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TIIVISTELMÄ 
 

Kauppakamarin ja HERA:n (Helsinki Education and Research Area) tavoitteena on etsiä ratkaisuja, joilla 

yritykset ja työnantajat pystyvät nykyistä paremmin löytämään ja työllistämään koulutettuja kansainvälisiä 

osaajia. Tehokkaita tunnistettuja keinoja ovat mentorointi, täsmärekrytointipalvelut, suomen kielen 

oppimisen integrointi työelämään, informaation jalostaminen ja jakaminen työnantajille ja sekä työnantajien 

valmentaminen monikulttuurisuuden hyödyntämiseen. Tässä esiselvityksessä tutkitaan mahdollisuuksia 

perustaa metropolialueelle yrityksiin ja työnantajiin keskittyvä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön 

perustuva palvelu (työnimi HERIEC), jonka kautta edistetään koulutettujen ulkomaalaistaustaisten osaajien 

työllistymistä avoimille työmarkkinoille koulutustaan vastaaviin tehtäviin.   

Esiselvityksen keskeisiä tietolähteitä ovat korkeakoulujen ja kauppakamarin omien kokemusten lisäksi 

sidosryhmien haastattelut, hankkeen työryhmät ja ihmiset (projektiryhmä, yritysviisaat ja jedit) sekä 

kansainvälisistä esimerkeistä erityisesti Toronto Region Immigrant Employment Council (TRIEC) ja 

International House Copenhagen (IHC). Lisäksi esiselvityksessä tehtiin kirjallisuus- ja lähdeaineistokatsaus 

työperäiseen maahanmuuttoon ja ulkomaalaistaustaisten työllistymiseen liittyvistä hankkeista, 

politiikkalinjauksista, strategiapapereista ja tutkimuksista.  

Esiselvityksen johtopäätöksinä voidaan todeta, että metropolialueella ja koko Suomessa työperäisen 

maahanmuuton ja jo täällä olevien koulutettujen ulkomaalaistaustaisten työllistymiseen liittyviin haasteisiin 

ja tavoitteisiin ei helposti voida nykyisillä palveluprosesseilla vastata. Lähes kaikki sidosryhmät näkevät, että 

julkisen sektorin poikkihallinnollista yhteistyötä tulee parantaa sekä saada lisää ja nykyistä 

järjestelmällisemmin tietoa yritysten ja työnantajien tarpeista sekä tiivistää julkisen sektorin, yksityisen 

palveluntarjonnan ja kolmannen sektorin yhteistyötä. Yhtä vahvaa on näkemys, että haasteet ja 

ratkaisuvalikoima ovat hyvin tunnistettuja, mutta metropolialueelta puuttuu neutraali, vakinaiselta pohjalta 

toimiva, julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhdistävä, toimeenpaneva taho, jonka kautta saadaan 

olemassa olevat palvelut ja resurssit tehokkaaseen käyttöön ja kehitykseen. Siksi tarvitaan uusia 

toimintatapoja ja yhteistyöverkostoja, jotka keskittyvät työperäisen maahanmuuton ja ulkomaalaisten 

nopeutetun työllistymisen kysymyksiin. 

Esiselvitys ehdottaa erityisesti yrityksiin ja työnantajiin painottuvan HERIEC-palvelun perustamista ja siihen 

tähtäävää kehityshanketta. HERIEC-kehityshankkeessa tehtävinä olisivat 1) yritys- ja työnantajatarpeiden 

selvittäminen ja sovittaminen sidosryhmien käyttöön, 2) viranomaisten poikkihallinnollisen yhteistyön 

fasilitointi, 3) yksityisen sektorin palveluntarjonnan kumppanuudet ja yhteistyö, 4) tulosten ja toimien 

monistaminen ja levittäminen soveltuvin osin kansalliselle tasolle ja 5) pohjan luominen HERIEC-palvelun 

vakinaistamiselle. Toimintoja olisivat mm. Helsinki Region Welcome Weeks -tapahtumakokonaisuuden 

koordinointi ja kehittäminen, mentorointi- ja työharjoitteluohjelmien konseptointi ja käynnistys, 

työelämälähtöisen kielikoulutuksen edistäminen, PR ja mielipidevaikuttaminen ja rekrytointi- ja matching-

palveluiden kehittäminen.     
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1 Johdanto 

 
Talouden kasvun kannalta Suomen ja metropolialueen keskeisiä onnistumisen edellytyksiä ovat työvoiman 

riittävyys ja maahanmuutto. Metropolialueella työpaikkojen määrän on arvioitu kasvavan noin 200 000 

työpaikalla vuoteen 2030 mennessä, jolloin seudulla olisi yli 900 000 työpaikkaa. Työvoiman turvaaminen on 

haastavaa, kun samanaikaisesti kantaväestön poistuminen eläkkeelle on suurempaa kuin uusien ikäluokkien 

siirtyminen työvoimaksi. Siten maahanmuuttajien merkitys korostuu huomattavasti.  

1.1 Tilastotietoa maahanmuutosta 

Tilastokeskuksen arvion mukaan Suomessa asuu vuonna 2020 ulkomaalaisia noin 330 000, joista yli puolet 

sijoittuu metropolialueelle. Määrä kasvaa noin 15 000 henkilöllä vuosittain. Ennusteen mukaan Helsingissä, 

Espoossa ja Vantaalla vieraskielisten osuus väestöstä kasvaa kussakin kaupungissa vuoteen 2030 mennessä 

kaksinkertaiseksi eli yli 20 prosenttiin asukasmäärästä. Myös kehyskunnissa vieraskielisten osuus tulee 

kasvamaan (Metropoli meille kaikille -raportti 28.2.2013).  

 

Kuviot 1 ja 2. Helsingin seudun työikäisen väestön ennuste vieraskielisyyden mukaan 2013–2030 (lähde: 

Helsingin kaupungin tietokeskus 2013) 
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Tärkeä ja kasvava ryhmä osaamisen ja työvoiman tarjonnan näkökulmasta ovat suomalaisissa yliopistoissa ja 

ammattikorkeakouluissa opiskelevat tutkinto-opiskelijat, joita vuosittain valmistuu noin 2 000. Määrän 

odotetaan lisääntyvän, sillä opetus- ja kulttuuriministeriön kansainvälistymisstrategian mukaan Suomessa 

opiskelee vuonna 2015 noin 20 000 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa ja tutkijakouluissa ulkomaalaisten 

osuus on 20 %. 

1.2 Ulkomaalaistaustaisten työllistyminen 

Vuonna 2011 kaikista työhankijoista oli ulkomaalaisia 8 %, pääkaupunkiseudulla vastaava luku on noin 

viidennes. Nyrkkisääntö on että ulkomaalaistaustaisten työttömyys on noin kolminkertainen kantaväestöön 

verrattuna. Korkeakoulutuksen saaneita ulkomaisia työnhakijoita on koko maassa 7 240, joista 

Uudellamaalla noin 3 400 (kuvio 3). 

 

Kuvio 3: Ulkomaiset työnhakijat ikäryhmittäin ja koulutustason mukaan.  

Vuonna 2009 peräti kaksi kolmasosaa ulkomaisista korkeakouluopiskelijoista jäi valmistumisensa jälkeen 

Suomeen. Puolet ulkomaalaisista opiskelijoista oli vuoden kuluessa valmistumisestaan työllistynyt Suomeen, 

vastaava luku suomalaisten opiskelijoiden kohdalla oli 86 % (CIMO 2013).  

Luvuista huolimatta todellisuus on huonompi, sillä ulkomaalaisten ensimmäisen työpaikan bruttopalkka on 

puolella vähemmän kuin 2 000 euroa ja seuraavassakin työpaikassa näin on vielä kolmasosalla valmistuneista 

(VALOA-selvityksiä 2012). Tässä tapauksessa sekä yhteiskunnan tekemä koulutusinvestointi että yksilön 

hankkima osaaminen ei ole läheskään parhaassa mahdollisessa käytössä suomalaisissa yrityksissä ja 

työelämässä.    
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1.3 Esiselvityksen tavoitteet 

Helsinki Education and Research Area (HERA1) ja Helsingin seudun kauppakamarin2 (yhteistyösopimus 20.1.–

30.9.2013) tavoitteena on löytää palveluja ja keinoja, joilla yritykset ja työnantajat pystyvät nykyistä 

paremmin löytämään ja työllistämään koulutettuja kansainvälisiä osaajia. Esiselvityksen taustatahot 

ymmärtävät sen, että monet työllistyvyyteen liittyvät palvelut ja toimet eivät rajoitu koskemaan vain yhtä 

yksittäistä ryhmää. Oletuksena kuitenkin on, että keskittymällä erilaisten maahanmuuttajaryhmien tarpeisiin 

räätälöidysti – tässä tapauksessa koulutetut kv-osaajat – voidaan työllistymisen tehostamiseen tähtääviä 

palveluja kehittää ja tuloksia mitata nykyisiä palvelukäytäntöjä paremmin.     

Esiselvitystyön esimerkkinä on Kanadassa Torontossa toteutettu palvelumalli (Toronto Region Immigrant 

Employment Council), jossa eri tahot kokoava päivänvarjo-organisaatio edistää korkeasti koulutettujen 

maahanmuuttajien työllistymistä ja työelämään integroitumista, kehittää ja koordinoi yritys- ja 

työnantajapalveluja sekä osallistuu työperäistä maahanmuuttoa koskevaan politiikkakeskusteluun.  

Esiselvityksessä palvelusta käytetään työnimeä Helsinki Region Immigrant Employment Council (HERIEC). 

Kansainvälisten osaajien työllistymisastetta parantavia keinoja on löydetty ja kehitetty esimerkiksi HERA-

korkeakoulujen VALOA-hankkeessa ja suosituksia toimiksi esitetty kauppakamarin julkaisemissa teeseissä 

(2011). Tehokkaita toimia ja palveluita ovat työnantajille suunnatut mentorointiohjelmat, työnantajille ja 

kansainvälisille osaajille räätälöidyt täsmärekrytointipalvelut, suomen kielen oppimisen integrointi 

työelämään ja opetustarjonnan kehittäminen työpaikoille, informaation jalostaminen ja jakaminen 

työnantajille olemassa olevista palveluista ja siihen liittyvä palveluohjaus sekä työnantajien valmentaminen 

ja auttaminen monikulttuurisuuden hyödyntämisessä. Tässä esiselvityksessä testataan edellä mainittujen 

keinojen vaikuttavuutta ja toivottavuutta keskeisillä palveluntuottajaryhmillä sekä käyttäjillä, työnantajilla ja 

ulkomaalaisilla osaajilla.        

Keskeisenä edellytyksenä työllistymistä ja yritysten osallistumista edistäville toimille on tarve löytää nykyistä 

parempia tapoja tehdä seudullista, poikkihallinnollista ja monenkeskistä julkisen ja yksityisen sektorin 

yhteistyöstä. Elinkeinoelämän näkökulmasta metropolialue hyötyisi neutraalista, yhden luukun 

yhteistyöfoorumista, jonka kautta voisivat kohdata ja tehdä joustavaa yhteistyötä paikallis-, alue- ja 

valtiotason viranomaiset, koulutuksen järjestäjät, korkeakoulut, yksityissektorin palveluntuottajat ja erilaiset 

tahot, jotka tuottavat palveluja työnantajille ja koulutettujen maahanmuuttajien työllistymiseksi. 

HERIEC-palvelun kohderyhmiksi määriteltiin työnantajat ja yritykset, joilla on tarve rekrytoida korkeasti 

koulutettuja ulkomaalaisia (highly skilled immigrants who have a post-secondary degree or similar). 

Tavoitteena on kohderyhmän työllistyminen avoimille työmarkkinoille osaamista vastaaviin tehtäviin, ja että 

työnantajat löytävät, rekrytoivat ja integroivat uusia työntekijöitä nykyistä helpommin. Oletuksena oli, että 

Toronton mallin pohjalta on mahdollista rakentaa suomalaiseen toimintaympäristöön soveltuva palvelumalli.    

 

                                                           
1
 HERA on laajennetun metropolialueen yliopistojen (7) ja ammattikorkeakoulujen (8) konsortio, joka on perustettu 

kehittämään korkeakoulujen kansainvälistä toimintaa ja kansainvälisille opiskelijoille ja henkilökunnalle suunnattuja 
palveluja. HERA konsortion toiminta jatkuu vuoden 2013 loppuun.  
2
 Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta noin 6 500 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa 

yritystä. Alueorganisaatio koostuu Espoon ja Vantaan toimistoista sekä Keski-Uudenmaan, Luoteis-Uudenmaan ja Itä-
Uudenmaan kauppakamariyksiköistä. Kauppakamarin tehtävänä on Helsingin seudun kasvun turvaaminen sekä alueen 
kuntien, julkisen sektorin ja elinkeinoelämän yhteistyön kehittäminen.  
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Esiselvityksen tavoitteena oli selvittää: 

 1) Onko HERIEC päivänvarjo-organisaation/-palvelun perustamiselle edellytyksiä? 

Sidosryhmähaastattelujen, yritysviisaiden, projektiryhmän ja 4.6.2013 pidetyn Talent Retention Summitin 

tulosten ja kansainvälisten vertailujen perusteella HERA ja kauppakamari päätyivät johtopäätökseen, että on 

olemassa tarve, tahtotila ja edellytyksiä HERIEC-palvelun perustamiselle metropolialueella.    

 

2) Mitkä ovat mahdollisen palvelumallin toteuttamisvaihtoehdot?  

Esiselvityksen toisessa vaiheessa keskityttiin täsmentämään HERIEC-palvelun mahdollisia toimintoja, 

selvittämään alueen keskeisten julkisten toimijoiden valmiuksia jatkokehittelyyn sekä kartoittamaan 

mahdollisia yksityisen sektorin palvelun tuottajien mahdollisuuksia olla mukana HERIEC-palvelussa.    

2 Poliittisia linjauksia ja tietolähteitä 

 

Esiselvityksen ensimmäisen vaiheen keskeiset tiedonhankintakanavat olivat työryhmät (projektiryhmä, 

yritysviisaat, projektitiimi), syventyminen jo tehtyihin selvityksiin, suosituksiin ja politiikkahankkeisiin, joilla 

ratkaistaan ulkomaalaistaustaisten tekijöiden työllistymiseen liittyviä haasteita ja perehtyminen Toronton 

Region Immigrant Employment Councilin toimintaan.  Näiden tausta-aineistojen ja lähteiden pohjalta 

projektitiimi kehitti HERIEC-palvelusta beta-version (liite 5), jota käytettiin hyväksi ajatuksen esittelemisessä 

eri sidosryhmille ja haastattelujen yhtenä apuvälineenä. 

2.1 Strategisia ja poliittisia linjanvetoja  

2.1.1 Valtioneuvoston periaatepäätös valtion kotouttamisohjelmasta vuosille 2012–

2015  

Ohjelman (TEM-julkaisuja 32/2012) yksi painopiste on maahanmuuttajien työllistyminen. Työllistymistä 

edistetään muun muassa työhallinnon palveluita ja kotouttamiskoulutusta, suomen ja ruotsin kielen 

opetusta kehittämällä. Ohjelmassa todetaan, että sen toteuttaminen edellyttää vahvaa ja koordinoitua alue- 

ja paikallistasolle suunnattua poikkihallinnollista kotouttamisen informaatio-ohjausta. Ohjauksen 

järjestämiseksi luodaan eri viranomaisten, olemassa oleviin rakenteisiin ja verkostoyhteistyöhön perustava 

osaamiskeskusmalli (TEM asettaa poikkihallinnollisen kehittämishankkeen).    

Periaatepäätös sisältää 63 toimenpidettä, joista HERIEC-esiselvityksen tavoitteita tukevat erityisesti 

toimenpiteet 51 (maahanmuuttajien osaamisen tehokas tunnistaminen ja tunnustaminen; 

yhteishankintakoulutuksen hyödyntäminen), 52 (rekrytointi ja asenneilmasto; monimuotoisuus työpaikoilla), 

53 (alkuvaiheen ohjaus vs. reitti työelämään), 54 (Metropolipolitiikkaohjelman aiesopimus), 58 (työssä 

olevien, opiskelijoiden kielikoulutus) ja 59–60 (korkeakoulujen kv-opiskelijoiden kielikoulutus, työelämään 

integroivat harjoittelukäytännöt, osaamisen tunnustaminen). 

2.1.2 Maahanmuuttajien työllistymisen aiesopimus 2013–2015  

Hallitusohjelmaan perustuva valtion (TEM, OKM), pääkaupunkiseudun kaupunkien, pääkaupunkiseudun 

yrittäjäjärjestöjen, sekä Helsingin seudun kauppakamarin välinen sopimus maahanmuuttajien kotoutumisen 

ja työllistymisen tehostamiseksi vuosiksi 2013–2015 on jatkoa vuosien 2010–2012 vastaavalle menettelylle. 

Erityisenä tavoitteena on kehittää palveluja, joilla maahanmuuttajat pääsevät nopeasti 
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kotoutumiskoulutukseen, työkokeiluun tai muuhun työvoimapoliittiseen palveluun, löytävät paikan avoimilta 

työmarkkinoilta tai ryhtyvät yrittäjiksi.   

Sopimuksen liitteessä (14.4.2013) vuodelle 2013 on kirjattu seuraavia toimenpidekokonaisuuksia: 1) 

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston ja kuntien välisen yhteistyön kehittäminen, 2) työelämäyhteyksien 

tehostaminen ja maahanmuuttajayrittäjyyden tukeminen yhteistyössä pääkaupunkiseudun 

yrittäjäjärjestöjen, Helsingin seudun kauppakamarin sekä seudullisten yrityspalveluiden kanssa sekä 3) 

ulkomailla suoritettujen tutkintojen ja pätevyyksien tunnustamisen ja hankitun osaamisen tunnistamisen 

kehittäminen. Toimenpiteissä on mukana myös HERIEC-esiselvitys ja TalentMatch-konseptin levittäminen.     

2.1.3 Metropolialueen ja valtion kasvusopimus 

Kaupungit ja valtio neuvottelevat syksyn 2013 aikana kasvusopimuksesta, jossa sovitaan toimia ja 

painopisteitä alueen kehittämiseksi. Sopimusluonnoksessa on kohta (syyskuu 2013) yritys-, korkeakoulu- ja 

julkissektorin yhteistyön vahvistamiseksi ja maahanmuuttajataustaisen työvoiman asettautumisen ja 

työllistymisen edistämiseksi.  

Lueteltuja toimenpiteitä ovat muun muassa 1) HERIEC – Helsinki Region Immigrant Employment Council -

palvelun/verkoston perustaminen, millä edistetään kansainvälisten osaajien verkostoitumista ja työelämään 

integroitumista työharjoittelu- ja mentorointiohjelmien koordinoinnilla, 2) tuetaan kansainvälisten osaajien 

työllistymistä koulutustaan vastaaviin tehtäviin kehittämällä tutkintojen tunnistamista, tunnustamista ja 

täydentämistä sekä 3) työnantajien tarpeita vastaavaa kielikoulutusta ja palvelujen saatavuutta 

parantamalla. Lisäksi 4) selvitetään mahdollisuudet perustaa pääkaupunkiseudulle ”Expat House”, josta saisi 

kaiken ulkomaalaistaustaisten henkilöiden asettautumiseen ja työllistämiseen liittyvän neuvonnan ja 

ohjauksen sekä tukea rekrytointiin ja työyhteisöön integrointiin 

2.1.4 Uusimaa-ohjelma 

Uusimaa-ohjelmassa esitetään Uudenmaan strategisen kehittämisen tahtotila, tavoitteet ja toimenpiteet. 

Valmistelua johtaa Uudenmaan liitto yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Silloin yhdestä 

asiakirjasta löytyvät maakunnan visio, tavoitteet ja strategia vuoteen 2040. Uusimaa-ohjelma valmistuu 

vuoden 2013 loppuun mennessä.  

Ohjelmassa on maahanmuuttoa ja kotouttamista koskevissa toimenpide-ehdotuksissa (luonnos 16.9.2013) 

esitetty mm. seuraavia toimia: 1) parannetaan edellytyksiä kansainvälisten osaajien rekrytointiin ja 

integroitiin yhteiskuntaan, 2) perustetaan metropolialueen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä lisäävä 

seudullisen työperäisen maahanmuuton neuvonta- ja ohjauspiste, 3) vahvistetaan maassa jo opiskelevien ja 

asuvien maahanmuuttajien yhteyksiä työelämään ja 4) lisätään työelämässä tarvittavan kielikoulutuksen 

tarjontaa alakohtaisesti kohdennettuna 

2.2 Hyviä käytänteitä, tietolähteitä ja innoittajia 

2.2.1 TalentMatch 

TalentMatch on not-for-profit -periaatteella toimiva rekrytointikonsepti, jossa saatetaan ulkomailta 

Suomeen opiskelun, työn tai perheen takia muuttaneiden henkilöiden osaamisprofiilit yhteen yritysten 

osaamistarpeiden kanssa. Osaajat ja yritykset kohtaavat toisensa sekä www.talentmatch.fi:ssä toimivassa 

palvelussa että vähintään kvartaaleittain järjestettävissä rekrytointi ja matchmaking-tapahtumissa. 

Tapahtumien yhteydessä vapaamuotoisen verkostoitumisen lisäksi yritykset ja osaajat voivat pitää lyhyitä 

hissipuheita sekä etukäteen sopia 15 minuutin henkilökohtaisia tapaamisia. Lisäksi TalentMatchin kautta 

http://www.talentmatch.fi/


10 
 

toisensa löytäneet yritys ja osaaja voivat yhdessä tai erikseen hakea stipendiä, jolla tuetaan vähintään 3 kk 

kestävää harjoittelujaksoa korkeintaan 5 000 eurolla. 

Palvelu lanseerattiin Otaniemi Marketingin ja Technopoliksen toimesta vuoden 2012 alussa ja tällä hetkellä 

www.talentmatch.fi-palvelussa on 1 700 osaajan sekä 100 yrityksen profiilit. Kahdeksassa järjestetyssä 

tapahtumassa on ollut yhteensä 1 114 osallistujaa, mukaan lukien 84 yrityksen edustajat. Tapahtumien 

yleisarvosana on ollut 4/5 ja niiden yhteydessä on järjestetty yhteensä 250 etukäteen sovittua yritys-osaaja-

tapaamista. Tapahtumien aikana on solmittu yhteensä 479 uutta kontaktia ja sovittu 313 jatkokeskustelua. 

Tähän mennessä on verifioitu yhteensä 17 syntynyttä sopimusta (työsopimus, FEC-koulutussopimus, 

alihankintasopimus, työkokeilusopimus). 

2.2.2 Virka-Infon asiakaspalvelun kokemuksia 

Projektiryhmän jäsen Riitta Lampelto teki yhdessä Virka-Infon palveluneuvojien kanssa analyysin 

ulkomaalaisten asiakkaiden yleisneuvontatarpeista. Seuraavassa on otteita yhteenvedosta.  

Vuonna 2012 Virka-infon palveluneuvojilla oli runsaat 4 000 ulkomaalaistaustaista asiakasta. Asiakasmäärä 

kasvoi vuonna 2012 runsaat 30 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Hyvin koulutettujen asiakkaiden 

määrä on lisääntynyt asiakkaiden keskuudessa sen jälkeen, kun neuvontatyö siirtyi Itäkeskuksesta Helsingin 

kaupungintalolle. Tulijoista suurin osa on työikäisiä, 25–44 -vuotiaita. Asiakkaista yli 30 prosenttia oli töissä ja 

yrittäjiä oli seitsemän prosenttia. Hyvin koulutettuja asiakkaita tulee mm. Venäjältä ja eri Baltian maista. 

Viime vuonna EU-kansalaisten määrä on kasvanut. Asiakkaiden lähtömaakirjo on laaja. Venäjä on yleisin 

neuvontakieli, suomi, englanti ja arabia tulevat tasaväkisinä perässä. Nouseva neuvontakieli on kiina. 

Virka-Infossa asiakkaat kysyvät eniten oleskeluluvista (ensimmäinen lupa tai jatkolupa). EU-kansalaisten 

lisääntyessä asiakkaat ohjataan rekisteröitymään poliisille ja maistraattiin. Toinen kokonaisuus on 

työelämään liittyvät kysymykset, esimerkiksi mitkä asiat kuuluu kirjata työsopimukseen. Asiakkaita ohjataan 

paljon työsuojelupiiriin. Yrityksen perustamista harkitsevat tulijat ohjataan uusyrityskeskukseen. Kolmas 

kokonaisuus kysymyksiä on perheeseen liittyvät, perheenjäsenen tarvitsemat oleskeluluvat, perheen 

palvelut (lasten päivähoito, koulut ja terveyspalvelut). Kallis asuminen tuottaa monelle tulijalle myös 

ongelmia. 

 
Kuvio 4. Virka-Infon asiakkaiden koulutustausta.  

http://www.talentmatch.fi/
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Virka-infossa neuvojat myös avaavat viranomaisten päätöksiä tulijalle. Sopivan suomenkielen kurssin 

löytäminen asiakkaalle on helpottunut www.finnishcourses.fi palvelun myötä. Neuvojien mukaan 

henkilökohtaisella mentoroinnilla on tarvetta. Lisäksi tietoiskut suomalaisesta yhteiskunnasta tai 

orientoitumiskurssit voisivat olla tarpeellisia hyvin järjestettyinä oikeassa ympäristössä. 

2.2.3 ONE Baltic Sea Region kielimuurin yli -hanke 

Kansainvälisten opiskelijoiden työllistymiseen Suomeen vaikuttaa vahvasti valmiudet puhua ja oppia suomen 

tai ruotsin kieltä opintojen aikana ja työelämässä. Vaikka Suomesta ja kansainvälisistä yrityksistä löytyy 

työpaikkoja, joissa menestyy ulkomaisilla kielillä, ovat nämä työmahdollisuudet toistaiseksi harvassa 

suhteessa työmarkkinoille hakeutuvien kansainvälisten talenttien määrään.  

Kauppakamarin kautta yrityksille suunnattiin kysely, jossa selvitettiin työnantajien näkemyksiä 

ulkomaalaistaustaisten kielitaidosta ja niihin liittyvistä palvelutarpeista. Selvityksen mukaan 

asiantuntijatyöhön palkattavilta työnantajista 63 % edellyttää B2-tasoista tai parempaa suomen kielen taitoa 

rekrytointihetkellä (kuvio 5) ja vuoden kuluttua rekrytoinnista 73 % odottaa vastaavaa tasoa (Komppa, 

Lahtinen & Hietanen 4/2013). B2-taso vastaa sujuvaa puhekieltä. 

 
Kuvio 5. Yritysten ja työnantajien odottama kielitaitotaso asiantuntijarekrytoinnissa. 

Hankkeen asiantuntijaryhmässä ja työpajoissa tuotetuissa suosituksissa on ehdotuksia opintojen ja 

tutkintojen kehittämisestä, työantajien tukemisesta sekä yhteistyön ja koordinoinnin parantamisesta.             

2.2.4 HERA Mentoring Programme 2012–2013 

HERA-mentorointiohjelman tavoitteena oli helpottaa kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä luomalla 

verkostoja ja ohjausta, lisätä työnantajien tietoisuutta sekä kehittää mentoroinnin menetelmiä. Ohjelmaan 

osallistui 28 opiskelijaa ja 28 työnantajaa, joista 27 aktori-mentoriparia suoritti ohjelman. Päinvastoin kuin 

yleensä, yritysmentoreita oli tarjolla enemmän kuin ohjelmaan oli mahdollista ottaa.  

Tuloksia: muutama aktori työllistyi ohjelman aikana, yksi perusti oman yrityksen, yksi sai gradupaikan 

yrityksestä, mutta kaiken kaikkiaan aktorit saivat arvokasta tukea mm. työpaikkahaastatteluihin, CV:n 

tekemiseen ja suomalaisen työelämäkulttuurin tuntemukseen. Mentorit raportoivat, että he oppivat 

ymmärtämään nuorten akateemisten työhakuhaasteita sekä yllättyivät kuinka paljon aktoreilla oli osaamista, 

jolla voi olla käyttöä työpaikoilla ja työelämässä. Kysymykseen olisivatko mentorit valmiit olemaan uudelleen 

käytettävissä, vastaus oli 4,7/5. Aktorit antoivat ohjelmasta arvosanan 4,5/5.  
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Tulokset vahvistavat sen, että hyvin ohjattu mentorointi on tehokas väline myös suomalaisessa 

työkulttuurissa korkeakoulujen ja työnantajien vuoropuhelun lisäämiseen, opiskelijoiden 

työelämävalmiuksien parantamiseen ja verkostojen rakentamiseen, joilla vaikutetaan koulutetun työvoiman 

sijoittumiseen avoimille työmarkkinoille. Samankaltaisia tuloksia on saavutettu mm. WorkPlace Pirkanmaan -

hankkeessa ja Kanadassa TRIEC:n Mentoring Partnership -ohjelmassa.   

2.2.5 Expat-hanke 2012–2013 

Expat-projektin tarkoituksena on luoda innovatiivisia palveluverkostoja (asettautumispalvelut ja sujuva lähtö 

kotimaasta), jotta kansainvälisten osaajien, paikallisten asukkaiden sekä julkisten ja yksityisten 

palveluntarjoajien vuorovaikutusta voitaisiin parantaa. Uudenmaan liiton hallinnoimassa hankkeessa on 

mukana kymmenen kumppania Suomesta, Ruotsista, Latviasta ja Virosta.  

Hankkeen päätapahtumassa, Talent Available syyskuussa 2013, sai myös HERIEC-valmistelu puheenvuoron. 

Tapahtuman keskusteluissa ja Expat-hankkeen suosituksissa tuli esiin, että sekä työnantajalähtöisellä että 

one-stop-shop-viranomaispalvelulla (Liaison Office) on tarvetta ja kannatusta paitsi metropolialueella niin 

myös muualla Suomessa kuten Tampereella (Talent Tampere) ja Turussa. (www.expatproject.info) 

2.3 Kansainvälisiä esimerkkejä ja kokemuksia 

Kansainväistä vertailupohjaa laajennettiin Toronto Region Immigrant Employment Councilin (TRIEC) lisäksi 

tutustumalla vastaperustettuun Kööpenhaminan International House Copenhagen (IHC) -konseptiin ja 

Norjan International Network of Norway (INN) -palveluun.  

2.3.1 Kanada: Toronto Region Immigrant Employment Council   

TRIEC on kansainvälisesti usein referoitu best practice -esimerkki; suomalaisille se tuli laajempaan 

tietoisuuteen VALOA-hankkeen ansiosta. Kanadassa malli on Toronton lisäksi otettu käyttöön useilla muilla 

alueilla. TRIEC:n johtaja Margaret Eaton esiintyi Talent Retention Summitissa ja konsultoi myös HERIEC-

esiselvityksen tekijöitä. Alla kuvausta TRIEC:n toiminnasta.  

TRIEC (Toronto Regional Immigrant Employment Council) on työnantajien, viranomaisten ja kolmannen 

sektorin yhteistyöfoorumi, jonka visiona on koulutettujen maahanmuuttajien saaminen seudulle ja 

sijoittuminen avoimille työmarkkinoille. TRIEC on perustettu vuonna 2003 pääosin yksityisen Maytree- 

säätiön rahoituksella.  Nykyisin TRIEC:n palveluksessa on 23 henkilöä, ja rahoitus perustuu pääosin julkisiin 

varoihin. Vuotuinen budjetti on noin 2,2 milj. euroa. 

TRIEC:n toiminnan painopisteenä ovat yritykset ja työnantajat, joiden toimintaa TRIEC kehittää tuomalla 

yhteen keskeiset työperäiseen maahanmuuttoon ja kotouttamiseen vaikuttavat sidosryhmät (Council), 

luomalla palveluita ja toimintoja, joilla yritykset ja työnantajat onnistuvat entistä paremmin löytämään 

ulkomaiset osaajat ja integroimaan heidät osaksi työyhteisöä. TRIEC:n päätoiminnot on organisoitu 1) 

mentorointi-ohjelmaan, 2) ulkomaisten osaajien PIN-verkostoon (Professional Immigrant Networks) ja 3) 

oppimisportaaliin työnantajille (TRIEC Learning Campus). Näiden lisäksi TRIEC sitouttaa ja opastaa 

työnantajia monikulttuurisuuden kohtaamiseen ja hyödyntämisen, tarjoaa rekrytointikanavan, tekee 

mielipidevaikuttamista ja PR-työtä sekä tietysti on luonnollinen toiminta-alusta viranomaisten pysyvälle ja 

toistuvalle yhteistyölle (Intergovernmental Relations Committee). www.triec.ca 

http://www.expatproject.info/
http://www.triec.ca/
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2.3.2 Tanska: International House Copenhagen 

IHC on julkis-yksityinen palvelu ja verkosto, joka toimii fyysisesti samoissa tiloissa keskellä Kööpenhaminaa. 

IHC:n tarkoituksena on helpottaa kansainvälisten osaajien ja yritysten asettautumista Kööpenhaminaan ja 

Tanskaan osana valtioneuvoston hyväksymää ja toimeenpanemaa strategiaa.   

Yli kymmenen eri tahon – etupäässä julkisten viranomaisten tuottamia palveluita, mutta yksityistä 

palveluntarjontaa – ovat lupa- ja byrokratioiden hoitaminen one-stop-shop -periaatteella, työnhaku, 

verkostoituminen eri muodoissa sekä yleinen auttaminen Kööpenhaminaan asettautumisessa. 

Päävastuulliset talon perustamisessa olivat Kööpenhaminan kaupunki ja Kööpenhaminan yliopisto. IHC:n 

toimintaa ohjaa neuvottelukunta, jossa mukana on perustajat, yksityisen sektorin toimijoita ja muita 

kohderyhmälle tärkeitä kumppaneita. Talossa toimii myös kansainvälisten tutkijoiden hotelli. 

http://subsite.kk.dk/sitecore/content/subsites/internationalhousecopenhagen/subsitefrontpage.aspx 

Tanskassa on laajasti selvitetty maahanmuuttajien kotoutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tulokset eivät yllätä, 

mutta ne on hyvä tässä kerrata: 1) kieli- ja kulttuuritaitojen oppimisella on selvä positiivinen korrelaatio 

nopeaan kotoutumiseen, 2) byrokratia- ja lupa-asioiden jouheva sujuminen lisää houkuttelevuutta ja 

vahvistaa maa-brändia (90 % maahanmuuttajista pitää tätä hyvin tärkeänä), 3) maahanmuuttajat, jotka 

tulevat opiskelemaan Tanskaan, asuvat maassa todennäköisesti pitempään kuin ne, jotka tulevat maahan 

töihin, 4) Tanskassa maahanmuuttajat odottavat, että he saisivat apua kieliopetuksen järjestelyihin 

työnantajansa kautta, 79 % pitää tärkeänä, että työn yhteydessä voisi opiskella kieltä. (The Expat Study 2010) 

2.3.3 Norja: Service Centre for Foreign Workers ja International Network of Norway 

(INN) 

Oslossa toimii one-stop-shop -periaatteella Service Centre for Foreign Workers -palvelukeskus, jossa 

työsuojeluviranomainen, poliisi, verovirasto ja maahanmuuttovirasto tarjoavat yhdessä palveluja 

maahanmuuttajille. Palvelukeskus on perustettu vuonna 2007. Palvelu on suunnattu työntekijöille, joilla on 

jo työpaikka ja työsopimus valmiina. Keskus syntyi neljässä kuukaudessa neljän viraston johtajien yhteisestä 

sopimuksesta.  Service Centerin tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa maahanmuuttoon liittyviä asioita 

kuten rekisteröinti ja henkilötunnus, lupahakemukset, veroasiat, perheen yhdistäminen ja työnantajien 

neuvonta työperäisen maahanmuuton kysymyksissä.  (http://www.sua.no/en) 

Service Center on nopeuttanut olennaisesti byrokratian hoitamista, työluvan voi saada muutamassa 

päivässä. Työntekijä voi jo lähtömaassa täyttää verkossa sähköisen hakemuksen, jolloin kaikki tiedot ovat 

poliisilla valmiina, kun henkilö tulee ensimmäistä kertaa käymään keskuksessa. Kun työntekijä tulee 

palvelupisteeseen, hän voi jättää ensimmäiselle tiskille kaikki paperinsa, josta ne ohjataan oikealle taholle ja 

ne käsitellään muutamassa päivässä. Henkilötunnus voidaan antaa työntekijälle jo ensimmäisellä 

käyntikerralla. Palvelukeskuksen toiminta on todettu Norjassa tärkeäksi. Sen avulla työntekijöiden tuleminen 

Norjaan töihin hoituu helposti ja nopeasti. (Service Center-lähde: Neo-seudun raportti 2010, Hamed Shafae).  

Yksityisen sektorin asettautumispalveluiden tarjontaa ja prosessien ennustettavuutta parantaa Oslon 

seudulla viranomaisten keskinäinen ja läpinäkyvä yhteistyö byrokratia- ja lupakysymyksissä.     

INN (International Network of Norway) tarjoaa yhtenä avoimilla markkinoilla toimivana palveluntuottajana 

konkreettisia asettautumispalveluita yrityksille, joihin rekrytoidaan työntekijöitä työperäisen maahanmuuton 

kautta. Suurin käyttäjäryhmä on suuret yritykset, joissa HR-osastot ostavat palvelun helpottamaan 

asettautumista osana rekrytointiprosessia. Palveluita ovat mm. työntekijän ja heidän perheidensä lupa-

asioiden hoito, asunnon hankinta, vastaanotto lentokentällä ja lasten kouluasioiden hoito. INN toimii 

http://subsite.kk.dk/sitecore/content/subsites/internationalhousecopenhagen/subsitefrontpage.aspx
http://www.sua.no/en/
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kauppakamarien yhteydessä seitsemällä paikkakunnalla Norjassa, yksin Oslon kauppakamarissa palvelussa 

työskentelee 7 henkilöä. (http://www.chamber.no/no/expat+inpat_support)  

Oslon kauppakamari toteutti vuoden 2013 aikana työperäistä maahanmuuttoa käsittelevän 

vertailututkimuksen3 (ks. liite 5), jossa kohteina olivat Kanada, Tanska, Ruotsi ja Suomi. Raportti päätyy 

arvoissaan siihen, että Norjassa ja Suomessa maahanmuuttopolitiikka on pääosin toteutettu 

turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kuin koulutettujen maahanmuuttajien maahan houkuttelemisen 

ehdoilla. Ruotsissa on Pohjoismaiden liberaalein maahanmuuttopolitiikka. Tanska on Pohjoismaista ainoa 

maa, jossa toteutetaan työperäistä maahanmuuttopolitiikkaa omana poliittisena tavoitteena. Tästä 

käytännön esimerkkeinä ovat mm. International House Copenhagen ja Work In Denmark -palvelu/portaali, 

joka keskittyy koulutettujen maahanmuuttajien saamiseen ja pysymiseen Tanskassa. Suomen politiikasta 

raportissa todetaan, että Vanhasen/Kivimäen hallituksen aloittama proaktiivinen työperäistä 

maahanmuuttoa edistävä politiikka on jäänyt vähälle huomiolle Kataisen hallituksessa ja sen 

hallitusohjelmassa.    

Raportti päätyy suosittamaan Norjalle Tanskan mallia, jossa erilaisille maahanmuuttajaryhmille ja 

työnantajille tulisi tarjota enemmän eri maahanmuuttajakohderyhmien mukaan massaräätälöityjä palveluja. 

Seuraavassa taulukossa (taulukko 1) on ehdotettu toimia Norjalle; nämä ajatukset soveltuvat monin osin 

myös Suomeen.      

Taulukko 1. Raportin suosituksia koulutetun ulkomaalaisen työvoiman saamiseksi Norjaan (Kristin 
Omholt-Jensen 2013, Oslon kauppakamari, INN-palvelu)  

1 Tehokasta työperäistä maahanmuuttoa edistävä politiikka keskittyy parantamaan yritysten kykyä 
houkutella, rekrytoida ja integroida ulkomaisia osaajia työyhteisöön. 

2 Koulutetuille ulkomaisille osaajille enemmän omia palveluita sekä läpinäkyvät ja ennustettavat työ- ja 
muiden lupien käsittelyprosessit (huom. Oslossa on one-stop-shop Service Centre for Foreign Workers 
-palvelu, mutta maanlaajuisesti konsepti ei ole vielä käytössä)   

3 Pakollinen kieli- ja yhteiskuntakulttuurivalmennus kaikille, jotka haluavat työskennellä ja asua 
Norjassa. Kielikurssien tulisi olla maksuttomia.  

4 Saada yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajat ja yhteisöt tuottamaan  asettautumista 
helpottavia ja tukevia palveluita 

5 Luoda nykyistä paremmat tilastot, joissa työperäinen maahanmuutto on omana 
tarkastelukokonaisuutena. 

6 Luoda online-portaali, jossa keskitetysti tietoa työskentelystä Norjassa, sinne saapumisesta ja siellä 
elämisestä (vrt. www.workindenmark.fi).  

3 HERIEC-palvelumallin pohjustusta  

HERIEC-palvelun luominen ja siihen liittyvän yhteistyöverkoston toiminta edellyttää laajaa ja monitasoista 

vaikuttamista hallinnon ja politiikan päätöksentekijöihin ennen kuin valmistelussa on mahdollista edetä 

toiminnan tasolle. Esiselvityksessä on myös laadittu vaikuttamissuunnitelma (liite 1), jota voi hyödyntää 

esiselvitysvaiheen päätymisen jälkeen. Tällöin on olemassa parempi käsitys siitä, mikä HERIEC on, mitä sen 

tulisi tehdä ja mitkä tahot ovat sen kehittämiseen sitoutuneet.     

                                                           
3
 Kompetanseinnvandring – Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kristin Omholt-Jensen 2013. 

 Oslo Handelskammer 2013. Raportin yhteenveto on esiselvityksen loppuraportin liitteenä. Englanninkielisen 
yhteenvedon norjan kielestä on tehnyt tanskalainen Sören Rasmussen, joka on HERIC-projektiryhmän ja -tiimin jäsen.   

http://www.chamber.no/no/expat+inpat_support
http://www.workindenmark.fi/
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3.1 Esiselvityksen ensimmäisen vaiheen evästyksiä 

 

Sidosryhmähaastattelut (ks. haastatellut tahot, liite 2) toteutettiin maalis-toukokuussa. Haastatteluihin ja 

pohdintoihin osallistui 13 organisaatiota ja tahoa, joiden lisäksi projektitiimi kävi lukuisia taustakeskusteluja 

eri sidosryhmien kanssa. Lisäksi toukokuussa järjestettiin keskustelu- ja kuulemistilaisuus yksityisen ja 

julkisen sektorin palveluntarjoajille, jotka tuottavat koulutus-, rekrytointi, neuvonta- ja 

sijoittautumispalveluita. Tavoitteena oli saada yleiskuva julkisen sektorin toimijoiden tarpeista, tavoitteista ja 

näkemyksistä HERIEC-tyyppisen palvelun toteuttamisesta. Pohjana haastatteluissa käytettiin HERIEC 1.0-

kuvausta, jossa luonnosteltiin yhdenlaiselle HERIEC-palvelulle visio, missio, tavoitteet, tehtävät ja toiminnan 

organisoituminen (liite 6).  

Esiselvityksen ensimmäisen vaiheen tulokset ja johtopäätökset olivat testissä Talent Retention Summitissa 

4.6.2013. Kommenttipuheenvuoroissa jedi-, yritys- ja työnantajaesiintyjien lisäksi tukea HERIEC-ajatukselle 

esittävät mm. Uudenmaan liiton hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Outi Mäkelä, 

varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä (Helsingin seudun kauppakamari), kehitysjohtaja Ossi Tuomi (Helsingin 

yliopisto) ja kotouttamisyksikön johtaja Kristina Stenman (työ- ja elinkeinoministeriö). HERA ja kauppakamari 

päättivät heti Talent Retention Summitin jälkeen jatkaa esiselvityksen toiseen vaiheeseen.  

Tekijät, joita sidosryhmät pitivät tärkeimpinä edellytyksinä, olivat 1) julkisen sektorin poikkihallinnollisen 

yhteistyön lisääminen sekä 2) yritys- ja työnantajatarpeiden selvittäminen ja välittäminen palveluntuottajille. 

Taulukossa 2 on esitetty viisi keskeistä edellytystä, joilla voidaan vaikuttaa ulkomaalaisten osaajien 

sijoittumiseen avoimille työmarkkinoille koulutustaan ja osaamistaan vastaaviin tehtäviin.   

Taulukko 2. Edellytyksiä ja toimia, joilla voidaan vaikuttaa ulkomaalaisten osaajien 
työllistymiseen ja yritysten rekrytointiin 

 Merkitys 
max 100 

Julkisen sektorin poikkihallinnollisen yhteistyön lisääminen 90 

Yritys- ja työnantajatarpeiden selvittäminen ja jakaminen/jalostaminen 
palveluita tuottaville sidosryhmille 

85 

Mielipidevaikuttaminen ja PR-työ 65 

Työnantajia aktivoiva ja palveluja kehittävä ohjelma- ja pilottitoiminta 65 

Tiedon tuottaminen, analysointi ja jalostaminen 40 

 

3.2 Linjaukset esiselvityksen toisen vaiheen valmisteluun  

Toisen vaiheen keskeinen tehtävä oli rakentaa HERIEC-palvelun kehittämiselle ja käynnistämiselle 

vaihtoehtoja. Tämän tueksi ja valmistelun suuntaamiseksi kesän aikana HERIEC-ajatusta jalostettiin 

projektiryhmässä, projektitiimissä sekä Helsingin kaupungin elinkeinotoimessa/maahanmuutto-osastolla, 

joka on ollut esiselvityksen valmistelussa aloitteellisesti mukana. Seuraavaan (taulukko 3) on koottu 

edellytyksiä, jotka ohjasivat esiselvityksen toisen vaiheen etenemistä.   
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Taulukko 3. Esiselvityksen ja mahdollisen kehityshankkeen valmistelulle määriteltyjä edellytyksiä 

Valmistelua ohjaavia tavoitteita   
Poikkihallinnollisen viranomaisyhteistyön 
työperäiseen maahanmuuttoon ja 
osaavan työvoiman työelämään sujuvasti 
siirtymiseksi on erittäin tärkeä edellytys, 
jotta HERIEC-palvelu voi toimia 
tehokkaasti ja tulokselliseksi. 
Viranomaisyhteistyön kumppaniksi ja 
täydentäjäksi tarvitaan yksityisen sektorin 
sekä kolmannen sektorin palvelutarjontaa 
ja osaamista.    

Poikkihallinnollisen yhteistyön lisäämisen tarve on vahvasti dokumentoitu 
mm. valtion kotouttamisohjelmaperiaatepäätöksessä, Valtion 
tarkastusviraston tuloksellisuuskertomuksessa, HERIEC:n haastatteluissa ja 
Uudenmaan liiton Expat-hankkeessa. Vaikka HERIEC-palvelua ei 
perustettaisi, tulisi metropolialueelle perustaa yksilöitä, työnantajia ja 
asettautumispalveluita tuottavia yrityksiä varten työperäistä 
maahanmuuttoa yksinkertaistava ja nopeuttava one-stop-shop -
asettautumispalvelu Kööpenhaminan, Oslon ja Amsterdamin esimerkkien 
mukaan.        

Kohderyhmäfokusointi on tehtävä 
riittävän tiukasti, jotta palvelut voidaan 
suunnata tehokkaasti. Pääkohderyhmä 
ovat yritykset ja työnantajat sekä kv-
osaajien työllistyminen. 

Toronton TRIEC:n onnistumisen menestystekijöitä ovat yksityisen ja julkisen 
sektorin tiiviin vuorovaikutuksen lisäksi keskittyminen työnantajien 
rekrytointi- ja työyhteisöön integrointivalmiuksien parantamiseen. Monissa 
maissa koulutetuille maahanmuuttajille on käynnistetty yhä enemmän 
kohdennettuja palveluita, joissa yhtenä motiivina on maan 
vetovoimaisuuden lisääminen ja työvoiman houkuttelu.    

HERIEC-palvelussa hyödynnetään ja 
kootaan yhden luukun periaatteella 
mahdollisimman paljon jo olemassa olevia 
palveluita ja hyviä käytänteitä.  

HERIEC-palvelu on ”kauppakeskuksen info- ja ohjaustiski”, josta a) 
työnantajat löytävät nopeasti oikeiden julkisten ja yksityisten palveluiden 
äärelle, ja josta b) työnantajat saavat keskitettyä tietoa ja palveluohjausta 
rekrytoinnin ja työllistämisen tueksi.    
 

HERIEC-ajatus on suorassa yhteydessä 
Team Finland -verkoston tavoitteisiin, 
joilla edistetään suomalaisten yritysten 
kansainvälistymistä ja parannetaan 
Suomen maakuvaa. 

Osaava työvoima on yksi tärkeimpiä yritysten sijaintipaikkapäätöksiin 
vaikuttavia tekijöitä (Keskuskauppakamarin kilpailukykyselvitys 2013) 

HERIEC-palvelulle tulee hakea toistaiseksi 
voimassa olevaa ja vähintään alueellisesti 
vahvasti vaikuttavaa ratkaisua.  

Teema on ollut agendalla jo pitkään ja ongelmat/haasteet/ratkaisut ovat 
varsin hyvin kaikkien sidosryhmien tiedossa. Kokemukset ovat opettaneet, 
että väliaikaiset hankkeet eivät johda pysyviin ratkaisuihin. Tähän 
johtopäätökseen päättyy myös työvoiman maahanmuuton ulkomaalaisia 
opiskelijoita koskevien projektien vuosien 2007–2013 ulkopuolinen 
arviointi (2013).  

HERIEC-palvelun toiminnan suurin 
yhteinen nimittäjä on yhteydet, kanavat 
ja vuoropuhelu yrityksien ja työnantajien 
kanssa. 

HERIEC on iso viestintä- ja vuorovaikutuskanava työnantajien ja 
palveluntuottajien kesken, se toimii neutraalina yritystarpeiden 
tuntosarvena ja työelämän tarpeiden kerääjänä/jalostajana/esiintuojana. 
HERIEC voi myös kehittää/pilotoida uusia ratkaisuja tai täyttää työelämän 
ad hoc -tarpeita.    

Edetään konkreettisiin toimiin ja 
palveluihin  

Selvityksiä, tutkimuksia ja suosituksia on olemassa runsaasti, mutta 
systemaattisia ja monenkeskisiä asiakasrajapintaan ulottuvia 
palveluratkaisuja on vähän.  TRIEC:n vetäjä Margaret Eaton korosti 
välttämättömyyttä ja valmiuksia siirtyä suunnitelmista nopeasti 
konkreettisiin toimiin ja palveluihin, jos tarve on tunnistettu, sidosryhmät 
ovat sitoutuneet yhteistyöhön ja palvelun kotipesäkysymys on ratkaistu.    

HERIEC-palvelu tarvitsee neutraalin ja 
työnantajarajapinnassa toimivan 
sijoituspaikan  

Julkistahojen haastatteluissa tuli selväksi, että viranomaiset eivät koe 
itseään luonnolliseksi kotipesäksi HERIEC-palvelulle, koska a) niiltä 
puuttuvat laajat yritys- ja työnantajayhteydet ja että b) julkisyhteisön 
ulkopuolinen, mutta neutraaliksi koettu taho voisi edistää 
poikkihallinnollisen yhteistyön kehittymistä.     
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3.3 Taustavalmistelua aktiivisten sidosryhmien kanssa 

Elo-syyskuussa kauppakamari tapasi vielä Uudenmaan liiton, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Uudenmaan TE-

toimiston johdot. Lisäksi kesä-syyskuussa käytiin neuvotteluja ja keskusteluja mm. Helsingin kaupungin sekä 

SEFE:n (Suomen Ekonomiliitto) ja TEK:n (Tekniikan akateemiset) kanssa. Seuraavassa on esitetty 

johtopäätöksiä keskusteluista, joilla on ollut vaikutusta tämän esiselvityksen loppupäätelmiin. 

3.3.1 Helsingin kaupunki 

Helsingin kaupunki hakee omalla sitoutumisellaan SOLID- ja ESR-rahoituksia ajalle 1/2014-6/2015 

toimintoihin, joilla toteutetaan Helsingin kaupungin strategiaohjelmaa 2013–2016. Kokonaisuuteen kuuluvat 

Helsinki Region Welcome Weeks, Helsingin ylipiston koordinoiman One Baltic Region -hankkeen 

kielisuosituksen toimeenpanoa sekä mentorointikonseptin kehittämistä. Nämä teemat ovat myös tärkeä osa 

HERIEC-esiselvityksessä todennettuja keinoja ja kehitystarpeita. Hakemuksessa ei-rahallisina partnereina 

ovat mukana muun muassa Helsingin seudun kauppakamari, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Uudenmaan 

liitto, Espoo ja Vantaa sekä TRIEC (Toronto) ja International House Copenhagen (IHC). Ennakkotietoja 

päätöksestä odotetaan marraskuussa. Jos rahoituspäätös on haetun mukainen, sen avulla teemassa on 2 

asiantuntijaa, jotka voivat käyttää HERIEC-palvelun kehittämiseen noin 1,5 htv.  

Keskusteluissa pohdittiin lisäksi mahdollisuutta rakentaa Helsingin hakeman osion rinnalle tai yhteyteen 

toinen osio, joka ottaisi tehtäväkseen HERIEC-palvelumallin kehittämisen kokonaisvaltaisen 

kehittämisvastuun ja työnantajalähtöisten palvelutoiminnan konseptoinnin.  

3.3.2 Uudenmaan liitto 

Uudenmaan liitto näkee seudullisen HERIEC-palvelun perustamiseen tähtäävän hankekokonaisuuden 

järkevänä vaihtoehtona. HERIEC-palvelun kehittämishanke voisi mahdollisesti olla Uudenmaan liiton 

taloudellisesti tukema, jos sen taakse saadaan kehittämiseen riittävästi sitoutuneita sidosryhmiä ja palvelulle 

löytyy sopiva kotipesä. Myös Uudenmaan liiton Expat-projektin kokemuksia ja sieltä saatavaa osaamista on 

mahdollisuus hyödyntää HERIEC:n kehittelyssä. Uusimaa-ohjelman luonnosversiossa on toimenpiteenä 

ehdotukset a) perustaa metropolialueen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä parantava työperäisen 

maahanmuuton neuvonta- ja ohjauspiste ja b) vahvistaa jo maassa opiskelevien asuvien maahanmuuttajien 

yhteyksiä työelämään. Uudenmaan liitto toivoi myös valmistelussa otettavan huomioon yrittäjyyden 

seudullisen edistämisen ja YritysHelsinki-palvelun, jonne on keskitetty maahanmuuttajien yritysneuvonta 

pääkaupunkiseudulla.     

3.3.3 Uudenmaan ELY-keskus 

Uudenmaan ELY-keskus näkee HERIEC-ideassa paljon potentiaalia. ELY:llä on rajoitetut mahdollisuudet 

rahallisesti tukea kehittämishanketta, mutta olemassa olevien kehityshankkeiden/kokeilujen ja omien 

toimintojen kautta on mahdollisuus osallistua. HERIEC:n ydintehtäviä voisivat olla työnantajien ja kv-osaajien 

yhteensaattaminen (työkaluna esim. TalentMatch), mentoroinnin kehittäminen sekä työnantajien 

informoiminen erilaisiin kansainvälisiin rekrytointeihin liittyvistä teemoista.  

Viranomaisten poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen on tarpeellista, mutta samassa yhteydessä pitää 

katsoa olemassa olevat mahdollisuudet ja tulossa olevat uudistukset. Näistä erityisesti metropolihallinnon 

perustaminen (valtioneuvoston rakennepoliittinen ohjelmapäätös 29.8.2013, käynnistys 2017) ja 

asiakaspalvelu-uudistus (Asiakaspalvelu2014 – yhdessä palvelut lähelle, VM 14/2013) ovat isoja hankkeita. 

Metropolihallinto hoitaisi alueen kilpailukyvyn sekä elinkeino‐ ja innovaatiopolitiikan, maankäytön, asumisen 
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ja liikenteen toteuttamisen sekä segregaatioon, työvoimaan ja maahanmuuttoon liittyvien seudullisten 

kysymysten ratkaisemisen. ASPA-uudistuksen ehdotuksissa on esitetty, että yhteisessä asiakaspalvelussa 

tarjottaisiin aina poliisin, työ- ja elinkeinotoimistojen, verohallinnon, maistraattien, elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskusten (ELY-keskus), työvoiman palvelukeskusten ja kuntien palveluja.   

ELY-keskus haluaa osallistua esiselvityksen jälkeisiin pyöreän pöydän keskusteluihin, joissa HERIEC-palvelua 

suunnitellaan.        

3.3.4 Uudenmaan TE-toimisto 

Uudenmaan TE-toimisto suhtautuu mahdollisen HERIEC-palvelun/-yhteistyöverkoston kautta saavutettaviin 

hyötyihin positiivisin odotuksin.  HERIEC-palvelun kehittämisen yhteydessä tuli myös käynnistää seudullisen, 

viranomaisten yhdessä ylläpitämä on-stop-shop -palvelun (erilaiset rekisteröitymiset, lupasiat, 

henkilötunnukset, vero, Kela, yhteydet työllistymiseen, kotouttamisen alkukartoituksen jatkotoimiin 

ohjaaminen) selvittäminen, koska tällä tavalla voitaisiin nopeuttaa koulutettujen maahanmuuttajien 

asettautumista, parantaa työnantajien ja yritysten saamaa palvelua ja edistää viranomaisten 

poikkihallinnollista yhteistyötä. Selvitystyössä tulee ottaa huomioon meneillään olevat hallintouudistukset 

(Asiakaspalvelu2014, VM 14/2013 ja metropolihallinnon perustaminen).  

Uudenmaan TE-toimiston näkökulmasta työllisyys ja työnantajapalveluihin ja avoimille työmarkkinoille 

tähtäävät toimet sekä kotouttamisen tavoitteiden saavuttaminen ovat kiinnostavia. Yksi iso teema on keinot 

yhdistää työllistyminen ja ammatti- ja kielikoulutus tavalla, joka tapahtuu mahdollisimman hyvin 

integroituna työelämän kysyntään. HERIEC-palvelu voisi olla sopiva yhteistyöalusta piloteille/ad hoc-

hankkeille sekä yritysten ja ulkomaisten osaajien yhteensaattamiselle (matching). Samoin TE-toimiston ja 

korkeakoulujen ulkomaalaisten opiskelijoiden nivelvaiheen neuvontaan ja työhön pääsemiseen voi olla 

mahdollisuuksia löytää uusia keinoja. Olennaista on löytää tapoja käynnistää konkreettisia ja mitattavissa 

olevia yhteistyötoimia.     

Uudenmaan TE-toimisto haluaa osallistua esiselvityksen jälkeisiin pyöreän pöydän keskusteluihin, joissa 

HERIEC-palvelua suunnitellaan.        

3.3.5 SEFE ja TEK 

SEFE (Suomen Ekonomiliitto) ja TEK (Tekniikan akateemiset) ovat strategioissaan kiinnittäneet erityistä 

huomiota kansainvälistymiseen ja kansainvälisten opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksien 

parantamiseen. Liitot ovat mm. parantaneet englanninkielisiä jäsenpalveluitaan ja myös tiivistäneet 

keskinäistä yhteistyötään kansainvälisyysteemassa. Mentorointi yhtenä menetelmä voisi olla mahdollinen 

kehitys- ja yhteistyökohde. Tässä vaiheessa SEFE ja TEK seuraavat kiinnostuneina HERIEC:n etenemistä ja 

voivat toimia kontaktipintoina omiin jäsenistöihinsä.  

4 Ehdotus HERIEC-palvelukonseptin jalostamiseksi 

4.1 Tarve on tiedostettu   

HERIEC-palvelun avaintekijöitä ovat aktiiviset yhteydet työelämään ja siellä toimiviin yrityksiin ja 

työnantajiin, jotka voivat palvelun kautta löytää itselleen sopivia jo maassa olevia tai tänne työperäisen 

maahanmuuton kautta saapuvia kansainvälisiä osaajia. HERIEC-palvelun avulla voidaan parantaa 

koulutettujen maahanmuuttajien työllistymisastetta, parantaa työnantajien osaavan työvoiman saatavuutta 
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ja löydettävyyttä, selvittää yritysten ja työnantajien tarpeita, kehittää ja pilotoida työelämälähtöisiä palveluja 

ja tehostaa jo olemassa olevien resurssien ja palveluiden vaikuttavuutta.  

Suomessa laajasti tunnustetaan, että maamme tarvitsee tulevaisuudessa maan rajojen ulkopuolelta tulevia 

osaajia, ja että Suomi häviää esimerkiksi pohjoismaisille naapureilleen houkuttelevana kohdemaana 

puhumattakaan Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta, Hollannista, Saksasta ja Kanadasta. Suomessa on kuitenkin 

moni asia erittäin hyvin kuten arvostettu koulutus- ja osaaminen, vakaa yhteiskuntajärjestelmä, tasa-

arvoinen yhteiskunta ja hyvin toimivat peruspalvelut. Lisäksi täällä on paljon kansainvälisestä ja globaalista 

liiketoiminnasta suoraan tai välillisesti liikevaihtonsa hankkiva yrityksiä, joiden menestyksestä Suomen 

kestävyysvajeen, uusien työpaikkojen ja hyvinvointivaltion rahoitus on pitkälti riippuvainen.                     

Päivänselvää kuitenkin on, että mikään yksittäinen palvelu tai hanke ei voi yksin ratkaista työperäisen 

maahanmuuton ja työllistymisen haasteita tai taata, että työnantajien kansainvälisten osaajien 

rekrytointivolyymit radikaalisti nopeasti lisääntyisivät. Yhtä varmaa kuitenkin on, että metropolialueella 

kuten koko Suomessa on monia teemaan liittyviä tunnistettuja ongelmia ja ratkaisuehdotuksia, joihin ei 

voida nykyisillä palveluilla tai palveluprosesseilla kovin helposti vastata. Siksi tarvitaan uusia toimintatapoja 

ja yhteistyöverkostoja, jotka keskittyvät työperäisen maahanmuuton ja ulkomaalaisten nopeutetun 

työllistymisen kysymyksiin.  

Esiselvityksen työryhmäkeskustelujen, haastattelujen, eri hankkeiden ja selvitysten tulosten ja poliittisten 

linjausten perusteella voidaan sanoa, että luomalla edellytyksiä poikkihallinnollisen yhteistyöhön, 

keskittymällä yritys- ja työnantajatarpeisiin, pyrkimällä toistaiseksi periaatteella toimivaan HERIEC-konseptiin 

– jossa hyödynnetään mahdollisimman paljon jo olemassa olevia palveluja ja kehitetään tarpeen mukaan 

uusia – voidaan saavuttaa tuloksia, jotka hyödyttävät yrityksiä ja työnantajia, kansainvälisiä osaajia, 

korkeakouluja, viranomaisia, kaupunkeja, yksityisen sektorin palveluntarjoajia ja kolmannen sektorin 

toimijoita.         

4.2 Ehdotus HERIEC-kehittämishankkeeksi 

Alla olevassa ehdotuksessa yhdistyvät Helsingin kaupungin omalla rahoitusosuudella hakema Solid- tai ESR-

projekti (projektin nimi on HERIEC–Helsinki Region Immigrant Employment Council; jatkossa siitä käytetään 

nimeä HERIEC-Helsinki), joka on syntynyt metropolialueen tarpeista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen 

kehittämisestä (mm. Helsinki Region Welcome Weeks) sekä HERIEC-esiselvitysten havaintojen ja tulosten 

eteenpäinviemisestä ja yhteensovittamisesta. HERIEC-plus olisi puolestaan muiden tahojen rahoittama ja 

resursoima kokonaisuus. Summattuna HERIEC-Helsinki + HERIEC-plus ovat yhdessä HERIEC-kehittämishanke.   

Helsingin hakemasta projektista odotetaan ennakkotietoja marras-joulukuun aikana, joten valmistautuminen 

vuoden 2014 alkuun on lyhyt. Kuviossa 6 on kuvattu HERIEC-kehityshanke, sen tehtäviä, resursseja ja 

vaikuttamiskohteita. Helsingin kaupunki hakee 1,5 vuoden hanketta ajalle 1.1.2014–30.6.2015.  Hanke 

sisältää sekä konkreettisia, operatiivisia elementtejä (esim. Helsinki Region Welcome Weeks, mentorointi- ja 

työharjoitteluohjelmien kehittäminen, PR) sekä strategisia suunnitteluoperaatioita kuten viranomais-

yritysyhteistyön edellytysten rakentamista.            
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Kuvio 6. Ehdotus HERIEC-kehityshankekokonaisuudeksi. 

Kehityshankkeen 1,5 vuoden kesto on lyhyt, mutta ideaalitapauksessa se voi käynnistyä joustavasti, jos siinä 

päästään heti vuoden 2014 alussa käytiin ja siinä voidaan joustavasti hyödyntää jo olemassa verkostoja, 

yhteyksiä, eri projektien hyviä käytänteitä sekä HERIEC-esiselvityksen tuloksia.  

Jos näyttää siltä, että suunnitelmat koko HERIEC-kehityshankkeen (HERIEC-Helsinki + HERIEC-plus) 

käynnistämiseksi osalta eivät ole kristallinkirkkaat ja kypsät toteutukseen heti vuoden alusta, on järkevää 

käynnistää HERIEC-Helsinki-osuus heti kun rahoituspäätös on selvillä ja tuoda vaiheittain rinnalle HERIEC-

plus-osio esimerkiksi kesällä 2014. Tässä yhteydessä voidaan myös ratkaista sijaintipaikkakysymyksen ja eri 

organisaatioiden vastuut ja velvoitteet.     

4.2.1 HERIEC-kehityshankkeen fokusointi ja kohderyhmät 

HERIEC-kehityshankkeen pääasiallinen kohderyhmä on yritykset ja työnantajat. Hanke luo nykyistä parempia 

edellytyksiä rekrytoida ja integroida koulutettuja ulkomaalaistaustaisia ja kansainvälisiä osaajia koulutustaan 

vastaaviin tehtäviin, kehittää/parantaa työperäiseen maahanmuuttoon ja työllistymiseen liittyviä 

viranomaispalveluita sekä selvittää työelämän tarpeita ja välittää niitä eri palveluntuottajaryhmille.  

HERIEC-kehityshankkeessa kansainvälisiä/ulkomaalaistaustaisia/korkeakoulutettuja osaajia voivat olla 

esimerkiksi 1) yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 1a) opiskelevat ja 1b) niistä äskettäin valmistuneet 

opiskelijat, 2) metropolialueella muista kuin opiskelusyistä olevat 2a) ulkomaisten tutkijoiden puolisot, 2b) 

lähetettyjen työntekijöiden puolisot, 2c) perhesiteiden takia Suomessa olevat, 3) Suomesta töitä hakevat 

ammattilaiset, jotka eivät asu/oleskele maassa (=työperäinen maahanmuutto) ja 4) paluumuuttajat. 

Ryhmien tarkkaa määrittelyä tärkeämpää on tiedostaa, että HERIEC-kehityshankkeen perusajatus toteutuu, 

kun yritys/työnantaja löytää itselleen koulutuksen tai kokemuksen kautta hankittua osaamista, jossa on 

mukana kansainvälinen ulottuvuus. Hankkeessa erityishuomion saisivat suomalaisissa korkeakouluissa 

opiskelevat ulkomaiset tutkinto-opiskelijat ja tutkijat.      
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 4.2.2 HERIEC-kehityshankkeen tehtävät 

 

Strategiset: 

1) Yritys- ja työnantajatarpeiden selvittäminen ja sovittaminen sidosryhmien käyttöön  

2) viranomaisten poikkihallinnollisen yhteistyön fasilitointi  

3) yksityisen sektorin palveluntarjonnan kumppanuudet ja yhteistyö  

4) tulosten ja toimien monistaminen ja levittäminen soveltuvin osin kansalliselle tasolle  

5) tavoitteena luoda pohja HERIEC-palvelun organisoitumiselle ja vakinaistamiselle. 

Operatiiviset ja toiminnalliset: 

 1) Helsinki Region Welcome Weeks -tapahtumakokonaisuuden koordinointi ja kehittäminen 

2) mentorointi - ja työharjoitteluohjelmien konseptointi ja käynnistys 

3) työnantajien ja ulkomaisten osaajien tarpeita vastaavan kielikoulutuspalveluiden kehittäminen ONE-BSR 

kielihankkeen suositusten pohjalta 

4) PR ja mielipidevaikuttaminen 

5) Rekrytointi- ja matching-palveluiden kehittäminen yhdessä TalentMatch-palvelun kanssa    

4.2.3 HERIEC-kehityshankkeen henkilöresurssit 

HERIEC-Helsinki: projektipäällikkö (18 kk), erityissuunnittelija (18 kk), projektisihteeri (6 kk). Henkilöstö on 

työsuhteessa Helsingin kaupunkiin. (Helsingin kaupungin hakemuksen määrittelyn mukaan)  

HERIEC-plus: hankkeen vetäjä (18 kk), kehittämispäällikkö (18 kk), projektikoordinaattori (18 kk). Henkilöstö 

on työsuhteessa kehittämishankkeen sijoittamispaikkaan tai organisaatioon, joka osallistuu hankkeeseen 

luovuttamalla sen käyttöön henkilöresursseja.      

Hankkeessa mukana oleva henkilöstö on hankkeen vetäjän toiminnallisessa ohjauksessa. 

Henkilöstöjohtamiseen ja muut työoikeudelliseen liittyvät velvoitteet ovat kunkin oman työnantajan 

hallinnassa. HERIEC-kehittämishankkeen sijoituspaikka on koordinaatiovastuussa hankkeen toteutumisesta 

hankesuunnitelman mukaan.   

4.2.4 HERIEC-kehittämishankkeen sijoituspaikka 

Eri sidosryhmien haastatteluissa tuli vahvasti esille se, että HERIEC-tyyppinen palvelu tulisi kytkeä lähelle 

ympäristöön, jossa on hyvät yritys- ja työnantajasuhteet, mahdollisuus saavuttaa eri sidosryhmien luottamus 

ja toivat suhteet yhteiskunnan eri lohkoihin. Yhdeksi mahdolliseksi sijoituspaikaksi sidosryhmät ovat 

esittäneet Helsingin seudun kauppakamaria, joka käsittelee asiaa syksyn aikana.        

4.2.5 Riskit 

 

Keskeiset sidosryhmät eivät sitoudu kehittämiseen 

Talent Rention Summitin yksi johtopäätös oli, että nyt on aika toimia ja edetä konkreettisiin toimiin sekä 

panostaa mahdollisen HERIEC-palvelun ja yhteistyöverkoston kehittämiseen riittävästi voimavaroja – 

muutoin on riskinä, että tahtotila, joka on selvästi olemassa, haihtuu ja kuihtuu. Riski on myös, että vain osa 

julkisen sektorin palveluntuottajista osallistuu kehittämiseen ja/tai tuki ja päätökset sitoutumisesta tulevat 

liian hitaasti. Lisäksi HERIEC-palvelu edellyttää vahvaa poliittista selkänojaa ja palvelun kytkemistä olemassa 

oleviin prosesseihin kuten Team Finland -verkostoon.     
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HERIEC-konseptin ansaintalogiikka 

Haastavaa on löytää kumppanuusmalleja, joilla erityisesti yksityisen sektorin palvelun tuottajat voivat 

vahvistaa olemassa olevan palveluntarjontansa kehittämistä ja kohdentamista kohdejoukolle 

liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla. Samoin nyt hankerahoituksen varassa toimivat hyvät käytännöt ja 

kehittyvät palvelut tulisi saada HERIEC-palveluun mukaan siten, että kiinteitä kuluja voidaan jakaa ja käyttää 

tehokkaasti usean toiminnon hyväksi.        

Rahoitus 

HERIEC-Helsinki hakemus on vasta käsittelyvaiheessa, joten lopputuloksesta ei ole tietoa. Riskinä on, että 

HERIEC-Helsinki saa vain osan tai ei hankerahoituksesta lainkaan. Tällöin HERIEC-kehityshankkeen palvelun 

kehittäminen on arvioitava kokonaan uudelta pohjalta.  

Riskinä on myös se, mikä on taho, joka toimii rahoituksen hakijana HERIEC kehittämishankkeen valmistelun 

aikana. Lisäksi nopea valmisteluaikataulu ja lyhyt valmisteluaika eri organisaatioiden päätöksentekoon 

sitoutumisesta HERIEC-plus-kokonaisuuden rahoittamiseen on asia, joka saattaa lykätä HERIEC-plus-vaiheen 

käynnistymistä tai alkamista kokonaan.   

Sijoituspaikkakysymys ja johtajuus 

Riskinä on pidettävä sitä, että sopivaa HERIEC-kehittämishankkeen sijoituspaikkaa ei löydetä. Sijaintipaikka 

on kytköksissä johtajuuteen ja toimeenpanon läpivientiin sekä mittareiden asettamiseen ja niiden 

mittaamiseen.         
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Liite 1. HERIEC-vaikuttamissuunnitelma 

2.7.2013 (updated 30.9.2013) 

Tavoite  

Tämän suunnitelman tarkoituksena on saada HERIEC-toimintamallin valmistelu ja toteutus sille tasolle, että 

organisaatioilla/sidosryhmillä on mahdollisuus päättää a) sitoutumisesta kehittämisvaiheeseen avainkumppanina, 

partnerina tai tukijana (vuosi 2014), b) valmiudesta vaikuttaa ja sitoutua palvelun toimintaan sekä c) palvelun 

resursointiin (v. 2015->)  

Toteutus 

Syyskuun loppuun jatkuvassa esiselvitysvaiheessa HERIEC-ajatusta työstetäään ja jalostetaan valmistelussa mukana 

oleville ja/tai kehitysvaiheen potentiaalisille rahoittajille ja aktiivisille toimijoille. HERIEC-esiselvityksen esitysten ja 

HERA:n lokakuussa hyväksymien linjausten mukaista HERIEC-palvelukonseptia esitetään valittujen organisaatioiden 

ylimmälle johdolle ja/ja operatiivisesta toiminnasta vastuullisille ajalla lokakuu-joulukuu 2013.           

Vaikuttajaviestinnässä voidaan hyödyntää HERA:n, kauppakamarin yhteyksiä sekä HERIEC-esiselvityksessä mukana 

olevia henkilöitä/työryhmiä (jedit, projektiryhmä, yritysviisaat) sen mukaan esiselvityksen jälkeen katsotaan 

tarkoituksenmukaiseksi. Taulukossa 1 on hahmoteltu vaikutettavia tahoja ja niiden tärkeyttä, vaikuttajia ja ajankohtia.   

HERIEC-esiselvityksen taustat, tulokset, markkinointiviestintämateriaali ja ajantasaiset kehitysjatukset löytyvät 

kauppakamarin sivuilta osoitteesta http://www.helsinki.chamber.fi/talentretentionsummit. 

Vaikuttamista tuetaan sidosryhmä- ja mediaviestinnällä.   

Vaikutettava organisaatio ja 

henkilöt 

Prioriteetti 

1-3 

1= tärkein 

Ehdotuksia vaikuttajiksi  HERIECien tuntevat henkilöt Ajankohta 

Valtio  

 

 

 

 

 

 

 

Valtioneuvosto 

-pääministeri Jyrki Katainen 

- ulkomaankauppaministeri 

Aleksander Stubb (Team Finland) 

2 

 

2 

Risto E.J. Penttilä, 

Thomas 

Wilhemsson/Tuula Teeri 

 

 

marras-

joulukuu 

Työ- ja elinkeinoministeriö 

- työministeri Lauri Ihalainen 

- ylijohtaja Tuija Oivo 

- maahanmuuttojohtaja Kristina 

Stenman 

1 Matti Vanhanen, 

yritysviisas/Sirpa 

Huuskonen 

Tiina Oinonen, Tapani Kojonsaari 

(MATTO), Hannu-Pekka Huttunen (ALPO) 

+ metropolialueen aiesopimuksen 

ohjausryhmä, maahanmuuttojohtaja 

Kristina Stenman  

marras-

joulu 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

- opetusministeri Krista Kiuru / 

kansliapäällikkö Anita Lehkoinen 

valtiosihteeri Pilvi Torsti 

2 Tuula Teeri / Thomas 

Wilhelmsson, Arja 

Majakulma/Aila 

Saloranta 

neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson 

(OKM), opetusneuvos Maija Innola, 

Birgitta Vuorinen 

joulukuu 

2013 -

tammikuu 

2014 

Opetushallitus 

- pääjohtaja Aulis Pitkälä, yksikön 

päällikkö Carita Blomqvist 

2  

 

 kevät 

2014 

Sisäasiainministeriö 

-osastopäällikkö Jorma Vuorio,  

- sisäasiainministeri Päivi Räsänen/ 

kansliapäällikkö Päivi Nerg 

 

1 

2 

 

 

tiedottaja Kaisa Huikuri loka-joulu 

http://www.helsinki.chamber.fi/talentretentionsummit
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Maahanmuuttovirasto 

 ylijohtaja Jaana Vuorio, 

asiakaspalvelujohtaja Hanna 

Koskinen 

1  Asiakaspalvelupäällikkö Anna Hyppönen loka-joulu 

Poliisi 3  

 

tarkastaja Tiina Linnamäki, apul tark Antti 

Saastamoinen ja toim siht Yannick 

Trentecuisse 

kevät 

2014 

Kansaneläkelaitos (KELA) 

- Helsingin piirin johtaja Maiju 

Kummunmäki 

3  

 

 kevät 

2014 

Maistraatit 

- Helsinki, Itä-Uusimaa, Espoo 

3   

 

kevät 

2014 

CIMO 

- johtaja Pasi Sahlberg- 

toimialajohtaja Mikko Nupponen  

3  

 

yksikön päällikkö Marjaana Kopperi ja 

asiantuntija Katriina Lammi-Rajapuro 

kevät 

2014 

Aluehallinto   

 

  

 

Uudenmaan ELY-keskus 

-johtaja Petri Knaapinen, 

vastuualueen päällikkö Merja 

Ekqvist 

1 Jorma Nyrhilä, Markku 

Lahtinen 

vastuualueen päällikkö Merja Ekqvist ja 

maahanmuuttopäällikkö Jaana 

Suokonautio (ely-keskus.fi) -> siirtyy 

TEM:öön 

ma 2.9. 

klo 14.00 

Uudenmaan liitto  

- maakuntajohtaja Ossi Savolainen 

1 Jorma Nyrhilä, Markku 

Lahtinen 

kehitysjohtaja Inka Kanerva, 

projektipäällikkö Christine Chang + 

keskusteluja suunnittelupäällikkö Ulla-

Mari Karhu, Uudenmaan liiton hallituksen 

pj. Outi Mäkelä 

pe 23.8. 

klo 13.00 

Uudenmaan TE-toimisto 

- toimiston johtaja Jarmo Ukkonen 

1 Jorma Nyrhilä, Markku 

Lahtinen 

palvelujohtaja Ilkka 

Haahtela/palvelujohtaja ja Anna Viitanen 

ke 11.9. 

klo 13.00 

Kaupungit ja kunnat  

 

   

Helsingin kaupunki  

- kaupunginjohtaja Jussi Pajunen 

1  

 

Heikki.J. Perälä 

elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva, 

maahanmuuttojohtaja Annika Forsander, 

Sören Rasmussen, Elina Nurmi, Riitta 

Lampelto, Christina Huotari 

loka-

marraskuu 

Espoon kaupunki  

- kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 

1 Markku Lahtinen, Saija 

Äikäs 

elinkeinojohtaja Tuula Antola ja 

maahanmuuttopäällikkö Teemu 

Haapalehto 

loka-

marraskuu 

Vantaan kaupunki 

- elinkeinojohtaja José Valanta 

1  

 

 

 

loka-

marraskuu 
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HERA-koulut 

-ura- ja rekrytointipalvelut 

- kielikoulutusoperaatiot 

 

 

Thomas Wilhelmsson ja 

Tuula Teeri  

palvelupäällikkö Susanna Wolkoff, 

johtoryhmän puheenjohtaja Mari-Anne 

Suurmunne, joryn jäsenet, 

rehtorineuvosto 

 

 

Etu- ja toimialajärjestöt  

 

 

 

 

 

 

 

SEFE ja TEK 

-toiminnanjohtaja Aija Bärlund-

toiminnanjohtaja Heikki Kauppi 

 

 

Markku Lahtinen  11.9.2013 

klo 11 

AKAVA 3  

 

ekonomisti Heikki Taulu kevät 

2013 

EK 

odotetaan EK:n YT-neuvotteluihin 

liittyvien järjestelyjen selviämistä 

-toimitusjohtaja Jyri Häkämies  

3 Heikki J. Perälä asiantuntija Marita Aho, asiantuntijat 

Outi Ervasti  

tilanteen 

mukaan 

Henkilöstöpalveluyritysten liitto 

- toimitusjohtaja Merru Tuliara  

2 Sirpa Huuskonen, 

Markku Lahtinen 

asiantuntija Marita Antola lokakuu 

Teknologiateollisuus ja vastaavat 

liitot 

3  

 

 

 

 

 

Poliittiset vaikuttajat  
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Liite 2. General plan for stakeholders’ interviews and hearings 

Esiselvityksen ensimmäisen vaiheen (tammi-kesäkuu 2013) haastattelujen ja keskustelujen tarkoituksena oli 

selvittää ja täsmentää sidosryhmien tavoitteita ja saada käsitys siitä, mitkä ovat palveluhaasteet, 

(yhteistyö)tarpeet ja näkemykset HERIEC-palvelusta ja millä tavalla he ovat valmiita olemaan mallin 

kehittelyssä mukana. 

 Valtio   

1 
 

Työ- ja 
elinkeinoministeriö 

Tiino Oinonen, Tapani Kojonsaari (MATTO), Hannu-
Pekka Huttunen (ALPO) + metropolialueen 
aiesopimuksen ohjausryhmä (26.2.) 

22.3.2013  
kl0 9-11  

2 Opetus- ja 
kulttuuriministeriö + 
OPH 

neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson ja 
opetusneuvos Maija Innola  

23.4.2013 klo 8.30–
9.30  

3 Maahanmuuttovirasto Asiakaspalvelupäällikkö Anna Hyppönen  
 
 
Euroopan muuttoliikeverkosto: tulosalueen johtaja 
Kielo Brewis, ylitarkastaja Rafael Bärlund 

25.4.2013  
klo 13–14  
 
11.3.2013 klo 9.30–
11 

4 Poliisi tarkastaja Tiina Linnamäki, apul.tark. Antti 
Saastamoinen ja toim.siht. Yannick Trentecuisse  

14.5.2013  
klo 13–14  

5 
 

CIMO yksikön päällikkö Marjaana Kopperi ja asiantuntija 
Katriina Lammi-Rajapuro 

15.4.2013  
klo 9-10 

 Aluehallinto   

6 Uudenmaan ELY-keskus vastuualueen päällikkö Merja Ekqvist ja 
maahanmuuttopäällikkö Jaana Suokonautio 

17.4.2013 
klo 11.30 – 12.30  

7 Uudenmaan Liitto 
(+NoWrongDoor -> 
Expat-hanke) 

kehitysjohtaja Inka Kanerva, projektipäällikkö 
Christine Chang  
+ keskusteluja suunnittelupäällikkö Ulla-Mari Karhu, 
Uudenmaan liiton hallituksen pj. Outi Mäkelä  

27.2. klo 9-10.30 + 
keskustelua kevään 
ja kesän aikana 

8 Uudenmaan TE-toimisto palvelujohtaja Ilkka Haahtela ja palvelujohtaja Anna 
Viitanen  

11.4.2013  
klo 13–14 
 

 Kaupungit ja kunnat   

9 Helsingin kaupunki / 
elinkeinotoimi 

maahanmuuttojohtaja Annika Forsander 18.4.2013 
klo 14–15 

10 Espoon kaupunki / 
elinkeinotoimi 

elinkeinojohtaja Tuula Antola ja 
maahanmuuttopäällikkö Teemu Haapalehto  

15.5.2013  
klo 13–14 

 Yliopistot ja 
ammattikorkeakoulu
etujärjestöt 

  

 SYL (SAMOK) hallituksen jäsen Turkka Sinisalo (SYL)  6.3.2013  
klo 13–14 

 Etu- ja   
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toimialajärjestöt 

11 AKAVA ekonomisti Heikki Taulu 17.4.2013 
 klo 14–15  

12 Kansainvälinen 
osaaja 

Bo Jörgensen 
 

huhtikuu 2013 

 

Kuulemis- ja keskustelutilaisuus HR-palveluntuottajille, HERIEC-esiselvityksen ensimmäinen 
vaihe  
to 23.5.2013 klo 13–15, Helsingin seudun kauppakamari, Iso kokoushuone 
 
Osallistujat 

Arni-Hardén , Melissa Projektijohtaja Otaniemen kehitys Oy 

Kerman, Marisa Client Manager Better Business international 

Lehdonvirta, Jaana hallituksen puheenjohtaja Työvalmennus Futuuri Oy 

Lehtimäki, Pilvi Recruitment Manager STUDENTWORK SHARPER OY 

Oldorff, Bettina asiantuntija, varatuomari Henkilöstöpalveluyritysten Liitto (HPL) 

Saarela, Inka Suunnittelija Väestöliitto 

Saatsi, Päivi toimitusjohtaja Työvalmennus Futuuri Oy 

Salin, Riitta Toiminnanjohtaja Moniheli ry 

Tuomela, Petri 
 

Perheyritysten liitto 
Wetzer-Karlsson, Marina Project Manager Väestöliitto, the Family Federation of Finland 

 

HERIEC-palvelukonseptin esittely osana esiselvityksen toista vaihetta ja 

vaikuttamissuunnitelmaa 

 

Uudenmaan ELY-

keskus 

johtaja Petri Knaapinen, vastuualueen päällikkö Merja 
Ekqvist 

2.9.2013  
klo 14–15  

Uudenmaan liitto  

 

 maakuntajohtaja Ossi Savolainen 

 

23.8.2013  
klo 13–14  

Uudenmaan TE-
toimisto 

toimiston johtaja Jarmo Ukkonen 11.9.2013 
klo 13–14 

SEFE ja TEK toiminnanjohtaja Heikki Kauppi (TEK), viestintäjohtaja 

Eeva Riittinen-Saarnio (SEFE), asiamies Antti Leino 

(SEFE) 

11.9.2013 klo 11–
12.30 
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Liite 3. Talent Retention Summit 4.6.2013 / Ohjelma/ Programme 

http://www.helsinki.chamber.fi/talentretentionsummit. 

 

I OSIO: Yhteinen osio / Plenary klo 12.05 - 14.15 

12.05    Avaus / Welcome 

 Henkilöstöjohtaja/ HR-Director, Vice-President Sirpa Huuskonen, ISS Palvelut  

 Oy 

12.10  Jedi Challenges to Nurture the International Talent Pool      

 Kansleri / Chancellor Thomas Wilhelmsson, Helsingin yliopisto / University of  

 Helsinki       

12.15  International Talents Boosting the Competitiveness of Business - The  

 Employer Point of View   

 Henkilöstöpäällikkö / HR-Manager Arja Martikainen, Digital Chocolate Ltd,   

 Head of Talent Management, Susanne Skippari, KONE and Luis Garcia,  

 KONE  

12.35  Keynote: How to Integrate Skilled Immigrants into the Local Labour Market  - 

Lessons Learned from TRIEC  

 Executive Director Margaret Eaton,The Toronto Region Immigrant Employment 

 Council (TRIEC)  

13.15   Suomi ja kasvavan maahanmuuton haasteet: Kuinka pitää koulutetut maahanmuuttajat 

Suomessa ja saada heidät nopeasti työelämään? / Finland and Increasing Immigration 

Challenge at Scope: How to Best Retain and Integrate Skilled Immigrants?     

 Hallitusneuvos / Senior Government Counsellor Olli Sorainen, työ- ja  

 elinkeinoministeriö / The Ministry of Employment and the Economic  

13.35  Tarvitaanko metropolialueelle työnantajapalveluihin ja ulkomaalaisiin  

 osaajiin keskittynyttä palvelua? / One-Stop-Shop (Helsinki Region Immigrant  

 Employment  Council) Needed in the Metropolitan Area!?   

 Projektijohtaja, asiamies / Project Director, Manager  Markku Lahtinen HERIEC-

 esiselvityshanke / HERIEC-pre-project, Helsingin seudun kauppakamari /  

 Helsinki Region Chamber of Commerce  

13.50   Sidosryhmien kommenttipuheenvuoroja / Stakeholders’ Comments and  

 Feedbacks   

Lyhyt johdatus workshopeihin, Risto Karinen, Ramboll Management Consulting 

14.15 Kahvi- ja virkistystauko ja siirtyminen workshopeihin/ Coffee and  

 refreshments, proceeding to the workshops  

 

II OSIO: Teemakohtaiset workshopit  / Workshops klo 14.30 – 15.45 

Workshopeissa keskitytään arvioimaan eri näkökulmista HERIEC-palvelun toteuttamisedellytyksiä, 

määritetään HERIEC-palvelun suurinta yhteistä nimittäjää sekä pohjustetaan sitä, miten eri organisaatiot ja 

sidosryhmät voivat jatkovalmistelussa olla mukana. Workshopien fasilitaattorina toimii Risto Karinen, 

Ramboll Management Consulting  

 

Ryhmä 1:HERIEC-palvelu kolmen vuoden kuluttua (Keltainen hattu). Ryhmän vetäjä projektijohtaja Melissa 

Arni-Harden (Otaniemi Marketing Ltd/Talent Match -palvelu), kirjuri Anniina Mandelin. 

Ryhmä 2 :HERIEC-palvelu rikkoo perinteisiä rajoja (Vihreä hattu). Ryhmän vetäjä projektikoordinaattori 

Sören Rasmussen (Helsinki Region Welcome Weeks), kirjuri Olivia Roca Castro. 

Ryhmä 3: HERIEC-ajatuksen riskit ja heikot kohdat (Musta hattu). Ryhmän vetäjä palvelupäällikkö Mikko 

Toivonen (Helsingin yliopisto), kirjuri Mari Korpiola. 

III  OSIO: Workshopien yhteenveto ja jatkotoimet  klo 16.00 - 17.00 

16.00 Onko yhteinen tahtotila HERIEC-palvelun perustamiselle olemassa? Ryhmien vetäjät, Risto 

Karinen, Margaret Eaton, Sirpa Huuskonen ja Markku Lahtinen.  

 

http://www.helsinki.chamber.fi/talentretentionsummit
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Liite 4: Esiselvityksen työryhmät ja ihmiset: projektitiimi, projektiryhmä, yritysviisaat ja jedit   

Hankkeen tueksi ja ohjaamiseksi koottiin julkista hallintoa ja maahanmuuttajien palveluita tuottavia asiantuntijoita 

edustava projektiryhmä, työnantajien näkökulmaa edustava yritysviisaat ja jedit, jotka toimivat hankkeen suojelijoina 

(taulukko 1). Esiselvityksen pääasiallisina henkilöresursseina olivat asiamies Markku Lahtinen (projektijohtaja, Helsingin 

seudun kauppakamari) ja markkinointipäällikkö Marianne Kaspi (HERA -> elokuuhun 2013 saakka). Myös 

edunvalvonnan assistentti Anniina Mandelin osallistui tiiviisti hankkeen organisointiin.  Lisäksi kolmen hengen 

projektitiimin työskentelyyn aktiivisesti osallistui projektikoordinaattori Sören Rasmussen (Helsingin kaupunki/Helsinki 

Region Welcome Weeks).  

Taulukko 1: HERIEC-työryhmät ja ihmiset   

Projektiryhmä Yritysviisaat Jedit 

Melissa Arni-Harden (projektijohtaja, Otaniemi Marketing ltd/Talent Match -

palvelu) 

Elina Nurmi (suunnittelija, Helsingin kaupunki/maahanmuutto-osasto) 

(projektitiimi) 

Ilkka Haahtela (palvelujohtaja, Uudenmaan TE-toimisto) 

Riitta Lampelto (projektipäällikkö, Helsingin kaupunki / Click-hanke) 

Arja Majakulma (kv-toiminnan johtaja, Laurea)  

Sören Rasmussen (proj.koord., Helsinki RWW) (projektitiimi) 

Aila Saloranta (ura- ja rekrytointipalveluiden päällikkö, Aalto-yliopisto) 

Mikko Toivonen (palvelupäällikkö, Helsingin yliopisto) 

Anna Viitanen (palvelujohtaja, Uudenmaan TE-toimisto) 

Markku Lahtinen (asiamies, Helsingin seudun kauppakamari, projektijohtaja), 

pj. (projektitiimi) 

Marianne Kaspi (markkinointipäällikkö, yliopistot ja ammattikorkeakoulut/HERA 

-> elokuuhun saakka) (projektitiimi) 

Anniina Mandelin (assistentti, Helsingin seudun kauppakamari) (projektitiimi) 

Henkilöstöjohtaja 

Sirpa Huuskonen (ISS 

Palvelut Oy), 

puheenjohtaja 

Senior Adviser André 

Noël Chaker 

(Veikkaus) 

Senior Consultant 

Arja Martikainen 

(Barona) 

Head of Talent 

Management 

Susanne Skippari 

(KONE) 

Johtaja Mika Wilén 

(ManpowerGroup) 

  

Toimitusjohtaja 

Risto E.J. Penttilä 

(Keskuskauppakam

ari) 

Toimitusjohtaja 

Matti Vanhanen 

(Perheyritysten 

liitto) 

Senior Adviser 

André Noël Chaker 

(Veikkaus) 

Kansleri Thomas 

Wilhelmsson (HY) 

Rehtori Tuula Teeri 

(Aalto-yliopisto) 

  

Roolit   

Tukee aktiivisesti esiselvityksen toteutusta, tuo työskentelyyn oman 

osaamisensa, hyödyntävät verkostojaan ja tulkitsevat taustayhteisöjensä 

tarpeita, osallistuu palvelun toimintamallivaihtoehtojen pohdintaan. 

Sparraa esiselvitystä, 

tuo selvitystyöhön 

yritysten 

palvelutarpeita ja 

asiakasnäkökulma, 

arvioi 

ansaintalogiikkaa 

Toimivat hankkeen 

suojelijoina, 

viestinviejinä ja 

keulakuvina 
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Liite 5: Report summary on skilled immiration in some example countries 

Loosely translated and adapted by Søren Berg Rasmussen from the original in Norwegian: ’Kompetanseinnvandring – 

Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?’ by Oslo Handelskammer 2013. 

SUMMARY 

The future of Norway’s international competitiveness is based on being an attractive country for highly skilled people 

from all over the world. Active and focused policies are necessary to attract and retain those we need. Today Norway is 

lacking a comprehensive skilled labour immigration policy. 

The Norwegian price level is already 60% higher than the OECD average, and Norway is the world’s most expensive 

country for production of goods and services. Numbers from the Norwegian Technical Calculation Committee for Wage 

Settlements (tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene – TBU) in the spring of 2013 showed that the 

Norwegian wage level is 28% higher than in Sweden, 40% higher than in Denmark and 54% higher than in Germany. If 

the competence of public and private sectors does not maintain a quality that matches the high cost level, we run the 

risk of a de-industrialization and an increase in unemployment when the investments in the Norwegian continental 

shelf are reduced. Politicians, industries, central and local authorities must work together to make Norway a country of 

preference for highly skilled immigration. 

NAV (the Norwegian Labour and Welfare Administration) annually carries out a labour market analysis focusing on skills 

needed in Norwegian industries. For some years now there has been a need for almost all types of skilled labour. 17% 

of the industries report that they have not been able to fill open positions. Of these, 85% report that the reason was a 

lack of applicants. In NHO’s economic barometer for the spring of 2013 the industries report  that the biggest obstacle 

for increased investments is the lack of qualified labour, ahead of failing profits, reduced sales prices, lack of predictable 

frameworks and lack of new financing. 

The Norwegian labour market policies are based on the principle to first hire Norwegians, then people from the EU and 

EEA area, and only then from 3 countries. This is regulated by international agreements, but does not to a sufficient 

extend take the following circumstances into consideration: 

 Demographic changes and the aging European population 

 Shifts in global growth centres. 

 That many companies today are multinational and cross-border. 

 That we are part of a global world. 

 That both parts in a relationship have their own careers. 

 That many companies to an increasing extend is reliant on knowledge. 

 That work methods and contracts have changed significantly in recent years. 

Skilled labour immigration can be divided into employee categories which must be attracted by different means: 

Global talents – globetrotters; they go (alone or with their family) where their skills are wanted. They do not stay 

permanently in any place, and they are attracted by interesting job opportunities, international schools, preferential 

taxation, and any factors ensuring mobility (easy relocation without problems for the family or children).  
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Project work / skills for hire: they prefer not to move their family. They do not stay permanently and are mostly 

concerned with the content of the jobs. They do not as a starting point wish to stay in the country but rather just to 

work and send money back to their family in the home country.  

Permanent skilled labour immigration: they are attracted by job content, companies and the country. They often take 

their families with them and ‘wish to stay’. They stay if the family thrives. They want their children to go to Norwegian 

schools and it is important for them to find a job for their spouse. They usually do not move back to their home country 

until they get old, and many also get Norwegian citizenship. They will often find a Norwegian spouse.  

This study has also looked into labour immigration policies in Canada, Denmark, Sweden and Finland. In Norway and 

Finland the immigration policy continues to target mainly asylum seekers and refugees, rather than highly skilled 

immigrants. Sweden has in the last couple of year adopted a general and very liberal labour market immigration policy. 

Denmark is the only of the Nordic countries which has established an immigration policy targeted at skilled labour. 

Norway could gain a lot by looking at the Danish approach. A comprehensive immigration policy for skilled labour must 

be differentiated from the general asylum- and refugee policies. The following elements must be included in a 

comprehensive immigration policy for skilled labour: 

 The policy must focus on factors affecting the ability of companies to attract and retain skills based on 

immigration. 

 Focus on “differentiated queues and predictable procedural time schedules. 

 A reduction of bureaucracy and barriers for transfers within companies (e.g. a corporate scheme following the 

Danish model). 

 Adjustments to the residence permit rules applicable to project work and temporary employment contracts 

(these are used extensively in research and knowledge intensive industries). 

 Compulsory language training and courses on Norwegian societal issues for everyone who wants to work and 

live in Norway. The language courses must be free of charge. 

 An invitation for private organizations to carry out different activities supporting well-being. 

 A simplification of the complicated Norwegian tax- and holiday pay system. 

Central authorities must: 

 Create better statistics clearly identifying “skilled” workers as well as their actual competences.  

 Create better online information about how it is to live and work in Norway, in order to make it possible to 

read about Norway before arrival. It should preferably be a digital platform based on dialogue, in order to 

ensure realistic expectations and demystification among people before they move to Norway. 

 The SUA-office (Service Centre for Foreign Workers) arrangement is functioning: 

o Establish SUA-offices in all major cities; Bergen, Trondheim and Tromsö. 

o Organize separate queues for skilled labour immigration at SUA and UDI (Norwegian Directorate of 

Immigration). 

o Establishment of NOKUT (Norwegian Agency for Quality Assurance in Education) also at the SUA-

offices. 
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 There are currently overlaps between the different recognition arrangements for education. In this regard 

NOKUT and UDI could draw advantage from working closer together, both by having NOKUT represented at 

the SUA-offices and by spreading information of each other on their websites. 

 Prequalification by research institutes, universities and the Research Council of Norway. 

 Reduction in handling time of family reunification. 

 Finally we recommend that NOKUT focuses in reducing the handling time for approval of general recognition. 

A comprehensive policy for skilled labour immigration also includes policies aimed at integration and well-being. Many 

regions are good at working together to find good solutions for the region, and in the Stavanger region the chamber of 

commerce has ensured regular meetings between organizations, companies and local authorities to solve regional 

challenges related to recruiting and retaining skills in the region. 

It is easier to recruit for a company in a region that is ‘known for something’ and it is easier to recruit for a company in a 

region where there are other attractive companies, making easier for people to change jobs, and for their partners to 

find a job. We recommend continuing the development of company clusters and sustainable and culturally diverse 

cities. Local authorities should: 

 further develop their company clusters. 

 offer more online information in more languages about how it is to live and work in the region, in order to 

manage expectations before a choice is made to move. 

 offer language courses free of charge for all, and divide different groups into categories. 

 work together with companies and organizations to establish a SUA-office in the region. 

It is furthermore absolutely necessary to create a better understanding and acceptance in the media and general public 

opinion of the need for skilled labour immigration if we want to maintain economic growth and our national welfare 

level. 

COMPARING SWEDEN, DENMARK AND FINLAND  

SWEDEN (Pop. 9,6M) 

 Immigration mainly from other EU-countries, especially Finland and Poland.  

 From outside the EU/EEA the two largest groups of immigrants are from Somalia and Iran. 

 19,1% immigrants (2010) – 170.000 from Finland which is the largest group. 

 8,4% unemployment (Feb 2013). 

 Swedish labour immigration policy is built on the recognition that Swedish companies are bought by 

international investors and are becoming more global. 

 The Swedish labour immigration policy is based on the following: “If you are wanted by a Swedish employer, 

have received a job offer, can support yourself and your family, then you and your family can come to 

Sweden”. 

o This applies to all labour immigrants regardless of skill levels.  
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 According to OECD the Swedish model is the most inclusive in the OECD area. The Swedish model is 

completely (almost) demand based. 

 Despite the very liberal labour immigration policy Sweden has not experienced a massive increase in labour 

immigration. 

 50% of the labour immigration is to positions requiring a higher education. 

 There are no requirements to first look for Swedish or EU-citizens, but job announcements must be published 

in the EURES-network for at least 10 days. 

 Generally third-country nationals must have a work- and residence permit before entering the country. 

o The first residence permit is associated to a specific employer and job. 

o Scientist and students do not need a residence permit, but it is recommended because of the short 

handling time. 

o When renewing the permit it is checked that the agreed salary has been received. A renewed permit 

is valid for 2 years if the person is still employed, but it does not have to be in the same company/job. 

 Employers can be pre-approved if they have a high need for recruitment. Individual applications are then 

approved by the Labour Union and Migration Board within 5 days. 

 Sweden has an expert tax for people earning more than SEK88.000 (approx. €10.180) per month. Tax is then 

calculated based on 75% of the taxation basis. If you are employed by a foreign company in Sweden you are 

tax-exempt for the first 180 days. 

 When a company decides who to hire, the contract and salary documentation is send to the Labour Union 

within 10 days for approval and comments. It is then send to the Migration Board which grants a residence 

permit for 2 years. The Migration Board must answer within 10 days, but these days the handling time is very 

long (up to 8 months). When the residence permit is granted the person in question must visit a Swedish 

consulate in the home country to give fingerprints, picture, height, etc., which is all then send by diplomatic 

post to Sweden where it is stored in a identity card which must be brought when entering Sweden.  

o This process is very time consuming and is seen as a significant obstacle by the companies. 

 Students from third countries graduating in Sweden can stay for up to 3 months after graduation to apply for 

employment. 

DENMARK (Pop. 5,6M) 

 Since 2001 there has been a clear focus on how to recruit and retain highly skilled immigrants and their 

families. 

 In 2008 the ‘Job Plan agreement’ was made and Denmark got a policy for both demand and supply driven 

skilled immigration.  

 Denmark is the only Nordic country with a truly comprehensive skilled labour immigration policy. 

 Under the ‘Job Plan agreement’ 4235 permits were granted in 2012 (out of 9024 work related permits in total). 

Of these 2308 was given under the Pay Limit Scheme. 41% (1753) of the permits given under the Job Plan was 

for immigrants from India. Most residence permits were granted to EU/EEA citizens.  
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 7,2% unemployment (Mar 2013). 

 The Positive List (since 2002) enables people to apply for work- and residence permit if their job is on the list.  

o In addition they must have a job contract or a concrete job offer.  

o There is a minimum requirement of a Bachelor’s degree in order to get a job on the positive list. 

o The amount of permits and the types of jobs are decided twice a year. A job card is granted for 3 

years. 

 The Pay Limit scheme enables people to get a work- and residence permit if they have a concrete job offer in 

Denmark with a gross annual pay of no less than DKK 375.000 (approx. €50.000). 

o There is no requirement for level of education, field of work or special characteristics of the job. 

o The scheme also applies to asylum seekers. 

o The requirement of DKK 375.000 (approx. €50.000) in gross annual pay is applicable in each income 

year. 

 The Greencard scheme: It is possible to be granted a residence permit for the purpose of seeking work, and 

subsequently working, in Denmark. A residence and work permit under the Greencard scheme is issued on the 

basis of an individual evaluation using a point system designed to assess the likelihood that the applicant will 

be able to find qualified work in Denmark. 

o In order to be granted a residence permit under the Greencard scheme, the applicant must attain a 

minimum of 100 points. Points are given for: educational level, language skills, work experience, 

adaptability, and age. 

o Without an educational level equivalent or higher to a Danish Bachelor degree it is not possible to get 

enough points for a Greencard. 

o Residence permit under the Greencard scheme requires that the degree is approved by the Danish 

Agency for Universities and Internationalisation. 

o A health insurance is required which must cover the period until the person and possible family 

members can be covered by the national health insurance.  

o It is also required to provide proof of the ability to support oneself for the first year in Denmark. 

o There is a fee of DKK 6000 (Approx. €800) to submit an application under the Greencard scheme. 

o If the person has a residence permit under the Greencard scheme there is no requirement for a 

separate work permit. 

o A Greencard gives the right to both paid and unpaid work. It does not give the right to be self-

employed. 

o The job card is granted for 3 years. 

 The Corporate scheme enables employees from an office abroad to get a corporate residence permit in 

Denmark, and hence work both in Denmark and abroad without losing the residence permit. 

o The company must have pre-approval and more than 10 employees. 
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o The work- and residence permit is granted for a 4 year period, with the possibility to extend. 

 The Research scheme ensures easy access for researchers to the Danish labour market. Researchers, scientists 

and lecturers do not need a work- and residence permit if their stay does not last more than 3 months.  

o Researchers are granted work- and residence permit for their entire stay up to 4 years.  

o If a citizen from a country with a visa requirement to enter Denmark, the visa must be obtained for 

the entire stay before entering Denmark. 

o If the researcher find a new job while working in Denmark, he/she must apply for a new residence 

and work permit. It is allowed to begin the new job before receipt of the new permit, provided the 

application is submitted no later than the day the new work starts. 

FINLAND (Pop. 5,4M) 

 The former government made a proactive policy for skilled labour immigration which the current government 

has failed to implement. 

 The current Finnish government has not shown much interest for labour immigration. The new immigration 

policy was meant to support the creation of a pluralistic society and to strengthen the global competitiveness 

of Finland. 

 Since January 2012 the Ministry of Employment and the Economy has been responsible for integration issues. 

 The ‘Immigrant law’ (Ulkomaalaislaki) of 2004 is an important document. 

 Immigrants mainly come from Sweden, the Baltic countries and Russia. From third countries, India, China and 

Ukraine represent the largest groups. 

 Finland has an asylum and immigration policy but very little in it is targeted at labour immigration, and even 

less at skilled labour immigration.  

 The principals of the labour market policy are “Finnish first, then EU, then third country”.  

 The Finnish labour immigration policy is mainly built on the implementation of EU-directives. 

 There is not a strong political wish to increase the immigration to Finland, mainly due to a high unemployment 

level – even amongst people with higher education. 

 8,2% unemployment (Mar 2013). 

 Foreign jobseekers can apply for residence permit when he/she has a concrete job offer. 

o Before the permit is granted it is first assessed whether there would be qualified labour existing in the 

Finnish labour market in order to ensure that the existing labour force is first in line to the jobs. 

o In addition, the employers must provide documentation that the work conditions are in accordance 

with legislation and collective agreements. 

o Residence permits are usually given only for a specific industry. 

o The employee can change jobs within the industry for which the permit is granted. 

 The decision to grant a residence permit is made by two authorities: 
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o The regional Employment and Economic Development Offices (TE-offices) provide statements to the 

application based on a labour market assessment.  

o Migri provides statements concerning the other requirements for the residence permits. It is also 

Migri which makes the final decision. 

 There are two types of residence permits: 

o Temporary residence permit for maximum 1 year at a time. This type of residence permit does not 

give the right to permanent residence permit. 

o Continuous residence permit for maximum 4 years at a time, which also gives the right to apply for 

permanent residence permit after 4 continuous years in the country. 

o The continuous residence permit can be granted if the job in question is ‘permanent’ as well as in 

certain cases concerning research. 

 The Finnish immigration law does not contain any requirements for educational level in order to apply for 

residence permit as a worker. There are, however, some regulations in relation to highly skilled labour from 

third countries, in particular students and researchers. 

o The law also applies to persons in management position at mid- and high levels in companies carrying 

out tasks requiring special competences (such as e.g. engineers for a project). These groups have the 

right to work in Finland if they have a time limited residence permit, and it is therefore not classified 

as a residence permit of a worker, but it is classified as “other reasons” and is the EU’s Blue card 

scheme which was implemented in January 2012. 

 Finland has a special tax scheme for “key employees”. These pay a flat rate tax of 35%, even if they reside in 

Finland for more than 6 months. 

o The monthly gross salary must be at least €5800. 

 In accordance with the rules applicable from January 2012 applicants must meet in person to apply for the 

residence permit. 

International students which have graduated from a higher education institution in Finland can work in Finland. 

They are allowed to stay in Finland for 6 months after graduation in order to seek employmen



Liite 6. HERIEC-esiselvitys, haastatteluissa käytetty versio 21.3.2013 (Markku Lahtinen, Marianne Kaspi, Sören Rasmussen)  

 

HERIEC palvelumalli (beta-versio) 
 

1 HERIEC (Helsinki Region Immigrant Employment Council)4 

1.1 Visio 

Uusimaa on globaalisti houkutteleva alue, jossa työnantajat ja kansainväliset osaajat toisiaan hyödyttäen vahvistavat seudun kilpailukykyä   

1.2 Missio 

Edistää kansainvälisten osaajien työllistymistä seudun avoimille työmarkkinoille osaamistaan vastaaviin tehtäviin 

1.3 Tavoitteet  

1) Koota kumppaneita yhteistyöhön tarkoituksena luoda kansainvälisille osaajille mahdollisuuksia kiinnittyä seudun työmarkkinoille. 

2) Parantaa työnantajien edellytyksiä rekrytoida ja sopeuttaa kansainvälisiä osaajia suomalaiseen työelämään 

3) Tarjota julkiselle hallinnolle mahdollisuus tehdä monenkeskistä ja poikkihallinnollista kansainvälisten osaajien ja niihin liittyvien 

työnantajapalveluiden kehittämiseen liittyvää yhteistyötä 

 

2 Kohderyhmät ja sidosryhmät 

HERIEC:n pääkohderyhmät ovat I työnantajat5 ja II kansainväliset osaajat 6. HERIEC keskittyy tuottamaan näille kohderyhmille palveluja ja 

ratkaisuja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.  

 

Sidosryhmistä keskeiset ovat julkisen sektorin toimijat mukaan luettuna yliopistot ja ammattikorkeakoulut, joilla suuret mahdollisuudet ja 

resurssit vaikuttaa kansainvälisten työllistymistä edistäviin toimiin. Yhteiskunnassa toimii myös muita sidosryhmiä kuten elinkeinoelämän ja 

muita työelämän järjestöjä, kolmannen sektorin toimijoita ja puolueita. Taulukossa 1 nämä toimijat katsotaan kuuluvan koko yhteiskunta-

sidosryhmään.  

                                                           
4
 HERIEC on esiselvityksessä johdonmukaisesti käytettävä työnimi, joka ei aseta rajoituksia palvelun uudelleen nimeämiselle. Työnimen mallina on 

Kanadassa toimiva TRIEC (Toronto Region Immigrant Employment Council).    
5
 1. Pienet yritykset (0-9 työntekijää, “ei omaa HR-osastoa”), 2. Keskisuuret yritykset (10–200 työntekijää), 3. Suuret yritykset (yli 200 työntekijää), 4. Julkisen 

sektorin työnantajat ja 5. Kansainväliset organisaatiot ja toimijat (esim. Euroopan kemikaalivirasto) 
6
 1. Yliopistoista ja ammattikorkeakouluista 1a) opiskelevat ja 1b) äskettäin valmistuneet opiskelijat, 2. Metropolialueella muista kuin opiskelusyistä olevat: 2a) 

ulkomaisten tutkijoiden puolisot, 2b) lähetettyjen työntekijöiden puolisot, 2c) perhesiteiden takia Suomessa olevat (=ylikansalliset parisuhteet), 3. Suomesta 

töitä hakevat ammattilaiset, jotka eivät asu/oleskele maassa (=työperäinen maahanmuutto) ja 4. Paluumuuttajat 
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Taulukko 1. HERIEC:n kohderyhmät, sidosryhmät ja tehtävät. 

HERIEC Tarpeet/Ongelmat Palveluita ja ratkaisuja kohderyhmille 

ja sidosryhmille 

Palvelui

den 

toteutus 

Hyötyjä eri 

kohderyhmille ja 

sidosryhmille 

Kohderyhmät  Tässä on lueteltu palveluita ja ratkaisuja, joita HERIEC 

voi tuottaa (tai sen kautta voidaan tuottaa) kohderyhmille 

ja sidosryhmille. 

   

I Työnantajat 

 

1) tehokkaat ja luotettavat kanavat löytää 

ulkomaalaisia osaajia puuttuvat 
2) kyky ja ymmärrys integroida ulkomaalaisia 

työyhteisöön on rajallinen 
3) saatavilla olevat yksityiset ja julkiset palvelut ovat 

hajallaan ja vaikeasti pk-yrityksille saavutettavia tai 

liian kalliita 
4) varmistaa osaavan työvoiman saatavuus 

1) työnantajien informaatiotilaisuudet 
2) työnantajien informaatio- ja neuvontapaketit 
3) työnantajien yleistasoinen neuvonta ja palveluohjaus 
4) mentorointiohjelmat 
5) maksullinen koulutus 

 1) luotettava ja yhtenäinen 

kanava palveluihin ja 

kansainvälisiin osaajiin 
2) mahdollisuus vaikuttaa 

palveluiden laatuun 
3) mahdollisuus lisätä 

kansainvälistä osaamista ja 

kilpailukykyä 

  

II Kansainväliset 

osaajat (highly 

skilled immigrants 

who have a post-

secondary degree 

or similar) 

 

 

1) eivät löydä koulutustaan/ osaamistaan vastaavia 

työpaikkoja 
2) puuttuvat työelämäkontaktit ja ammattiverkostot 
3) puuttuva työkokemus suomalaisissa työyhteisöissä 
4) puutteellinen työelämän tarpeisiin vastaava suomen 

kielen taito 
5) takkuileva osaamisen tunnistaminen ja 

tunnustaminen 
6) vaikeus löytää osaamista täydentävää koulutusta 
7) hajanainen ohjaus ja neuvonta 

6) rekryportaali ja match making -palvelut 
7) informaation tuottaminen suomalaista työelämästä ja 

sen osaamisvaatimuksista 
8) informaation tuottaminen työelämäpalveluista 
9) rekrytointitapahtumat 
10) työharjoittelu-ohjelmat (erityisesti loppuvaiheessa 

oleville opiskelijoille) 

  

 1) keskitetty kanava 

työmarkkinoille ja työnantajiin 
2) yhteinen informaatiokanava 

Sidosryhmät      

Julkinen hallinto 

ml. yliopisto ja 

ammattikorkeako

ulut 

1) kotouttamisen toimeenpano 
2) tarve lisätä julkisen hallinnon tuottavuutta 
4) tarve lisätä poikkihallinnollista yhteistyötä 
5) maahanmuuttoasioissa heikko koordinaatio ja 

kokonaiskuvan hahmottaminen 
5) vaikeudet luoda yhtenäistä työperäisen 

maahanmuuton strategiaa 
6) ennakoinnin, seurannan tiedonjalostuksen puute 
7) TE-hallinnon palvelu-uudistuksen toimeenpano 

11) HERIEC viranomaiskomitea 

 
 1) poikkihallinnollisen yhteistyön 

lisääminen ja tehostaminen 
2) pääsy sidosryhmäverkostoihin 

ja yhteistyöhön 
3) tiedon saaminen työnantajien 

ja kansainvälisten osaajien 

tarpeista 
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8) HERA-yhteistyön toiminnan tulosten varmistaminen 

Koko yhteiskunta   PR ja mielipidevaikuttaminen 
12) HERIEC-neuvottelukunta 
13) promootiotyö (tarinat ja esimerkit, kampanjat ja 

esimerkillisten työnantajien palkitseminen 
14) asiantunteva osallistuminen teemaan liittyvään 

politiikkakeskusteluun ja asenneilmastoon 

muokaamiseen sekä vaikuttamiseen (tarve, hyödyt, 

suositukset, ohjelmaehdotukset jne.) 

 
Ohjelma- ja hanketoiminta 
15) Ohjelmat ja palvelut, joita voidaan kehittää ja 

toteuttaa yhteistyössä viranomaisten ja muiden 

sidosryhmien kanssa (esim. kielikoulutuksen 

yhdistäminen työelämässä tapahtuvaksi, osaamisen 

tunnistaminen ja tunnustaminen) 
16) Räätälöidyt palvelut ja hankkeet, jotka palvelevat 

toimialakohtaisia/yritysryhmä-/osaamistarpeita (eri 

tukimuotojen yhdistäminen, byrokratian minimointi jne.) 

 
Katsausten ja informaation tuottaminen 
17) työnantajien palveluidentarpeiden 

kartoittaminen/tuottaminen ja tiedon jalostaminen 

sidosryhmille 
18) Analyysejä ja arvioita tilanteesta/tarpeista 

toimenpiteistä ja teemassa saavutetuista tuloksista   

 1) sidosryhmäverkostojen 

kokoaminen ja yhteistyön 

mahdollistaminen 
2) mahdollisuus saada tietoa ja 

välittää näkemyksiä eri 

toimijoiden kesken 
3) Yhtenäisen strategisen 

näkemyksen luominen ja siihen 

liittyvien toimenpiteiden 

suunnittelu 
4) päällekkäisten kehitystoimien 

vähentäminen ja resurssien 

nykyistä tehokkaampi 

hyödyntäminen 
5) Yhden luukun periaatteen 

toteuttaminen 
6) Mahdollisuus toimia Suomen 

PR-toimistona 

   

 

3 HERIEC:n toimielimet ja organisoituminen 

 

HERIEC on oikeustoimikelpoinen organisaatio, jolla on toimivaltainen hallitus ja henkilökuntaa (sihteeristö) HERIEC tehtävien toteuttamiseksi. 

Muita keskeisiä toimelimiä ovat HERIEC-neuvottelukunta ja viranomaiskomitea. Yhteyksissä, joissa viitataan siihen, että HERIEC tekee tai 

vastaa, tarkoittaa HERIEC:n palveluksessa tai suorassa ohjauksessa olevaa henkilöstöä, joka toimii hallituksen linjausten pohjalta.      

 

3.1 HERIEC-neuvottelukunnan kokoonpano 

 

Tehtävä: Toimia laajasti tunnustettuna ja arvostettuna foorumina, jonka tarkoituksena sitouttaa ja yhdistää eri sidosryhmiä, tehdä HERIEC:n 

toimintaa näkyväksi, olla esimerkkinä kaikille toimijoille ja antaa palautetta HERIEC-toiminnasta. Edustujat ovat organisaatioiden nimittämiä ja 
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esimerkiksi Torontossa he edustavat organisaatioidensa ylintä johtoa. Kokoontuu kerran vuodessa. Ei ole varsinaista päätösvaltaa tai vastuuta 

operatiivisesta HERIEC-toiminnasta.    

 

HERIEC-neuvottelukunnan kokoonpanosta päättäminen voidaan tehdä usealla eri tavalla, mutta yksi varteenotettava toiminnan luonnetta 

tukeva tapa on sallia kaikkien kiinnostuneiden organisaatioiden osallistuminen neuvottelukunnan toimintaan. Neuvottelukunnan kokoonpanosta 

päättäminen kuuluisi HERIEC:n hallitukselle. Taulukossa 2 on hahmoteltu neuvottelukunnan kokoonpanoa.  

 

Taulukko 2. HERIEC-neuvottelukunnan kokoonpano 

Yritykset, työnantajat,sponsorit ja yksityisen 

sektorin palveluntuottajat 

n kpl (neuvottelukunnan puheenjohtajisto tästä ryhmästä) 10-> 

Elinkeinoelämän järjestöt Kauppakamari, Suomen Yrittäjät 2 

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut Aalto-yliopisto 
HANKEN Svenska handelshögskolan 
Helsingin yliopisto 
Taideyliopisto 
Arcada 
Diakonia-ammattikorkeakoulu 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
Humanistinen ammattikorkeakoulu 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
Laurea-ammattikorkeakoulu 
Lahden ammattikorkeakoulu 
Metropolia ammattikorkeakoulu 

4+8 

Elinkeinoelämää kehittävät järjestött Sitra, Culminatum, Tekes, Finpro, “Team Finland” 4 

Työmarkkinakeskusjärjestöt ja toimialaliitot EK, AKAVA, STTK, SAK, TEK, RT, Teknogiateollisuus, 

Metsäteollisuus, Kemianteollisuus, Henkilöstöpalveluyrityten liitto jne. 

20 

Valtiohallinto (ministeriöt ja politiikkavirastot) Valtakunnallinen: TEM, OKM, SM, STM, Maahanmuuttovirasto, 

verottaja, Kela, Maistraatti, Poliisi 

Alueellinen: Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan liitto 

Paikallinen: Uudenmaan TE-toimisto 

11 

http://www.aalto.fi/fi/
http://www.hanken.fi/public/
http://www.helsinki.fi/yliopisto/
http://www.uniarts.fi/fi/
http://www.arcada.fi/
http://www.diak.fi/
http://www.haaga-helia.fi/
http://www.humak.fi/
http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK
http://www.laurea.fi/internet/fi/
http://www.lamk.fi/
http://www.metropolia.fi/
http://www.metropolia.fi/
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Kaupungit ja kunnat: Uudenmaan liitto ja kaupungit 20 

Intressiryhmät maahanmuuttajajärjestöt ja kolmannen sektorin toimijat, SYL, SAMOK, 

AIESEC, MONIHELI etc.  

13 -> 

 Yhteensä: 80 -> 

 

3.2 HERIEC-hallitus 

 

Tehtävä: hyväksyä strategia, budjetti ja linjata tavoitteet, vastata operatiivisen johdon nimittämisestä ja johtamisesta, hyväksyä HERIEC:n 

yhteiskumppanit, vahvistaa yhteistyösopimukset, valita vuoden työnantaja ja muut vastaavat. 

 

Muodostamisperiaatteita -ja ajatuksia: rahoittajien edustus, puheenjohtaja/johtajisto yritysedustajia, koko 12-15 hlöä, työnantajien edustajilla 

enemmistö, isäntäorganisaation edustaja, korkeakoulujen edustus, viranomaisten edustus, pks-kaupunkien (Espoo, Helsinki, Vantaa) 

elinkeinotoimen edustaja.      

 

3.3 HERIEC-viranomaisvaliokunta 

 

Tehtävä: yhteensovittaa viranomaisten toimintaa kansainvälisten osaajien työllistymiseen ja niihin liittyvien työnantajapalveluita.    

Valtakunnallinen: TEM, OKM, SM, Maahanmuuttovirasto, verottaja, Kela, Maistraatti, Poliisi 

Alueellinen: Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan liitto 

Paikallinen: Uudenmaan TE-toimisto, pks-seudun (Espoo, Helsinki, Vantaa) kaupunkien, maahanmuuttojohtaja/päällikkö, PKS-seudun 

neuvontapalveluiden asiantuntija 

Puheenjohtajuus: TEM (tai kiertävä puheenjohtajuus) 

Sihteeri ja valmistelun koordinointi/fasilitointi: HERIEC-henkilöstö 

 

4 HERIEC:n rahoitus  

 

HERIEC-palvelun kiinteiden kustannusten (=henkilöstön palkkakustannukset, tilat, välineet, vakinainen toiminta) rahoituslähteet voivat olla eri 

keskeisten sidosryhmien omista budjettivaroista, hanke- ja kampanjarahoitukseen perustuvia, sponsoroinnista ja omasta varainhankinnasta.  


