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Maahanmuuttopolitiikan yhtenä tavoitteena on luoda
edellytyksiä sille, että maahanmuutosta syntyy
arvonlisää elinkeinoelämään. Maahanmuutto
voikin synnyttää innovatiivista liiketoimintaa ja uusia
työmahdollisuuksia. Positiivinen kierre syntyy, kun
ostovoima kasvaa, mikä voi synnyttää uutta
yritystoimintaa.

Arvonlisä muodostuu pääasiassa työntekijän
osaamisesta ja työnantajan kyvystä hyödyntää
osaamista. Maahanmuuttajat työskentelevät usein
koulutustaan vastaamattomissa töissä, joten he ovat
arvonlisän tuottajina alihyödynnettyjä.

Innovaatiopolitiikan keskiössä on erilaisten
toimijoiden yhteen saattaminen ja yhteisöjen
rakentaminen. Tämä ei koske vain tutkijoita ja
huippuosaajia.

Osallistava innovaatiopolitiikka pyrkii aktiivisesti
tuomaan uusia ihmisiä, myös valtavirrasta syrjään
ajautuneita ryhmiä, osaksi taloudellisesti merkittävää
oppimista ja innovaatiotoimintaa.

TEM on käynnistänyt Kasvua kansainvälisistä
osaajista -agendan edistämään
toimenpidesuosituksia.

Vahvistetaan innovaatio- ja yrittäjäyhteisöjä ja
aktivoidaan maahanmuuttajia kehittämään

vastaavaa toimintaa ja kiinnittymään
paikalliseen elinkeinoelämään.Kannustetaan ulkomaalaisia

opiskelijoita osallistumaan
innovaatioalustojen toimintaan.

Etsitään malleja haastavassa asemassa
olevien maahanmuuttajien tukemiseksi

yhteistyössä oppilaitosten sekä paikallisten
kehittämisyhtiöiden ja toimijoiden kanssa.

Kehitetään start-up-yrittäjien ja
sijoittajien maahanmuutto-ohjelma,

joka kasvattaa yrittäjien ja sijoittajien
hakeutumista Suomeen.

Tarjotaan yrityskehityspalveluja
useilla eri kielillä entistä

laajemmin.

Lisätään mentorointiohjelmia
kansallisella tasolla.

Hyödynnetään start-up-maailmasta tuttuja
kansainvälisiä verkostoitumistilaisuuksia
työntekijöiden ja työnantajien väliseen

linkittymiseen.
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Avoimet
innovaatioalustat

New Factory, Business
Kitchen, Design Factory

Start-up-toimintaa ja
yrittäjyyttä tukevat

alustat
AaltoES, Starttaamo

Ammatilliset ja yrittäjyyttä
tukevat yhdistykset

International Game Developer
Association, Entrepreneurship

Societies,
Openinnovationnetwork,

kansainväliset
nuorkauppakamarit,

Onnivators ry, Twinkle ry
Ammatilliset

verkostoitumistapahtumat
Mobile Monday

Sosiaaliset ja kulttuuriset
yhteisöt

Chinese Students and
Scholars Association, Irish
ELKs FC, Women’s club,

Sino-Talent Finland ry

Sosiaalisessa
mediassa toimivat

kansainväliset yhteisöt
International English

Speakers´ Association of
Finland, Helsinki Expat-
meetup, Talent-Tampere

Linkedin-ryhmä

Migration for Development in Africa on
ulkoministeriön, Somali Health Care Professionals in
the Nordic Countries’in ja IOM Helsingin ohjelma,
joka palvelee yli 20 organisaatiota Afrikassa.
Hankkeen kautta on hoidettu yli tuhat potilasta ja
annettu täydennyskoulutusta.

Arabic Game Jam on pelitapahtuma, jonka
tavoitteena on tuottaa pelejä arabiankielisille
markkinoille Ruotsissa ja ulkomailla. Tilaisuudessa
kokeneemmat kehittäjät tarjoavat tukea nuorille.

Womento on Väestöliiton hanke, jossa
vapaaehtoisten mentoriverkosto auttaa
maahanmuuttajanaisten pääsyä työuralle. Lisäksi
toiminta on laajentanut ammatillisia verkostoja,
tuonut tietoa suomalaisesta työkulttuurista ja
parantanut osallistujien kielitaitoa ja itsetuntoa.

Talent Tampere on kansainvälisten tutkinto-
opiskelijoiden ja muiden maahanmuuttajien
mentorointiohjelma, joka on järjestetty Pirkanmaalla
alueellisena yhteistyönä vuodesta 2010 alkaen.Lähde: Raunio, Mika (2015): Innovaatiotalouden maahanmuuttopolitiikka.
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