
Millaisia kansainvälisiä osaajia tarvitaan? 
Miksi ulkomailta, eikö oma väki riitä?

Empivä työantaja

Andra Aldea-Löppönen

JAMK/Hoksautus-hanke

Vasta-argumentoija

Tanja Oksa

Business Jyväskylä/Jyväskylän 
kaupunki

Osio aloitetaan väitteillä ja vasta-argumentteina Andran ja Tanjan 
vuoropuheluna



Väite: Osaavatko maahanmuuttaneet suomea?

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/maahanmuuttajien-palvelut/kotoutumispalvelut/suomen-kielen-kursseja

• Työpaikkasuomi kielikoulutus 
kansainvälistyvään työelämään
• työnantaja maksaa 30–50% 

koulutuksen kokonaishinnasta

• tyovoimanliikkuvuus@ely-keskus.fi

• Suomenkielen arviontiasteikko: 

• tasot A1 ja A2: peruskielitaito

• tasot B1 ja B2: itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito

• tasot C1 ja C2: taitavan kielenkäyttäjän kielitaito. 

Suomenkielen taito ei aina ole kaikissa 
työtehtävissä/-yhteisöissä välttämättömyys

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/maahanmuuttajien-palvelut/kotoutumispalvelut/suomen-kielen-kursseja


Väite: Onko täällä muita maahanmuuttajia 
kuin pakolaisia, joilla ei ole osaamista?

• Noin 10 % Jyväskylään muuttaneista on humanitäärisin syin 
maahantulleita. 
• 30 % työperäistä muuttoa
• 30 % opiskelijoita
• 30 % muista syistä (kuten perhesyyt) tulleita.

• Maahanmuuttaneiden koulutustausta on jokseenkin samankaltainen 
kuin kantasuomalaisten. 

• Humanitäärisin syin tulleilla voi olla osaamista valmiina ja osaamista on 
voinut kertyä kotoutumisprosessin aikana. 



Väite: Eihän maahanmuuttaneilla ole 
koulutusta.
• Maahanmuuttaneiden koulutustausta on jokseenkin yhtä yhtä

moninainen, samankaltainen kuin suomalaistaustaisillakin (UTH 2015)

• Muualla suoritettu tutkinto voi toki vaatia jotain lisäopintoja, näyttöjä tai 
hyväksyttämisiä joillain toimialoilla
• Integra: yliopiston kieli- ja sisältöopintoja integroiva koulutusmalli 

korkeakoulutetuille ja korkeakoulukelpoisille maahanmuuttajille, joiden tavoitteena 
on jatkaa keskeytyneitä opintojaan korkeakoulututkinnoksi tai täydentää jo 
opiskelemaansa tutkintoa suomalaisten pätevyysvaatimusten mukaiseksi.

• Simhe: Jyväskylän yliopisto toimii maahanmuuton vastuukorkeakouluna, joka 
tarjoaa korkeakouluverkoston kattavaa ohjausta ja neuvontaa sekä kehittää 
korkeakoulutuksen tukitoimia maahan muuttaneille hakijoille ja opiskelijoille.

• Jos on kielen ja käytäntöjen suhteen koulutustarpeita, voisi useampi yritys 
joltain toimialalta järjestää yhdessä koulutusta
• Elyn tuki ja yhdessä räätälöinti



Väite: Onko siinä melkoinen 
byrokratiahässäkkä edessä?

• Kokka hankkeen tiimoilta 
julkaistaan piakkoin Kansainvälisen 
rekrytoinnin opas yrityksille

• TE-toimiston Eures-palvelut 
auttavat
• EU- ja ETA-maat

• Oleskeluluvasta tarkastettava 
oikeus työntekoon (ml. Opiskelijat)

Hankkeen osatavoitteet:

• edistää ja nopeuttaa maahanmuuttaneiden
pääsyä työelämään

• tehostaa osaamisen tunnistamista ja 
kehittämistä

• tukea yrittäjyyttä

• kehittää kaupungin koordinointiroolia

• tiivistää työllisyyttä edistävien toimijoiden 
yhteistyötä

• jakaa hyviä käytäntöjä

• vähentää päällekkäisyyttä

• madaltaa työnantajien kynnystä rekrytoida 
maahanmuuttaneita



Väite:
Saako kv-osaajan rekrytointiin muuta apua tai tukea 
mistään?

• Talent Boost Finland - Business Finland
• Tavoitteena on saattaa yritykset yhteen eri alojen huippuosaajien kanssa. 

• Autamme yrityksiä kansainvälistymään tukemalla kansainvälisten 
huippuosaajien rekrytointia.

• Eures-palvelut EURES auttaa rekrytoinnissa Euroopasta- TE-palvelut 
(te-palvelut.fi)

• Jobs in Finland – Jobs in Finland (workinfinland.fi)

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/ohjelmat/talent-boost
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/rekrytoi_ulkomailta/eures/index.html
https://jobs.workinfinland.fi/


Meillähän on kantasuomalaisiakin 
työttömänä.

• Kohtaanto-ongelma 

• Tilastojen valossa Suomi ei pärjää ilman maahanmuuttoa.

• Tärkein seikka kotoutumisessa on työpaikan saaminen

• Kun muuttaneiden työllisyysaste on vähintään 60%, niin taloudellinen 
huoltosuhde on neutraali (TEMin selontekoon perustuen)



Monimuotoisuuden etuja

• TEM julkaisi työelämän monimuotoisuusohjelman 17.3.2021
• Työelämän monimuotoisuuden ja syrjimättömyyden edistäminen
• Parantaa työllisyyttä ja antaa yrityksille parempi mahdollisuus menestyä 

kansainvälisessä kilpailussa.
• ” Monimuotoinen työyhteisö on tutkimusten valossa organisaatiolle menestystekijä. 

Yritykset, joiden työntekijät edustavat eri etnisiä ryhmiä ja sukupuolia, menestyvät 
verrokkejaan paremmin, myös taloudellisesti. Yritysten johtoportaan 
monimuotoisuus korreloi vahvasti innovatiivisuuden kanssa.”

• McKinseyn raportti
• ” Our latest research reinforces the link between diversity and company financial 

performance—and suggests how organizations can craft better inclusion strategies 
for a competitive edge.”

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/delivering-through-diversity




Millaisia osaajia tarvitaan?

Lähde: TOP 15 (ammattibarometri.fi)

https://www.ammattibarometri.fi/Toplista.asp?maakunta=keskisuomi&vuosi=20ii&kieli=


7.10.2020 HOKSAUTUS/REALIZE, Ohry2, kuva Anu Raulo

Alue Keski-Suomi

Toteutusaika 1.4.2020 – 31.12.2022

Päätoteuttaja JAMK Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän yliopisto

Yhteistyötahot Keski-Suomen kauppakamari sekä Keski-Suomen TE-palvelut

Pääasialliset 
kohderyhmät

Keskisuomalaiset työnantajat: yritykset ja muut työnantajat sekä 

yrityskehitysorganisaatiot

Välillinen kohderyhmä: kansainväliset opiskelijat ja osaajat 

Suomesta sekä EU/ETA alueelta

Pääasialliset 
toteutettavat 
toimet

✓ Madalletaan keskisuomalaisten työnantajien kynnystä 

palkata kansainvälisiä osaajia (1)

✓ Lisätään olemassa olevien työkalujen tunnettuutta (2)

✓ Tehdään kokeiluja osaajien houkuttelemiseksi Keski-
Suomeen (3)

Parannetaan organisaatioiden ja kohderyhmien 
välistä viestintää

Kuva Anu Raulo



KIITOS!
Katso lisää: https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/projektit/hoksautus/etusivu/

Ota seurantaa Business Jyväskylän kanavat!

https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/projektit/hoksautus/etusivu/

