INSITE
Työperusteisen maahanmuuton tukihanke
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tukihanke työperusteisen maahanmuuton edistämiseksi on toukokuusta 2009 alkaen kartoittanut
ulkomaisen työvoiman rekrytoinnin kenttää alueellisesta näkökulmasta. Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama hanke, jonka työnimeksi on vakiintunut INSITE, on osa valtakunnallista kehittämisohjelmaa eurooppalaisen yhteistyön lisäämiseksi työvoima-, koulutus- ja elinkeinopolitiikassa edistämällä
työperäistä maahanmuuttoa. Hankkeen tavoitteena on koordinoida kyseisen
kehittämisohjelman Uudenmaan alueella toimivien projektien muodostamaa
hankekokonaisuutta. Aluetason koordinoinnin ohella tukihanke pyrkii tuomaan esille työ- ja elinkeinohallinnon näkökulmaa ja hallinnonalan palvelutarjontaa työperusteisen maahanmuuton kentällä sekä hakemaan toimintamalleja
ulkomaisen työvoiman eettiseen rekrytointiin ja työyhteisöön integrointiin.
Lähtökohtana kehittämisohjelman projekteissa on hallituksen maahanmuuttopoliittisen
ohjelman linjaus työperusteisen maahanmuuton edistämisestä yhtenä vastauksena työvoiman tarjonnan supistumiseen lähitulevaisuudessa väestön ikääntyessä. Keinoja työperusteisen maahanmuuton edistämiseksi on kuitenkin toistaiseksi kuvannut pirstaleisuus ja
ulkomailta rekrytoivien tahojen toimenpiteiden päällekkäisyys. Julkisen työvoimapalvelun
mahdollisuudet osallistua toimintaan ovat myös pitkään olleet rajalliset työperusteisesti
maahan muuttaneiden kuuluessa kotouttamislaissa säädettyjen palveluiden ulkopuolelle.
INSITE-tukihanke on suunniteltu vastaamaan koordinoinnin tarpeeseen ulkomaisen työvoiman maahanmuuton kentällä ja sen varsinaisena kohderyhmänä ovat Uudenmaan
alueen työnantajat ja työperusteisesti maahan muuttavat henkilöt perheineen.
Koska kysymyksessä on tukihanke, projektin keskeiset toimenpiteet kohdistuvat toimintalinjan muiden projektien kartoitus- ja rekrytointiprosessien tukemiseen esimerkiksi viestinnän, yhteistapaamisten ja koulutustilaisuuksien keinoin. Pyrkimyksenä on tarjota kentän
toimijoille foorumi yhteistyöverkoston luomiseksi. Sidosryhmätyöskentelyn ohella tukihanke järjestää workshop-tyyppisiä koulutustilaisuuksia ja seuraa hankekokonaisuuden kehittymistä. Uudenmaan alueella toimii parhaillaan kymmeniä eri organisaatioiden toteuttamia
ja eri rahastojen tukemia projekteja työperusteisen maahanmuuton edistämiseksi. Muun
muassa ESR:n työperusteisen maahanmuuton kehittämisohjelman kokonaisuuteen lukeutuvat Uudenmaan alueella (valtakunnallisen tukirakenteen lisäksi) seuraavat projektit:
▪ Attraktiivinen Suomi – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 1/11/08 - 31/12/10
▪ Baltian ketju – Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy Forum, 1/12/08 - 30/4/10
▪ Coping with Finns – Ami-säätiö, Amiedu, 1/9/08 - 31/12/10
▪ GATEWAY – Innofocus, 1/10/08 - 31/12/10
▪ NEO-SEUTU – Helsingin kaupunki, 1/5/09 - 31/12/11
▪ Sujuvasti suomalaiseen työelämään – Seure Henkilöstöpalvelut Oy, 15/11/08-31/12/10
▪ Silta Suomeen – GLi Logistics Oy, 1/5/09 - 31/12/10

Uudenmaan työperusteista maahanmuuttoa edistävien projektien − ja näiden taustalla
vaikuttavien julkisen ja yksityisen sektorin työnantajien sekä koulutusorganisaatioiden −
lisäksi tukihanke pyrkii tiivistämään yhteistyötä maahanmuuttohallinnon eri toimijoiden
välillä. INSITE-projekti on osa Uudenmaan ELY-keskuksen Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualueen kehittämistoimintaa. Palvelu- ja opastusjärjestelmän
kehitystyötä tehdään yhdessä julkisten työvoima- ja työnantajapalveluiden, EURESpalveluiden sekä sisäasiainministeriön työperusteisen maahanmuuton kehittämisohjelman MATTO-tukirakenteen kanssa. Lisäksi maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan
ja ohjauksen ESR-kehittämisohjelman hankekokonaisuuden toiminta huomioidaan työperusteista maahanmuuttoa edistäessä.
Projektin päämääränä on tiiviissä yhteistyössä näiden sidosryhmien kanssa kasvattaa
virallisten rekrytointikanavien ja julkisten palveluiden painoarvoa laillisen ja hyvin hallinnoidun työvoiman maahanmuuton edistämiseksi sekä Suomen vetovoiman parantamiseksi. Tukihanke antaa toimenpide-ehdotuksia opastusjärjestelmän kehittämiseksi palveluiden kysynnän kasvua ennakoiden ja pyrkii jalkauttamaan ulkomaisen työvoiman
rekrytointiin liittyvät tukitoimet ELY-keskusten erityisosaamisen piiriin. Hallinnonalan
lainsäädännön kehitystä mukaillen työperusteisen maahanmuuton tukitoimet siirretään
edelleen ELY-keskuksista osaksi TE-toimistojen kansallista työvoima- ja työnantajapalvelujärjestelmää.
Lisätietoa tukihankkeesta löytyy muun muassa uutiskirjeiden muodossa Uudenmaan
ELY-keskuksen Internet-sivuilta osoitteessa www.ely-keskus.fi/uusimaa. Sivulta löytyvät myös ESR:n työperusteisen maahanmuuton kehittämisohjelman Uudenmaan alueen projektien yhteystiedot.
Taustatiedot
Projektikoodi: S10960
Toiminnassa ajalla: 1.5.2009 - 31.12.2010
Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana
Toteuttajaorganisaatio: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
(Uudenmaan ELY-keskus), PL 36, FI-00521 Helsinki
Osarahoitus: Euroopan sosiaalirahasto (ESR) − Manner-Suomen ESR-ohjelma
− valtakunnallinen osio
Toimintalinja 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa
Kehittämisohjelma: Eurooppalaisen yhteistyön lisääminen työvoima-, koulutus
- ja elinkeinopolitiikassa edistämällä työperäistä maahanmuuttoa
Projektihenkilöstön yhteystiedot:
▪ projektipäällikkö Hannu-Pekka Huttunen, puh. 050 312 8767
▪ projektikoordinaattori Kaisa Korhonen, puh. 050 312 8612
▪ projektiassistentti (taloushallinto ja projektikirjanpito) Erja Kesseli,
puh. 050 314 0069
Projektihenkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

