön opiskelijamarkkinointivaiheesta opintojen jälkeiseen työnhakuun asti.
Vahvistetaan ulkomailla hankitun osaamisen tunnistamista ja korkeasti koulutettujen
maahanmuuttajien ohjausta.
Kannustetaan ulkomaisia korkeakouluopiskelijoita suomen/ruotsin kielen opintoihin stipendeillä.
Pilotoidaan kansainvälisille opiskelijoille toiminnallisesti kaksikielisiä koulutusohjelmia.

4.3.3 Kansainvälisten osaajien yrittäjyyttä edistävät palvelut
Maahanmuuttajien perustamien yritysten määrä kasvaa Suomessa. Maahanmuuttajataustaiset yrittäjät ovat
merkittävä ja kasvava asiakasryhmä erityisesti pääkaupunkiseudulla ja suuremmissa kasvukeskuksissa;
heidän osuutensa asiakkaista vaihtelee 10 – 40 %:n välillä.
TEM:n maahanmuuttajayrittäjien palvelutarpeita kartoittaneen tutkimuksen vii mukaan maahanmuuttajaasiakkaat kokevat palvelukentän sekavaksi ja sirpaleiseksi, vaikka palveluja onkin laajasti saatavilla.
Tutkimuksen mukaan erillisiä maahanmuuttajayrittäjille suunnattuja palveluja ei kaivata, vaan
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maahanmuuttajayrittäjät tulisi saada osaksi kantaväestön yrittäjyysyhteisöjä ja yrittäjyyttä. Tulee kuitenkin
huomioida maahanmuuttajayrittäjyyteen liittyvät tietyt lähtökohtatekijät, esim. kielitaitoon, kulttuurin ja
yhteiskunnan tuntemukseen, koulutustaustoihin liittyvät seikat.
Toimenpiteet
•
•
•
•

5

Vahvistetaan yrittäjäverkostojen ja innovaatioalustojen avoimuutta ja houkuttelevuutta
kansainvälisille osaajille, esim. systematisoimalla englanninkielistä yrittäjyyspalvelutarjontaa sekä
mentorointi- ja kummitoiminnan keinoin.
Kehitetään yritysten tukipalveluita vastaamaan kv. liiketoimintaan tähtäävien kv. osaajien
erityistarpeita. Tiedotetaan Team Finland -palveluista maahan muuttaneille yrityksille.
Nostetaan potentiaalisten maahanmuuttajayrittäjien tietoisuutta tarjolla olevista yrityspalveluista
sekä osuuskuntayrittäjyydestä.
Kehitetään keinoja, joilla ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita (ml. jatko-opiskelijat) voidaan
kannustaa yrittäjyyteen. Hyödynnetään tässä startup-lupaa.

Koulutus- ja työperäisen maahanmuuton tiekartta 2035
5.1

Tausta

Suomen työikäisten määrä vähenee ja väestönlisäys tapahtuu tällä hetkellä yksinomaan maahanmuuton
kautta. Nykyisellä väestökehityksellä Suomen väkiluku lähtee laskuun vuonna 2031. Seuraavan kahden
vuosikymmenen aikana, vuoteen 2040 mennessä, työikäisen (15-64-vuotiaiden) väestön ennustetaan
vähenevän 111 000 henkilöllä. Samalla ajanjaksolla alle 15-vuotiaiden määrä vähenee 171 673 henkilöllä.
Vastaavasti yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa 261 000 henkilöllä.1
Väestörakenteen kehitys vaikuttaa heikentävästi työvoiman saatavuuteen ja julkisen talouden kestävyyteen.
Nykyistä korkeammalla nettomaahanmuutolla voidaan kompensoida väestörakenteen muutoksen
aiheuttamia haasteita. Erityisesti koulutus- ja työperäisen maahanmuuton edistämisellä voidaan vastata
työmarkkinoiden osaamistarpeisiin sekä tukea innovaatiotoimintaa, kasvua ja kansainvälistymistä. Vuonna
2019 myönnettiin 9 461 ensimmäistä oleskelulupaa työnteon perusteella. Vuoteen 2015 verrattuna määrä
on lähes kaksinkertainen. Kolmansista maista tuleville ulkomaalaisille myönnettiin vuonna 2019 5 246
opiskelijan oleskelulupaa. Työn perusteella vuonna 2019 tehtiin 3 865 EU-kansalaisen rekisteröintiä.
Vastaavasti opiskelun perusteella tehtiin 1 028 EU-kansalaisen rekisteröintiä.2
Koulutus- ja työperäisen maahanmuuton edistäminen on yhä keskeisemmässä roolissa luotaessa yrityksille
kilpailukykyinen toimintaympäristö. Pienenä vientivetoisena maana Suomen on panostettava
osaamispääoman vahvistamiseen. Ollakseen alansa huippuja, yritysten on voitava houkutella maailmalta
parhaat tai potentiaalisimmat osaajat taloudellisista suhdanteista riippumatta. Sama pätee korkeakouluihin
ja muihin innovaatiotoimijoihin. Jos maahanmuuton toivotaan kasvattavan yhteiskunnan hyvinvointia ja
luovan uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa, tulee panostaa erityisesti sellaisiin toimenpiteisiin, joilla maahan
muuttaneiden osaaminen saadaan kanavoitua arvonlisäksi elinkeinoelämälle.

5.2

Tilannekuva

Väestörakenteen kehityksen aiheuttamien haasteiden ratkaisemisen keinovalikoiman tulee olla
monipuolinen. Rajalliset työvoimaresurssit edellyttävät esimerkiksi uudenlaisia panostuksia koulutukseen ja
osaamiseen. On myös huomioitava, että tuottavuutta kasvattamalla voidaan korvata osa uuden työvoiman
tarpeesta.
Suomessa maahanmuuttopolitiikkaa ei ole systemaattisesti kytketty muihin politiikkasektoreihin. Tällä
hallituskaudelle maahanmuuttopolitiikka pyritään nivomaan entistä tiiviimmin yhteen elinkeino-, innovaatio, työllisyys – ja koulutuspolitiikan kanssa kasvun ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Politiikan, lainsäädännön,
hallinnon ja palvelujen kehittämisen on oltava paitsi poikkihallinnollista, myös systeemistä ja pitkäjänteistä.
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Koulutus- ja työperäiselle maahanmuutolle ei ole kuitenkaan määritetty pidemmän aikavälin strategista
tavoitetilaa ja toimenpiteistä. Tarkasteltavat kysymykset koskevat rekrytoinnin volyymejä, suuntaamista,
rekrytointitoimenpiteitä sekä rekrytoitavan työvoiman ja opiskelijoiden sijoittumista eri toimi-, ammatti- ja
opiskelualoille. Koulutus- ja työperäisen maahanmuuton tarpeiden ennakoinnissa ei ole eroteltu ulkomaisen
työvoiman tarpeita työvoiman tarpeista yleensä, mikä on osaltaan hidastanut aktiivisen koulutus- ja
työperusteisen maahanmuuton pitkäjänteistä tarkastelua.

5.3

Esitys

Koulutus- ja työperäisen maahanmuuton lisäämisellä tulee olla yhteiskunnassa laajasti keskustellen jaettu
pitkän aikavälin tavoitetila. Tämän tavoitetilan määrittämiseksi esitetään käynnistettäväksi tiekartan
valmistelu.
Koulutus- ja työperäisen maahanmuuton tiekartta määrittelee tavoitteellisen kehittämissuunnan
pidemmälle aikavälille. Tiekartan tarkoituksena on tietoperusteisesti määritellä tulevien vuosien tavoitteet,
painopisteet, puitteet ja tavoitetta kohti vievät toimenpiteet koulutus- ja työperäiselle maahanmuutolle.
Tiekartan aikajänne ulottuu vuoteen 2035.
Tiekarttatyössä määriteltävien tavoitteiden ja toimenpiteiden lähtökohtina ovat väestö- ja osaamistarveennusteet ja -selvitykset sekä keskeiset maahanmuutto-, koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopoliittiset
linjaukset ja -prosessit.

Tiekarttatyö tarjoaa valtionhallinnolle ja muille Talent Boost -toimijoille mahdollisuuden muodostaa yhteisillä
keskustelufoorumeilla jaettua tilannekuvaa ja laatia tietoperusteisia arvioita yhteiskunnallisen kehityksen
kannalta tarvittavalle työ- ja koulutusperusteiselle maahanmuutolle.
Tiekartta esitetään laadittavaksi vuorovaikutteisilla työmetodeilla osallistaen laajasti eri toimijoita.
Valmistelutyöhön kutsutaan mukaan valtionhallinnon, alueiden ja kaupunkien sekä yritysten ja
korkeakoulujen edustajia, myös kansalaisia voidaan kuulla verkkokonsultaatioilla. Tiekartan valmistelusta
vastaavat työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö yhdessä Talent Boost toimenpideohjelman ohjausryhmän ja Kansainvälisten osaajien veto- ja pitovoimatyöryhmän kanssa. Työ
käynnistyy syksyllä 2020.
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