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Toteuttajan esittely: E2 Tutkimus

• E2 Tutkimus on riippumaton monitieteinen

yleishyödyllinen tutkimuslaitos

• Puheenjohtaja Risto Murto, varapuheenjohtaja

Anna Herlin

• Rahoittajia ja hankekumppaneita vuosittain noin

50 (järjestöjä, säätiöitä, yrityksiä, ministeriöitä, 

kaupunkeja, Suomen Akatemia/STN)

• E2 Tutkimusta ylläpitää Edistysmielisen

tutkimuksen yhdistys ry (oikeushenkilö)

• Verkkosivut: e2.fi

Jotta 
yhteiskuntamme 

ymmärtäisi 
paremmin itseään
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TEKIJÄT

Karina Jutila

YTT, johtaja
Kaisa Karttunen

MMT, ohjelmajohtaja

Ville Pitkänen

VTT, dosentti,

vanhempi tutkija

Aino Heikkilä

YTM, hallintopäällikkö

Jenni Simonen

VTT, ohjelmajohtaja

Matti Välimäki

VTT, tutkija

Anni Savikurki

MMM, asiantuntija

Mari K. Niemi

VTT, dosentti, 

tutkimusjohtaja 

Roosa Veijola 

FM, assistentti

Marjatta Selänniemi

MMM, vanhempi 

asiantuntija



KANSAINVÄLISTEN OSAAJIEN SUOMI 

-TUTKIMUSHANKE 

LÄHTÖKOHDAT

▪ Miten osaamista ja erilaisia ihmisryhmiä voidaan ajatella uudella 
tavalla, innovatiivisesti ja voimavarojen näkökulmasta?

▪ Miten Suomesta voi tulla kutsuva, sitouttava ja vetovoimainen maa, 
jonne on mutkatonta palata tai tulla uutena töihin ja maa, jonka 
rakentamiseen voi osallistua kauempaakin?

▪ Tutkimus palvelee julkisen ja yksityisen sektorin tarpeita saada uusia 
osaajia sekä varautumista väestön ikääntymiseen

➢Miten kansainvälisiä osaajia saadaan lisää Suomen 
kehittämiseen?



MIHIN KYSYMYKSEEN TUTKIMUSHANKKEELLA 

VASTATAAN?

Millaisia Suomen menestystä tukevia voimavaroja ja valmiuksia 
seuraavilla ryhmillä on :  

• Ulkosuomalaiset maailmalla (ml. opiskelijat)

• Paluumuuttajat

• Ulkomaalaiset opiskelijat, tutkijat ja yritysten asiantuntijat Suomessa 
sekä osaajien puolisot 

• Kansainväliset diginomadit maailmalla

Hankkeessa annetaan puheenvuoro ja ideoinnin tilaa ihmisille, jotka 
voisivat olla (vahvemmin) rakentamassa Suomea. 



HANKKEEN AINEISTOT JA MENETELMÄT

Hankkeen toteutus suunnitellaan yhteistyössä kumppaneiden ja kohderyhmiin 

kuuluvien kanssa.

Työssä hyödynnetään laadullisia ja määrällisiä aineistoja sekä kehitetään 

konkreettisia ratkaisuja yhdessä, yli sektorirajojen. 

Keskeiset aineistot:

• Aiempi tutkimustieto kotimaasta ja ulkomailta; ristivalotus niin, että 

tarkastelemme erillisinä nähtyjä kohderyhmiä rinnakkain (katsaus aiempiin 

tutkimuksiin ja selvityksiin on jo tekeillä).

• Kohderyhmille kohdistettu kyselytutkimus (toteutus suomeksi, ruotsiksi 

ja englanniksi).

• Innovatiiviset Learning Cafe -paneelit, joissa kohdehenkilöt, asiantuntijat 

ja tutkijat kohtaavat, määrittelevät problematiikkaa, etsivät ratkaisuja ja 

tuottavat laadullista tutkimusaineistoa. Tiedon hyödyntäminen mm. 

toimenpidesuosituksissa. 



MITÄ HANKE TUOTTAA?

Aihe agendalle. 

Hanke herättää 

keskustelua ja kutsuu 

mukaan paitsi asianosaiset 

myös päättäjiä, mediaa, 

yrityselämän vaikuttajia, 

järjestöjä.

Problematiikan 
tarkennus. 

Konkreettista uutta 
tietoa: mitkä asiat 

työntävät Suomesta, 
mitkä vetävät tänne, 

mitä yksilötason esteitä 
on, mitä 

mahdollisuuksia?

Uusi ymmärrys. 
Päivitämme ymmärrystä 

pandemian jälkeiseen 
maailmaan, jossa työ on 
entistä digitaalisempaa 
ja etätyö uusi normaali.

Keinoja, ratkaisuja, 
toimintamalleja. 
Hankkeen ote on 

innovatiivinen, uusia 
toimintatapoja etsivä. 
Hyödynnämme ristiin 
eri ryhmien kanssa 

opittua ja rakennamme 
konkreettisia 
ehdotuksia.

Osapuolten 
sitouttaminen.

Yhdessä tekeminen  
palvelee 

hankekumppaneiden 
yhteistyötä ja sitouttaa 

päättäjiä viemään 
asioita eteenpäin.  
Hanke sparraa 

yhteiskuntaa uuteen.



Mitä kumppanuus tarkoittaa? 

• Hankekumppanit kutsutaan seurantaryhmään, joka seuraa ja 

ohjaa hankkeen toteutusta. 

• Kumppanit tuovat työhön asiantuntemustaan ja 

painopisteitään, esimerkiksi mitä kysymyksiä on tärkeää 

selvittää. Tutkijoilla on itsenäinen työrauha tutkimustyön 

käytännön toteutuksessa.

• Hankekumppanit ja E2 Tutkimus rahoittavat hankkeen. 

• Hankkeen viestintäkäytännöt linjataan seurantaryhmässä. 

Kumppanit voivat osallistua aktiivisesti viestintään hankkeen 

eri vaiheissa (välietapit, tapahtumat ja jatkokeskustelu). 

• Hanke tarjoaa tilan profiloitua teemaan, tuoda omia 

näkemyksiä keskusteluun ja vaikuttaa → Laaja konsortio on 

hankkeen vahvuus → monialainen kansallinen rintama 

tärkeän asian taakse ja voidaan yhdessä tuottaa 

konkreettiset, tutkimustietoon perustuvat ja yli 

sektorirajojen ulottuvat ehdotukset. 

Aikataulu: 
• Konsortion kokoaminen ja 

hankekumppanuuksista 

sopiminen 

elokuussa 2021

• Hankkeen toteutus 

syksy 2021-kevät 2023 

(18 kk)

• Tieto käytössä ennen 2023 

eduskuntavaaleja



HANKKEEN RESURSSIT

Kumppaneiden asiantuntemus (edustus seurantaryhmässä, mahdollisuus osallistua 

työkokouksiin)

E2 Tutkimuksen tutkijat ja asiantuntijat johtajanaan VTT, dosentti Mari K. Niemi

Hankkeen budjetti: 490.600 EUR 

Rahoitusosuus/kumppani: pääsääntöisesti 30.000 EUR (mahdollisuus jakaa vuosille 2021-23)

E2 Tutkimus vastaa hankkeen toteutuksesta, raportoinnista hankekumppaneille ja 

hankehallinnosta. 



HANKKEEN 

KUMPPANIT 
M O N I P U O L I S E T  N Ä K Ö K U L M AT  J A  

R A K E N TAVA V U O R O P U H E L U

Yritykset, kaupungit

Elinkeinoelämän ja työelämän järjestöt

Ministeriöt

Säätiöt ja rahastot

Yliopistot ja korkeakoulut, niiden kv-
palvelut



Hankehallinto, sopimukset

Karina Jutila

Johtaja, YTT

E2 Tutkimus

050 5515 361

karina.jutila@e2.fi

Tutkimushankkeen johtaminen

Mari K. Niemi

Tutkimusjohtaja, VTT

E2 Tutkimus

+44 773 7161 944

mari.k.niemi@e2.fi

HANKKEEN YHTEYSHENKILÖT


