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Kansainvälisen osaamisen palvelut

Kansainvälisten osaajien ja maahanmuuttajien työllistymistä, yrittäjyyttä ja 
kotoutumista edistävien palvelupolut ja kansainväliset työnantajapalvelut.

#INTERNATIONAL

TAMPERE

Monikielinen 
neuvonta Mainio 

Kansainvälinen 
osaamiskeskus

(OSKE)

Kotoutumisen 
alkuvaiheen 

palvelut
International 

House Tampere

Tampereen 
Vastaanottokes-

kus

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
98 employees
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INTERNATIONAL
HOUSE TAMPERE

Palvelua kansainvälisille asiakkaille asettautumiseen, 
työhön, opiskeluun ja työnantajien kohtaamiseen sekä 

työnantajille kansainvälisissä rekrytointitilanteissa.
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Palvelua kansainvälisille 
asiakkaille asettautumiseen, työhön, 
opiskeluun ja työnantajien kohtaamiseen.

Neuvontapalvelut yhteistyössä:

INTERNATIONAL
HOUSE TAMPERE



Kansainvälisen 
osaamisen ja 
rekrytoinnin tuki
• Tarjoamme kansainvälisen osaamisen ja 

rekrytoinnin neuvontapalvelua 
pirkanmaalaisille työnantajille.

• Autamme löytämään sopivia työntekijöitä
sekä Suomesta että ulkomailta.

• Neuvomme kansainvälisissä rekrytoinneissa 
ja autamme taloudellisten tukien 
hakemisessa ja byrokratiassa.

• Meiltä saa myös tietoa ajankohtaisista 
rekrytointitapahtumista ja kampanjoista.

Yrityksille - International House Tampere

https://internationalhousetampere.fi/fi/yrityksille/


1. Talent Explorer -rahoituksen avulla voit palkata 
kansainvälisen osaajan.

2. Hyödynnä Jobs in Finland -verkkosivuja 
rekrytoinnissa ilmoittamalla englanninkielisistä 
työpaikoista.

3. Tutustu valtakunnalliseen Kansainvälisen 
rekrytoinnin oppaaseen.

4. IMAGO on valmennuspalvelu yrityksille, jotka 
haluavat kehittää työnantajakuvaansa, 
rekrytointiosaamistaan ja monimuotoisuutta 
tukevia johtamistaitoja.

5. Työnantajan monimuotoisuusopas tarjoaa 
näkökulmaa ja vinkkejä työelämän 
monimuotoisuuden edistämiseksi maahanmuuton 
ja kotoutumisen näkökulmasta.

Talent Boost Finland

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer/talent-explorer
https://jobsinfinland.fi/
https://mediabank.businessfinland.fi/l/JQWn2SGF98rB/f/QwR-
https://toimistot.te-palvelut.fi/web/imago/etusivu
https://www.flipsnack.com/ilmio/ty-nantajan-monimuotoisuusopas-tem.html


Palvelut osaajille
• Monikielinen neuvonta Mainiosta neuvontaa 

ja ohjausta arjen asioihin 14 eri kielellä.

• apua työllistymismahdollisuuksien 
tunnistamisessa ja tukea 
työnhakusuunnitelmien toteuttamiseen

• Ura- ja opinto-ohjaus ammatillisiin tai 
korkeakouluopintoihin

• Kelan palveluasiantuntija neuvoo juuri 
Suomeen muuttaneita sosiaaliturva-asioissa 
International Housessa

Osaajat - International House Tampere

https://internationalhousetampere.fi/fi/osaajat/


International House Tampere –yhteistyön rakenne
kumppaneiden kanssa - Tampereen kaupungin House-tiimi koordinoi

Talent Service Line

Company Service Line

Startup & Entrepreneurship Service Line

Newcomer & Settlement Service Line

Talent 
Attraction

Talent Service

Startup & Entrepreneurship

Study & Stay

Newcomer & Settlement

Company Service
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Task Force (1-2 meetings/month)

Steering Group (4-6 meetings/year)

Forums for Cooperation 
under Thematic Groups

Discussion and Activities

Development of 
Customer Service Paths 

of each Service Line

Operational Management 
of IHT Collaboration

Strategic
Management of IHT

House Meet (3-4 meetings/year) for all
Coordination, Information 

Sharing and Meeting 
People



Palvelulinjoittain työryhmät, jotka tapaavat säännöllisesti ja joissa
jokainen kumppaniorganisaatio edustettuna.

Talent Service Line

Company Service Line

Startup & Entrepreneurship Service Line

Newcomer & Settlement Service Line

Talent 
Attraction 

WG:
Campaigns 

and actions to 
promote the 

city's 
international 
attractiveness 
and retention 

(with 
newcomer 

and 
settlement 

WG)

Talent Services WG:
Services for individual jobseekers (in Finland or abroad).Employment search 
support, career councelling. Access to vocational and higher education.

Startup & Entrepreneurship:
Support foreign startups and international entrepreneurs on their service 
paths and relocation to Finland.
The work is done through other networks & working groups on the 
Startup/Entrepreneurship ecosystem.

Study & Stay WG:
Services for international students. Study & Stay collaboration between the 
university community and the City of Tampere .

Newcomer & Settlement WG:
Building service paths for newcomers. Advice on immigration (including 
authority matters such as registrations and permits). Supporting 
internationals in integrating into the local communities.

Company Service WG:
Support for companies recruiting international talents. Campaigns, events 
and guidance for local employers.
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Activities of each working group are communicated in Roadmaps (see IHT Teams – Roadmaps). 
Roadmaps also for IHT management and marketing.



Study & Stay -ohjelma

Mentorointiohjelmat

SIMHE - palvelu

Rekrytointi ja 
verkoistoitumistapahtumat

Alkukartoitukset lisäpalveluineen

Hidden Gems puoliso-ohjelma

International House Tampere,
Yhteistyö Tampereen korkeakouluyhteisön kanssa

Videot & podcastit

Webinaarit ja infot opiskelijoille



Seuraa meitä somessa:
@internationaltampere

Tilaa Kansainvälinen Tampere 
–uutiskirje osoitteessa 
international.tampere.fi

#InternationalTampere

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ:

www.internationalhousetampere.fi
Sähköposti: international@tampere.fi
Puh. +358 41 730 2769
Rautatienkatu 10, 33100 Tampere
Aukioloajat: Arkipäivisin klo 9.00 – 16.00.

Markkinointia, tapahtumia, 
podcasteja, videoita, infoa

http://www.internationalhousetampere.fi/
mailto:international@tampere.fi


internationalhousetampere.fi/news-and-events
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2022 numeroin
• Monikielisen neuvonnan asiointeja  5816

o Muut kunnat: kokonaismäärästä 4,4%, suurimmat Mainion 
palvelun käyttäjät Valkeakoski (41), Sastamala (38), Kangasala 
(34), Ylöjärvi (34) ja Lempäälä (29).

• Henkilöasiakkaita 734
o Talents advisor: 202
o Tredu career counsellor: 207
o SIMHE: 195
o Startup: 30
o Kela-neuvonta 100

• Työnantaja-asiakkaita ja –kontakteja: 206

• Tapahtumaosallistujia (Welcome to Tampere, Pullaperjantai, Job 
Fair, Rerkytori Ukraina ja Tampere Smart City week)

o Yritykset: 73
o Osallistujat: 1207

• Ukraina one-stop-shop 98 asiakasta (kesäkuu-13.12.2022)

• Lisäksi 300+ hlö erilaisia tutustujia, ryhmiä, esittelyjä.

25.1.2023 15



Vieraskieliset Tampereella ja 
kehyskunnissa

25.1.2023 16



Mitä tarkoitetaan vieraskielisyydellä?
Vieraskielinen:

Suomessa asuva henkilö, joka on
rekisteröinyt äidinkielekseen jonkin muun kielen kuin 
suomen, ruotsin, pohjoissaamen, inarinsaamen tai
koltansaamen.

Vieraskielinen on Suomessa asuva henkilö, joka 
edellisten ryhmien lisäksi voi olla perhetaustaltaan 
ulkomaalaistaustainen. Henkilö voi olla suomalainen, 
eli Suomessa syntynyt. Henkilön toinen vanhempi voi 
olla myös suomalainen. 

Vieraskielisten henkilöiden määrän perusteella 
jaetaan kuntien valtionosuusrahoitusta. 

henkilöllä on kotikunta Suomessa.

25.1.2023 17

Henkilön oleskelulupa on voitu myöntää esim. työn, 
opiskelun, kv suojelun tai perhesiteen perusteella.

Vieraskielinen henkilö voi olla myös Suomessa 
syntynyt Suomen kansalainen.



Vieraskielinen väestö yhteensä, työikäiset vieraskieliset ja vieraskielisten osuus koko väestöstä

25.1.2023 18

Vieraskielinen väestö Tampereen kaupunkiseudulla
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Väestörakenne 31.12.2021. Lähde: Tilastokeskus
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Kunta
Työttömät ja 
lomautetut suomi

Työttömät ja lomautetut: 
Muut kielinimet Työvoima

Työttömien ja 
lomautettujen osuus 
työvoimasta

Vieraskielisten 
työttömien osuus 
kaikista työttömistä

211 KANGASALA 872 39 15 562 5,9 % 4,5 %
418 LEMPÄÄLÄ 575 41 11 603 5,3 % 7,1 %
536 NOKIA 1032 68 16 562 6,6 % 6,6 %
562 ORIVESI 302 17 3 875 8,2 % 5,6 %
604 PIRKKALA 475 55 9 891 5,4 % 11,6 %
837 TAMPERE 9 222 1 713 121 466 9,0 % 18,6 %
922 VESILAHTI 79 6 2 132 4,0 % 7,6 %
980 YLÖJÄRVI 752 53 16 166 5,0 % 7,0 %

Vieraskieliset työttömät ja lomautetut Tampereella ja 
kehyskunnissa 31.11.2022



25.1.2023 20

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Tampereella 2022
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Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kehyskunnissa 2022
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Ulkomaalaisten työttömyysaste vs koko kunnan työttömyysaste 
Tampereella 2022

Koko kunnan työttömyysasteUlkomaalaisten työttömyysaste



Kotoutumisen ja maahanmuuton 
vaikutuksia elinvoimaan

25.1.2023 23







Maahanmuutto on jo nyt suuressa osassa maakuntaa ainoa työikäistä 
väestöä kasvattava tekijä

Lähde: Tilastokeskus, statfin: työssäkäynti, väestörakenne
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20–64-vuotiaan väestön kehityksen osatekijät Pirkanmaalla 
2010*-2020

Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Kuolleet Työikään siirtyneet – työiästä poistuneet

Kuntien välinen 
nettomuutto

Nettomaahan-
muutto Kuolleet

Ikäkohorttien koon 
muutos

Akaa 111 141 -298 -1019
Hämeenkyrö 210 34 -189 -590
Ikaalinen -198 58 -139 -708
Juupajoki -48 4 -35 -241
Kangasala 1631 161 -433 -956
Kihniö -158 20 -37 -271
Kuhmoinen 48 10 -55 -419
Lempäälä 1641 70 -285 28
Mänttä-Vilppula -641 259 -238 -1435
Nokia 1898 161 -539 -1135
Orivesi 48 13 -182 -846
Parkano -120 24 -172 -798
Pirkkala 1624 108 -198 -149
Punkalaidun -345 246 -73 -349
Pälkäne 37 85 -116 -672
Ruovesi -227 124 -90 -668
Sastamala -281 273 -444 -2090
Tampere 5500 4610 -3490 6858
Urjala -132 54 -109 -603
Valkeakoski -68 220 -389 -1193
Vesilahti 202 4 -53 -133
Virrat -326 51 -144 -927
Ylöjärvi 1688 110 -426 -579



Kuvailevia tilastoja
TYÖIKÄISTEN VÄESTÖENNUSTE PIRKANMAAN KUNNISSA

27Lähde: Tilastokeskus JA MDI 
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Työikäisen väestön kehitys Pirkanmaalla 
kieliryhmittäin 2016-2040

Kotimaiset kieliryhmät Vieraskieliset

Työikäisen väestön 
muutos 2020-2040, 

vieraskieliset

Työikäisen väestön 
muutos 2020-2040, 

kotimaiset
Akaa 351 -1707
Hämeenkyrö 198 -929
Ikaalinen 53 -749
Juupajoki 28 -268
Kangasala 853 80
Kihniö 14 -373
Kuhmoinen 38 -272
Lempäälä 662 400
Mänttä-Vilppula 97 -1642
Nokia 940 53
Orivesi 155 -967
Parkano 121 -870
Pirkkala 558 55
Punkalaidun 44 -435
Pälkäne 165 -695
Ruovesi 79 -662
Sastamala 556 -2950
Tampere 14791 1545
Urjala 130 -511
Valkeakoski 631 -1487
Vesilahti 117 -439
Virrat 43 -1048
Ylöjärvi 860 -650



Kuvailevia tilastoja
VIERASKIELISTEN HENKILÖIDEN MUUTTOLIIKE
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Muu Suomi
+5278
-3482
=1796

+628
-286
=342

+827
-1134
=-307 +3259

-6635
=-3376

Muuttovirrat maakuntien 
välillä 2020-2021 yhteensä, 
Lähde Tilastokeskus, Kuva MKOY
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Lähde: Tilastokeskus JA MDI 



Kuvailevia tilastoja
VIERASKIELISET KOULUTUKSEN JA PÄÄASIALLISEN TOIMINNAN MUKAAN 
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KOULUTUS 18-64 v. 2020: vieraskieliset, (suluissa 
kotimaan kieliset)  Tampere Espoo Helsinki Oulu Turku Vantaa KOKO MAA

Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa / tuntematon 45 % (10 %) 47 % (10%) 47 % (11%) 46 % (10%) 47 % (11%) 52 % (15%) 48 % (13%)

Toinen aste /erikoisammattikoulutus 26 % (48%) 22 % (35%) 25 % (37%) 22 % (48%) 31 % (49%) 28 % (47%) 27 % (49%)

Alin tai alempi korkea-aste 12 % (25 %) 14 % (27 %) 13 % (25%) 11 % (25%) 11 % (24%) 11% (25%) 12 % (24%)

Ylempi korkea-aste ja tutkijakoulutus 17 % (17 %) 17 % (29%) 14 % (27%) 20 % (17%) 11 % (17%) 8 % (13%) 12% (14%)

PÄÄASIALLINEN TOIMINTA v. 2020: vieraskieliset, 
(suluissa kotimaan kieliset)  

Tampere Espoo Helsinki Oulu Turku Vantaa KOKO MAA

Työikäinen 18-64 v. työvoima (18-64 väestöstä) 65 % (78%) 70 % (84%) 69 % (83%) 64 % (79%) 67 % (78%) 73 % (85%) 70 % (81 %)

, josta työlliset 76 % (88%) 79 % (90%) 75 % (88%) 78 % (86%) 72 % (85%) 76 % (88%) 76 % (87%)

, josta työttömät 24 % (12%) 21 % (10%) 25 % (12%) 22 % (14%) 28 % (15%) 24 % (12%) 24 % (13%)

Työikäisistä 18-64 v. työvoiman ulkopuolella (18-64 
väestöstä) 35 % (22 %) 30 % (16 %) 31 % (17 %) 36 % (21%) 33 % (22%) 27 % (15 %) 30 % (19 %)

, josta opiskelijat 45 % (53%) 40 % (48%) 38 % (48%) 50 % (52%) 40 % (55%) 40 % (38%) 40 % (38%)

, josta eläkkeellä 7 % (26%) 5 % (27%) 7 % (27%) 5 % (32%) 9 % (28%) 7 % (34%) 7 % (40%)

, muut työvoiman ulkopuolella olevat 48 % (21%) 54 % (25%) 56 % (24%) 44 % (17%) 51 % (17%) 52 % (28%) 53 % (22%)

Lähde: Tilastokeskus, Kototietokanta https://kototietokanta.stat.fi



Huomioita ulkomailla syntyneiden ulkomaalaistaustaisten asemasta 
työmarkkinoilla

• Työvoimaosuuksien ja työllisyysasteen vertailun osalta Tampereella lähtötilanne (maassa 0-4 
vuotta) on vertailukunnista toiseksi heikoin ja lopputilanteessa (maassa 10+ vuotta) heikoin. Toisin 
sanoen Tampereella asuvilla vieraskielisillä menee pidempään siirtymisessä työvoiman piiriin 
kuin vertailukunnissa.

• Yrittäjiä on noin 3,4 %-yksikköä enemmän. Yrittäjien osuuksissa Tampere sijoittuu kuntavertailun 
keskikastiin. Vieraskielisten yrittäjäaktiivisuus on korkeampaa kuin kotimaisia kieliä puhuvilla.

• Työttömyysaste on lähtötilanteessa (0-4 vuotta) vertailukuntien selvästi heikoin. Se kuitenkin kohenee 
eniten maassaolovuosien perusteella, mutta jää silti vertailukunnista toiseksi korkeimmalle tasolle.

• Palkka- ja yrittäjätulojen sekä pienituloisuusasteen osalta Tampere on lähtötilanteessa heikoin tai 
toiseksi heikoin vertailukunnista. Tilanne kuitenkin kohenee suhteessa muita kuntia paremmin, mutta 
jää molemmissa tekijöissä kuitenkin toiseksi viimeiseksi. 

• Tilastoihin voi vaikuttaa myös näiden väestöryhmien maassamuuton rakenne.

30



Johtopäätöksiä elinvoimanäkökulmasta 
• Tampereen maahanmuuttajataustainen väestörakenne on kuuden kaupungin vertailussa monella eri tekijällä 

mitattuna muita kaupunkeja haastavampi. 
• Korkeakoulutettujen vieraskielisten osuus on tässä suhteessa myönteinen poikkeus
• Opiskelijoiden hieman suhteellisesti suurempi määrä voi vaikuttaa jossain määrin esimerkiksi tulo- ja työllisyysasteisiin.

• On merkkejä, että Tampere onnistuu kotouttamisen ja työllistämisen palveluilla kohentamaan tilannetta.
• Heikko työvoimaosuus ja työllisyysaste sekä suhteellisen korkea työttömyys ovat edelleen myös Tampereella 

mahdollisuus vapaiden työvoimareservien näkökulmasta. 

• Vieraskielisen väestön kasvu on Tampereen mahdollisuus, mutta samalla sen rakenne ei saisi voimistaa 
nykyisiä haasteita 

• Maassamuuton osalta Tampereen tulisi erityisesti ehkäistä työikäisten työperäistä maassamuuttoa, jossa se menettää 
osaavaa vieraskielistä työvoimaa erityisesti pääkaupunkiseudulle. 
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Vieraskielisten vaikutus elinvoimaan?
Panostaminen kotoutumiseen ja vieraskielisten 
työllistymiseen / pitovoimaan kannattaa:

• Positiivinen verotulokehitys
• Työikäisen väestön lisääntyminen
• Syntyvyyden kehitys
• Kv taustaiset tuova yrityksiin uutta tietoa, osaamista ja 

kansainvälisyyttä
• Kv taustaiset ovat aktiivisempia yritysten perustamisessa 

suhteessa suomalaisiin eli syntyy uutta palvelu- ja 
elinkeinotoimintaa

• Vaikuttaa palvelujen kysyntään
• Positiivinen vaikutus matkailun ja kv näkyvyyden 

kehitykseen

25.1.2023 32



Kotoutumisen palvelurakenne- ja 
lainsäädäntöuudistus ja suhde TE25 

uudistukseen 
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Kotoutumislaki muutoksessa – ajankohtaiset 
lainsäädäntömuutokset

HE 84 / 20 22 vp , nk. Min iHE, 
a nne t t u  e dus kunna lle  
ke vä ä llä  20 22, voim a a n  
1.1.20 23

Hyvinvoin t ia lue  vas t a is i 
a la ikä is inä  ilm an  huolt a jaa  
m aahan  t u lle ide n  la s t e n  ja  
nuort e n  t ue s t a  ja  a s um is e n  
jä rje s t äm is e s t ä  e s im e rkiks i 
pe rhe ryhm äkode is s a .

Monia la ine n  yh t e is t yö 
a lkuka rt oit uks e n  ja  
kot ou t um is s uunn it e lm an  
t e ke m is e s s ä .

Kus t annus t e n  korvaus  
m ahdolline n  m yös  
hyvinvoin t ia lue e lle .
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HE Kot ou t um is la in  ja  
va s t a a not t ola in  
m uut t a m is e s t a , 
e dus kunna lle  s yys kuus s a  
20 22, voim a a n  1.3.20 23

La illa  va raudu t aan  t ilapä is t ä  
s uoje lua  s aavie n  
kot ikun t as t a t uks e e n .

Kunnille  m ahdollis uus  s aada  
la s ke nna llis e t  korvauks e t  
(kot opa lve lu t ) t ilapä is e n  
s uoje lun  pe rus t e e lla  kun t aan  
os oit e t t u je n  os a lt a . 

HE s e lke yt t ää  kot ou t um is la in  
ja  vas t aanot t ola in  vä lis t ä  
s uhde t t a .

Kot ou t um is la in  
kokona is uud is t us , HE vko 4 0 , 
voim a a n  1.1.20 25

Et e ne e  s am ana ika is e s t i TE-
pa lve lu - uud is t uks e n  kans s a

Läh t ökoh t ana  TrVM 6/ 2018  ja  
va lt ione uvos t on  s e lon t e ko 
kot ou t um is e n  e d is t äm is e s t ä

• Se lke ä t  e ri t o im ijoide n  
vas t uu t .

• Kot ou t um is e n  ja  
t yöllis t ym is e n  
t e hos t am ine n  ja  
nope u t t am ine n .

• Kot ou t um is e n  
kokona is vas t uun  
s iirt äm ine n  kunn ille .



Kotoutumislain kokonaisuudistus - mahdollisuudet ja 
haasteet kunnille
• Rahoitusjärjestelmää muutetaan pois hankeavustuksista, kohti pysyvämpiä rahoitusmuotoja. Kuntien 

yleiskatteellinen valtionosuus (vieraskielisyyskerroin) ja laskennallinen rahoitus kohdentuen pakolaisiin.
• Hyvinvointialueen ja kunnan roolien tarkempi määrittely jää lainsäädännössä yksityiskohdiltaan 

epäselväksi. Tämän vuoksi kunnilla on paljon kehitettävää ja sovittavaa yhdyspinnalle lakiuudistuksen 
jälkeen ja paikallisia variaatioita vastuujaosta voi syntyä.

• Henkilöstön osaaminen nousee keskiöön ja erityisosaamiselle on suuri tarve (eri lainsäädännöt, niiden 
toimeenpano ja tulkinnat).

• Kunnan kotoutumista edistävä työ on kokonaisvaltaista, poikkihallinnollista ja se on osa kuntalaisten 
palveluita.

• Maahanmuuton keskittyminen isoille kaupunkiseuduille haastaa yhdenvertaisuuden palveluissa, joka 
tulisi varmistaa riittävällä kuntayhteistyöllä ja kannustinjärjestelmällä.

• Asiakkuuden hallinta ja tietojärjestelmät kotoutumisen tukena. Sujuva asiakastiedon käsittely 
yhdyspinnalla ja viranomaisten välillä on tärkeää huomioida.

• Koulutuspalveluiden rooli kotoutumisen tukena on merkittävä ja yksilöllinen koulutusten räätälöinti 
edistää nopeaa työhön ohjautumista. Työelämälähtöisyys on mahdollisuus.
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Kotoutumisen edistäminen ovat monialaisia - tilanne v. 2023 alusta 
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Kunta 

KotoL-tehtävät: (ei-
työvoimaan kuuluvien)  

alkukartoitus, 
kotosuunnitelma, 

pakolaisten vastaanotto, 
ohjaus ja neuvonta 

Varhaiskasvatus, 
koulutus-, kulttuuri-, 

liikunta-, vapaa-aika-, 
nuoriso- ja 

elinkeinopalvelut ym.

TE-toimisto

KotoL-tehtävät: 
(työttömien) alkukartoitus, 
kotosuunnitelma, ohjaus 

ja neuvonta   

Kotokoulutus ja muut 
työvoimapalvelut 

Hyvinvointialue

KotoL- tehtävät: 
osallistuminen 

alkukartoitukseen sekä 
monialaisen koto-

suunnitelman laadintaan. 
Vastuu alaikäisenä ilman 

huoltajaa tulleiden 
asumisesta

Sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut 

Muut 
viranomaiset 

Esim. Kelan palvelut + 
Migri, DVV, Vero 

Kolmas sektori 
ja vapaa 

sivistystyö

Osallisuuden ja kulttuurin 
palvelut sekä vapaan 
sivistystyön palvelut 

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö.

Erityis-
tehtävät

Yleiset 
tehtävät



Kootut suositukset 
• Lakisääteiset kototehtävät tulisi sovittaa laajasti yhteen TE-palveluiden kanssa. Maahanmuuttajataustainen väestö näyttäytyy 

Pirkanmaalla entistä laajemmin työllisyyden mahdollisuuksien ja työvoimapolitiikan tavoitteiden kautta.
• Kototehtäviin kohdentuva rahoitus itsessään on vain pieni osa kokonaisuutta. TE-rahoitusta tulisi kyetä suuntaamaan maahanmuuttajataustaisten henkilöiden 

palveluihin investoivassa mielessä.
• Kototehtävät vaatisivat Pirkanmaalla laajaa maakunnallista yhteistyöpohjaa, jotta ne voidaan toteuttaa yhdenvertaisesti, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. 

Rahoitusperiaatteiden sopimisesta voi kuitenkin tulla haastavaa, koska koto-yhteistoiminta voi kytkeytyä TE-järjestämisratkaisuihin. Pelkkä aiheuttamisperiaatteella 
toteutettava rahoitus on liian suppea tulkinta, jos kotoutujia ja maahanmuuttajia ajatellaan laajemmin työllisyyden voimavarana koko Pirkanmaalla.  

• Koto-uudistus (yhdistettynä TE-uudistukseen) on verrattain vaikeasti hahmottuva kokonaisuus. Myös tieto on sirpalemaista. Tulisi huomioida, että TE- ja Koto-
uudistusten tiedolla johtamista kehitetään rinnakkain ja symmetrisesti.

• Maahanmuuttajien ja vieraskielisten työllisyyden mahdollisuuksien ja elinvoiman näkökulmasta Tampereella on parantamisen varaa
• Erityisesti osaavan vieraskielisen työvoiman pitovoimatekijöissä olisi laajasti parantamisen varaa. Koulutustarjonta tavoittaa jo 

kansainväliset opiskelijat ja palvelut itsessään näyttäytyvät verrattain vaikuttavilta. Näiden varassa ei veto- ja pitovoima kuitenkin yksin täysin 
kehity. Tarvittaisiin koko elinkeinoelämän ja kaikenkokoisten yritysten ja työyhteisöjen kansainvälistämistä, houkuttelemaan ja kiinnittämään 
työperäistä vieraskielistä maahan- ja maassamuuttoa Tampereelle. Keskeinen onnistumisen edellytys on asenteellinen muutos työelämässä 
ja jokapäiväisessä arjessa monimuotoisuuden lisääntyessä. Valtionosuusrahoitus kannustaisi Tamperetta kilpailemaan ja houkuttelemaan 
myös jo pidempään maassa olleita tai toisen/kolmannen sukupolven vieraskielisiä opiskelemaan ja työskentelemään Tampereella. 

• Myös kansainvälisellä yrittäjäneuvonnalla voi olla tässä oma roolinsa. Ulkomailla syntyneiden ulkomaalaistausten yrittäjien osuus on jo 
suomalaistaustaisia suurempaa Tampereella. Nämä yritykset voivat tarjota myös helpommin työmahdollisuuksia muille vieraskielisille. 

• Tampereella ja Pirkanmaalla olevat työvoimareservit (työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat) tulisi myös hyödyntää. Näiden ryhmien 
työmarkkinoille integroimiseen voisi kohdentaa uusia erityisiä laajavaikutteisia toimia sekä uusia kokeiluja. 

• Tällä hetkellä kuntien kannusteet työllisyydenhoidossa on vahvimmat työmarkkinatukea työttömyyden perusteella yli 300 päivää saavien 
palveluihin. Jatkossa huomioiden uuden kannustinmallin laajuus ja ehdot, kuntien valtionosuusrahoitus sekä työvoiman saatavuuskysymykset, 
voivat kuntien taloudelliset kannustimet olla kaikkein parhaimmat työikäisten vieraskielisten työllisyydessä. 
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Pohdittavaksi
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- Haluavatko kunnat edistää yhteistyössä kuntarajat ylittäviä 
osaamisperusteisen ja kansainvälisen rekrytoinnin palveluita?

- Oman kunnan kannalta kannattaa pohtia sitä, mistä työikäinen 
väestö lähtee kasvamaan vuoden 2027 jälkeen, kun kotimainen 
työikäinen väestö pienenee.

- Jos työikäinen väestö omassa kunnassa ei kasva tai jopa kutistuu, 
mitä kerrannaisvaikutuksia sillä on kunnan yrityksiin?



Lähteet
• MDI & Mikko Kesä Oy & Owal Group Selvitys Pirkanmaan kunnille TE25 ja kotoutumisen 

palvelurakenneuudistuksen valmistelu
• Mikko Kesä Oy ja Owal Group Selvitys kotoutumisen palvelurakenne ja 

lainsäädäntöuudistuksen talousvaikutuksista Tampereen kaupungille 
• Kotoutumisen lainsäädäntöuudistus

• Työ- ja elinkeinoministeriö
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