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Työperäisen maahanmuuton yrityspalveluiden ja Suomen houkuttelevuuden 
parantaminen 
 
Haaste 3: Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten osaajien kohdemaana on parannettava  

 

Mistä on kysymys: 

  

Suomi tarvitsee vuosittain yli 30 000 nettomaahanmuuttajaa, jotta työvoiman tarjonta voidaan pitää riittävällä 

tasolla. Nettomaahanmuutto on ollut vuodesta 2010 lähtien 12 000–23 000 henkeä vuosittain. Eniten 

nettomaahanmuuttoa on tullut Euroopan maista. Helsingin seudun väestökasvu perustuu 80 prosenttisesti 

vieraskielisen väestön maahanmuuttoon.   

  

Vuoden 2021 lopussa Suomessa asui 458 000 vieraskielistä, eli 8,3 % koko väestöstä. Vieraskielisiksi luetaan 

henkilöt, joiden kieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta yli 25 100 

hengellä eli 5,8 prosenttia.     

  

Helsingin seudulla asuu yli puolet Suomen vieraskielisestä väestöstä. Vuonna 2035 Helsingin väestöstä 25 % on 

vieraskielisiä, työikäisistä 30 %. Suomen korkeakouluissa opiskelee 34 000 ulkomaista opiskelijaa, joista 

Uudellamaalla 13 800. Toisella asteella Suomessa opiskelee 38 000 vieraskielistä opiskelijaa, joista Uudellamaalla 

24 100. Kasvun mahdollisuudet perustuvat vieraskielisen väestön nykyistä korkeampaan työllisyysasteeseen, 

jonka pitää olla vähintään 75 % nykyisen 50 % sijasta.   

  

Suomen tavoitteena on kolminkertaistaa uusien ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä vuoteen 2030 

mennessä. Tavoitteena tulee olla sama työllisyysaste valmistumisen jälkeen kuin kantasuomalaisilla opiskelijoilla. 

Tavoitteena tulee olla sujuvammat oleskelulupaprosessit kuin kilpailijamaissa sekä maine maana, jonne on 

helppo asettautua ja mukavaa elää.    

  

Saatavuusharkinta tarkoittaa, että ulkomailla olevan työntekijän hakiessa oleskelulupaa Suomesta TE-toimisto 

selvittää, olisiko avoinna olevaan paikkaan jo tarjolla työntekijää. Menettely on erityisen turhauttava 

työnantajalle, joka hakee jatkuvasti avoimiin työpaikkoihin tekijöitä. Lisäksi viranomaisten 

saatavuusharkintakäytännöt vaihtelevat alueittain, mikä aiheuttaa yrityksille turhaa hallinnollista taakkaa. 

Saatavuusharkinnan kautta Suomen myönnettiin 7/2021–7/2022 noin 9 000 oleskelulupaa. Saatavuusharkinnasta 

tulisi luopua ja siirtää valvontaa riskiperusteiseksi.    

  

Saatavuusharkintakokeilu tulisi käynnistää Uudenmaan alueella, jossa ovat ylivoimaisesti suurin volyymi ja 

edustettuina monipuolisesti kaikki toimialat ja työntekijäryhmät, jolloin kokeilusta saadaan luotettavia ja 

yleistettävissä olevia tuloksia.  
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Toimenpide: Kehitetään International House Helsinki -palvelusta yrityksille ja oppilaitoksille rekrytointi- ja 

työelämäkiihdyttämö, jonka kautta välitetään ennen opiskelujen alkua, opiskelujen aikana ja valmistumisen 

jälkeen harjoittelu- ja työpaikkoja. Palvelu on käytössä metropolialueella, mutta palvelee koko Suomea ja 

maailmaa.  

 

Toimenpide: Kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen koulutusta vastaavalle alalle korkeakoulujen 

rahoituskriteeriksi. 

 

Toimenpide: Käynnistetään Uudenmaan alueella kokeilu, jossa luovutaan saatavuushankinnasta kahden vuoden 

määräajaksi. Mahdollistetaan oleskelulupien myöntäminen Suomessa toimiviin ulkomaisiin korkeakouluihin 

hakeville EU:n ulkopuolisille opiskelijoille. 

 

Toimenpide: Tarjotaan ulkomaisille korkeakouluopiskelijoille koulutusmaksujen palautus kolmen työssäolon 

vastikkeeksi ja kehitetään erityisosaajille verokannustimia tulla Suomeen.  

 

 

 

 

 


