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Alustava ohjelma (CET +1)
Seminaarikielet: suomi ja englanti (tulkkaus suomi-englanti ja englanti-suomi)

Esitys: Sustainable recruitment of nurses (Triple Win) -projekti

Rekisteröinti ja lounas

Tervetuliaissanat Rafael Bärlund, koordinaattori, EMN Finland

• Tuula Haatainen työministeri, työ- ja elinkeinoministeriö
• Akseli Koskela valtiosihteeri, sisäministeriö 

Paneelikeskustelu: Increasing labour immigration – Easier said than done
Moderaattori: Rafael Bärlund, koordinaattori, EMN Suomi

• Mireille Paquet apulaisprofessori, Concordian yliopisto 
• Jean-Christophe Dumont maahanmuutto-osaston johtaja, OECD
• Silvio Grieco 

KAHVITAUKO

Paneelikeskustelu: Maahanmuutto- ja työmarkkinapolitiikka – rakenteet, asenteet ja
yhteiskunnan valmius
Moderaattori: Minna Hulkkonen, osastopäällikkö, sisäministeriö

• Minna Helle  Varatoimitusjohtaja, Teknologiateollisuus ry
• Taina Vallander  Johtaja, strategia ja kehittäminen, STTK
• Mika Raunio   Erikoistutkija, Siirtolaisuusínstituutti 
• Siamäk Naghian  Toimitusjohtaja, Genelec Oy  

politiikan ja lakiasioiden asiantuntija, Laillisen maahanmuuton ja kotouttamisen yksikkö,
Muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto (DG Home), Euroopan komissio

Raymond Pascubillo, Project Manager, Triple Win Philippines

11:30 - 12:30 

12:30-13:00

13:00-14:00

14:00-14:15
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15:30-16:00

16:00-16:15

16:15:16:30

Keskustelua päivän aiheista

Yhteenveto ja loppusanat

Seminaarin avaussanat: 

Kommenttipuheenvuoro: Päivi Vartiainen, Osaamispäällikkö, Tampereen Ammattikorkeakoulu
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EMN Finland National Conference 
EMN Suomi kansallinen konferenssi 

 
”Is Finland ready for increased labour immigration?”

Onko Suomi valmis työperusteisen maahanmuuton lisäämiseen?
 

Puhujien esittelyt

Tuula Haatainen, työministeri, työ- ja elinkeinoministeriö 

Haatainen on työministeri Marinin hallituksessa. Haatainen on
toiminut aiemmin muun muassa valtuutettuna, kansanedustajana,
opetusministerinä sekä sosiaali- ja terveysministerinä. Hän on myös
toiminut kotikaupunkinsa Helsingin sivistys- ja henkilöstötoimien
apulaiskaupunginjohtajana. Helsingin kaupungilla toimiessaan
Haataisen vastuualueella oli muun muassa kehittää maahanmuuttajien
kotouttamista. Haatainen on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri ja
sairaanhoitaja.

Koskela on toiminut sisäministeriön valtiosihteerinä 12.8.2021 alkaen.
Koskela tulee sisäministeriöön Teknologiateollisuus ry:stä, jossa hän on
toiminut EU-strategiatyön päällikkönä. Koskela on ennen
valtiosihteerin tehtävää työskennellyt EU-politiikan valmistelussa muun
muassa työ- ja elinkeinoministeriössä, opetus- ja kulttuuriministeriössä
sekä valtioneuvoston kansliassa. Lisäksi Koskela on työskennellyt
yritysten parissa, muun muassa kansainvälisten rekrytointien
nopeuttamisen osalta. Koulutukseltaan Koskela on valtiotieteiden
maisteri. 

Akseli Koskela, valtiosihteeri, sisäministeriö

Seminaarin avaussanat 
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Dr. Mireille Paquet, politiikan tutkija ja apulaisprofessori, Concordian  
yliopisto

Paquet on yhteiskuntatieteiden tohtori ja hän tekee tutkimusta Kanadan,
Pohjois-Amerikan ja Australian maahanmuuttopolitiikasta. Concordian
yliopistossa hän toimii maahanmuuttopolitiikan tutkimusryhmän
puheenjohtajana, Équipe de recherche sur l'immigration au Québec et ailleurs -
tutkimusryhmän johtajana sekä on mukana Initiative de recherche sur
l'immigration (IRI) -tutkimushankkeessa. Pacuet’n kiinnostuksen kohteena ovat
poliittisten instituutioiden ja hallintokoneistojen rooli ja vaikutus
maahanmuuttopolitiikkojen sisältöön. Tutkijan tämänhetkiset projektit
käsittelevätkin maahanmuuton politiikkaa Kanadassa, maahanmuutto-osastojen
roolia nykyisessä maahanmuuttokeskustelussa sekä puolueiden asemoitumista
maahanmuuttokysymyksissä. 

Dumont on toiminut Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön
(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD)  Työllisyyden
ja sosiaaliasioiden pääosastoon kuuluvan Kansainvälisen maahanmuuton
osaston johtajana vuodesta 2011. Sitä ennen hän työskenteli vuodesta 2000
saakka OECD:n sihteeristössä kansainvälisen maahanmuuton parissa. Dumont
on myös työskennellyt muun muassa maahanmuuttoon ja kehitykseen sekä
terveydenhuoltoalan työntekijöiden kansanväliseen liikkuvuuteen liittyvien
kysymysten parissa. Koulutukseltaan Dumont on kehitystalouden tohtori Paris
IX-Dauphinen yliopistossa. Hän on myös tehnyt tutkimusta kanadalaisessa
Lavalin yliopistossa.

Dr. Jean-Christophe Dumont, Maahanmuutto-osaston johtaja, OECD

Paneelikeskustelu: Increasing labour immigration – Easier said than done

Rafael Bärlund, Koordinaattori, EMN Suomi

Bärlund on toiminut EMN:n Suomen kansallisessa yhteyspisteessä sen
perustamisesta saakka, ensin ylitarkastajana ja tammikuusta 2021 lähtien
tulosalueen koordinaattorina. Sitä ennen hän on työskennellyt
Maahanmuuttovirastolla ylitarkastajana, Intian suurlähetystöllä
maahanmuuttoviranomaisena sekä Kansainvälisessä työjärjestössä
(International Labour Organization, ILO) external collaborator -nimikkeellä.
Koulutukseltaan Bärlund on valtiotieteiden maisteri. 
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Minna Hulkkonen, osastopäällikkö, sisäministeriö

Hulkkonen on työskennellyt sisäministeriön maahanmuutto-osaston
osastopäällikkönä 1.9.2020 lähtien. Sitä ennen Hulkkonen on tehnyt
vaikuttavan uran hallinnossa. Hän on työskennellyt muun muassa
ulkoministeriössä erityisasiantuntijana Moskovan suurlähetystössä,
sisäministeriössä neuvottelevana virkamiehenä, tasavallan presidentin
kansliassa oikeudellisena neuvonantajana ja kabinettiyksikön kotimaan
tiimin esimiehenä. Hulkkonen on myös toiminut vuosina 2007–2009
valiokuntaneuvoksena Eduskunnan kansliassa. Vuosina 1996–2007
Hulkkonen työskenteli useissa eri tehtävissä sisäministeriössä, EU-
erityisasiantuntijana valtioneuvoston kansliassa ja erityisasiantuntijana
ulkoministeriössä Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan unionissa.
Koulutukseltaan Hulkkonen on oikeustieteiden kandidaatti.

Paneelikeskustelu: Maahanmuutto- ja työmarkkinapolitiikka – rakenteet, asenteet ja yhteiskunnan
valmius
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Helle on Teknologiateollisuus ry:n varatoimitusjohtaja sekä työ, osaaminen
ja innovaatiot -yksikön johtaja kesästä 2021 lähtien. Sitä ennen hän toimi
Teknologiateollisuus ry:ssä työmarkkinajohtajana. Aiemmin hän on
työskennellyt työmarkkina- ja etujärjestöissä lakimiehenä, neuvottelijana ja
edunvalvonnan johtajana. Helle toimi valtakunnansovittelijana vuosina
2015-2018. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen maisteri.

Minna Helle, varatoimitusjohtaja, Teknologiateollisuus ry

Grieco on työskennellyt Euroopan komissiossa vuodesta 2008 lähtien. Hän
on työskennellyt politiikan ja lakiasioiden asiantuntijana
sosiaalikysymysten, perusoikeuksien, sisämarkkinoiden sekä
maahanmuuttokysymysten alueilla.  Vuodesta 2016 lähtien hän on
koordinoinut EU:n  laillista maahanmuuttoa säätelevien direktiivien
kehittämistyötä. Ennen uraansa komissiossa, Grieco on työskennellyt
Italian hallinnossa sekä kansainvälisessä kansalaisjärjestössä, joka on
keskittynyt lasten oikeuksiin. Koulutukseltaan hän on oikeustieteiden
maisteri, minkä lisäksi hän on erikoistunut Eurooppa-opintoihin.

Silvio Grieco, politiikan ja lakiasioiden asiantuntija, Laillisen
maahanmuuton ja kotouttamisen yksikkö, Muuttoliike- ja sisäasioiden
pääosasto (DG Home), Euroopan komissio



Raunio toimii erikoistutkijana Siirtolaisuusinstituutissa. Raunion
tutkimukselliset kiinnostuksen kohteet ovat muuttoliikkeen ja alueellisen
kehityksen välinen yhteys sekä osaamisperustainen aluekehitys ja tähän
liittyvä muuttoliike. Alueellisen kehittämisen kohdalla myös kehittyvien
talouksien toiminta- ja innovaatioympäristöt ovat olleet Rauniolle
erityinen kiinnostuksen kohde. Lisäksi osaamisperustaisen
maahanmuuttopolitiikan kehittäminen ja alueellisen politiikan ratkaisut
ovat olleet osa Raunion työtä. Hän on ollut mukana projekteissa
Muuttoliike kuntien elinvoiman moottorina – Seinäjoen kaupunkiseudun
aluekehityksen tutkimushanke 2019–2021 sekä MAKO – maahanmuuttajien
koulutus- ja työllistymispolut 2020, VN-TEAS-hanke. Raunio on
koulutukseltaan hallintotieteiden lisensiaatti.

Lic. Sc. Mika Raunio, erikoistutkija, Siirtolaisuusinstituutti

Siamäk Naghian toimii tällä hetkellä toimitusjohtajana Genelecillä. Hän
tuli Genelecille vuonna 2005 tuotekehitysjohtajaksi. Vuonna 2010 hänet
nimitettiin yhtiön varatoimitusjohtajaksi ja vuodesta 2011 lähtien hän on
toiminut yhtiön toimitusjohtajana. Hän muutti Suomeen opiskelemaan
1986. Hänellä on Diplomi-insinöörin, tekniikan lisensiaatin ja tekniikan
tohtorin tutkinnot Teknillisestä Korkeakoulusta, joka nykyään tunnetaan
nimellä Aalto yliopisto. Vuonna 2018 Naghian nimitettiin vuoden
yritysjohtajaksi Suomessa ja Aalto-yliopiston sähkötekniikkakorkeakoulun
vuoden alumniksi 2020. Ennen liittymistään Genelecin tiimiin hän
työskenteli pitkään Nokialla erilaisissa tehtävissä kuten tutkimus- ja
kehitystyössä, liiketoiminnan kehittämisessä ja johtavissa tehtävissä. Hän
on myös toiminut suomi-persia virallisena kääntäjänä vuodesta 1995.

Dr. Siamäk Naghian, toimitusjohtaja, Genelec
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Vallander johtaa palkansaajien keskusjärjestö STTK:n
yhteiskuntavaikuttamisen tiimiä, toiminnan kehittämistä ja strategista
suunnittelua. Vastuualueina hänellä on osaamiseen ja koulutukseen,
talous-, työvoima- ja veropolitiikkaan sekä ilmastonmuutokseen ja
kansainväliseen rekrytointiin liittyvät kysymykset. Ennen nykyistä rooliaan
Vallander on toiminut STTK:ssa viestintäasiantuntijana ja 
 järjestöpäällikkönä. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri.

Taina Vallander, strategian ja kehittämisen johtaja, STTK



Pascubillo toimii projektipäällikkönä Triple Win Philippiinien toimipisteessä ja
hän on vastuussa  henkilöstönhallinnasta. Tässä tehtävässä Pascubillo  on
ollut pioneeri lääkintä- ja hoitoalan työnekijöiden hankinnassa ja
rekrytoinnissa saksalaisille työnantajille. Pascubillolla on pitkä tausta
henkilöstöhallinnassa useilla aloilla aina start-upeista valtion korkea-asteen
sairaalaan ja monikulttuuriisiin organisaatioihin. Pascubillo on koulutukseltaan
sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri.

Raymond Pascubillo, Project Manager Triple Win Philippines

Esitys: Sustainable recruitment of nurses (Triple Win) -projekti

Vartiainen toimii pedagogisesta kehittämisestä vastaavana päällikkönä. Hänen
erityisaluettaan ovat kulttuurien välinen osaaminen ja sen kehittäminen,
oppiminen ja sosiokulttuurinen integraatio työelämässä sekä sosiaali- ja
terveysalan muuttoliike. Vartiaisen merkittävimpiin tutkimuksiin kuuluvat
julkaisut Filippiiniläisten sairaanhoitajien polut Suomeen: Tutkimus oppimisesta ja
työyhteisöintegraatiosta kansainvälisen rekrytoinnin kontekstissa sekä
Sairaanhoitajia Filippiineiltä: näkökulmia kestävään kansainväliseen rekrytointiin.
Vartiainen on koulutukseltaan filosofian tohtori.

Dr. Päivi Vartiainen, osaamispäällikkö, Tampereen
ammattikorkeakoulu

Kommenttipuheenvuoro: Päivi Vartiainen, Osaamispäällikkö, Tampereen Ammattikorkeakoulu
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Tausta

Työperusteinen maahanmuutto on ollut yksi kestoaiheista julkisessa ja poliittisessa keskustelussa
viime vuosina. Väestöennusteiden mukaan Suomen väestön määrä ja eritoten työikäisen väestön
määrä on laskusuunnassa. Merkittävinä tekijöinä on väestön ikärakenne yhdistettynä alhaiseen
syntyvyyteen. Jo nyt työllisten määrän kasvu on perustunut pääosin vieraskielisten työllisten määrän
kasvuun.

Asiantuntijoiden ja poliittisen päättäjien keskuudessa vallitsee laaja konsensus siitä, että koulutus- ja
työperusteisen maahanmuuton lisääminen on merkittävässä roolissa Suomen väestön,
työmarkkinoiden, talouden sekä kilpailukyvyn kehittämisen kannalta. Valtioneuvoston syyskuussa
2021 julkaisemassa Koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton tiekartassa vuoteen 2035:ssa
tavoiteasettelu on muotoiltu näin:

"Hallitus tavoittelee työperäisen maahanmuuton vähintään kaksinkertaistamista nykytasosta vuoteen 2030 mennessä
siten, että kestävyystiekartan edellyttämä vähintään 50 000 työperäisen maahanmuuttajan kokonaislisäys toteutuu.
Tavoitteena on, että vuoden 2030 jälkeen lisäys on vähintään 10 000 vuositasolla. Uusien ulkomaalaisten tutkinto-
opiskelijoiden määrä pyritään kolminkertaistamaan 15 000:een vuoteen 2030 mennessä. Samalla ulkomaalaisten
opiskelijoiden Suomeen työllistyminen ja jääminen pyritään nostamaan 75 prosenttiin.

Tiekartan visio kiteyttää pitkän aikavälin tavoitetilan vuoteen 2035. Vision mukaan Suomi on kansainvälisesti
kilpailukykyinen ja vetovoimainen paikka kouluttautua, työskennellä, yrittää ja asua. Tiekartan palvelulupaus ja
strategiset tavoitteet kokoavat suunnitelman, jolla haluttu päämäärä saavutetaan."

Sisäministeriön kesäkuussa 2021 asettama Vaikuttavan ja kokonaisvaltaisen maahanmuuttopolitiikan
pitkän aikavälin tavoitteita koskeva hanke kokoaa yhteen eri toimijoiden vastuulla olevat osa-alueet ja
asettaa niille yhtenäiset tavoitteet. Tavoitteena on muun muassa selvittää laaja-alaisesti
maahanmuuttoon kohdistuvia odotuksia ja maahanmuuttopolitiikan kehityskohteita sekä koota
kokonaisarvio Suomen houkuttelevuuden lisäämiseksi työnteon, opiskelun ja paluumuuton
kohdemaana ja arvioida maahanmuuton vaikutuksia eri yhteiskuntasektoreilla. Lisäksi tavoitteena on
valmistella Suomen maahanmuuttopolitiikan kehykset poliittisen keskustelun ja päätöksenteon
pohjaksi.

Tavoite

EMN-konferenssin tavoitteena on katsoa eteenpäin Koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton
tiekartan 2035:n vision ja toimenpidekokonaisuuden sekä Sisäministeriön maahanmuuttopolitiikan
pitkän aikavälin tavoitteita koskevan hankkeen pohjalta. Julkinen keskustelu on tällä hetkellä pitkälti
keskittynyt tarpeeseen vahvistaa työperusteista maahanmuuttoa mm. sujuvoittamalla rekrytointeja ja
maahantuloa sekä lyhentämällä oleskelulupaprosessien kestoa. Vähäisemmälle huomiolle ovat
jääneet työmarkkinoiden sekä muun yhteiskunnan todellinen valmius työperusteisen maahanmuuton
merkittävään lisäämiseen. Konferenssin tarkoitus on aktivoida tätä keskustelua ja tarjota vastauksia
mm. OECD:n sekä kansainvälisen tutkimustiedon pohjalta. Konferenssissa annetaan puheenvuoro
myös työnantaja- sekä työntekijäjärjestöille. Lopuksi tarjotaan käytännön esimerkki onnistuneesta
alakohtaisesta rekrytoinnista verrokkimaa Saksassa.


