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EMN Suomen kansallinen konferenssi ja webinaari

Moninaiset maahanmuuttajanaiset –
kuinka edistää maahanmuuttajanaisten työelämäosallisuutta?

25.11.2022

Tausta

Naiset muodostavat noin puolet kaikista maahanmuuttajista Suomessa. Maahanmuuttajanaiset
muodostavat moninaisen ryhmän niin maahanmuuton syiden kuin muiden ominaisuuksiensakin
näkökulmasta: naisia saapuu Suomeen perhesyistä, töiden ja opiskelun vuoksi sekä
turvapaikanhakijoina, kiintiöpakolaisina tai tilapäistä suojelua saavina.

Erilaisista taustoista riippumatta maahanmuuttajanaisia tuntuu yhdistävän sama ongelma:
haasteet päästä suomalaisille työmarkkinoille. Tämä koskee niin korkeasti koulutettuja
maahanmuuttajanaisia kuin heikon koulutuksen varassa oleviakin. Merkittävä osuus
maahanmuuttajanaisista on suorittanut korkeakoulututkinnon, mutta heidän työllisyytensä ei
nouse odotetulla tavalla koulutusasteen myötä. Työmarkkinoilla on monenlaisia syrjiviä
rakenteita eikä hyvä koulutusaste takaa maahanmuuttajanaisille menestystä suomalaisessa
työelämässä. Toisaalta maahanmuuttajanaisten joukkoon mahtuu myös heikon koulutuksen
varassa olevia naisia, joiden työllistymisen tiellä on muitakin merkittäviä esteitä lähtien heidän
mahdollisuudestaan osallistua kotoutumis- ja kielikoulutukseen.

Työ on merkittävä tekijä onnistuneessa kotoutumisessa ja sen vaikutukset yksilön hyvinvointiin
ovat moninaiset. Maahanmuuttajanaisten heikolla työllistymisellä on vaikutuksia myös
seuraavaan sukupolveen. Maahanmuuttajataustaisten äitien heikon työmarkkina-aseman
nähdään vaikuttavan negatiivisesti heidän lastensa koulumenestykseen sekä kotoutumiseen.
Maahanmuuttajataustaisten naisten heikko työllistyminen on ongelma myös suomalaiselle
yhteiskunnalle: heidän työllisyysasteensa nostaminen olisi tärkeää myös kestävyysvajeesta
kärsivälle suomalaiselle yhteiskunnalle.

Yksi Suomen kotoutumispolitiikan avainkysymyksistä on, kuinka ohjata maahanmuuttajanaiset
tehokkaammin kotoutumispalvelujen piiriin ja kohti työmarkkinoita. Sekä hallitusohjelmasta että
hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta löytyy kirjaus, jonka mukaan maahanmuuttajanaisten
mahdollisuus osallistua kotoutumis- ja kielikoulutukseen tulee varmistaa. Tämä on keskeinen
kehittämiskohta myös hallituksen selonteossa kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista.

Vuonna 2022 Suomeen sotaa pakenevat ukrainalaiset muodostavat kokonaan uuden ryhmän,
josta suuri osa on naisia. Heille on myönnetty Suomessa tilapäistä suojelua ja heillä on pääsy
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suomalaisille työmarkkinoille ja osittainen pääsy kotoutumista tukevien palveluiden piiriin.
Tiedossa ei ole vielä, kuinka pysyväksi tilanne muodostuu ja kuinka moni heistä päättää jäädä
Suomeen.

Tavoite

EMN Suomen konferenssissa pureudutaan yllä kuvattuihin ongelmiin maahanmuuttajanaisten
työllistymisessä. Ratkaisuja ongelmiin etsitään hyvistä käytänteistä Suomesta ja ulkomailta.
Tapahtumassa esitellään EMN:n syyskuussa julkaisema EU-tason vertailuraportti maahan-
muuttajanaisten kotoutumisesta eri EMN-jäsenmaissa. Lisäksi kuullaan kokemuksia Norjasta,
joka on onnistunut Suomea paremmin maahanmuuttajanaisten työllistymisessä. Konferenssissa
annetaan puheenvuoro myös suomalaisille kotoutumisen asiantuntijoille, niin itse
maahanmuuttajanaisille kuin hallinnon edustajillekin. Lisäksi pohditaan tilapäistä suojelua
saavien ukrainalaisten tilannetta Suomessa kotoutumisen ja työllistymisen näkökulmasta.

Tietoa EMN:stä

Euroopan muuttoliikeverkosto (European Migration Network, EMN) perustettiin Euroopan
unionin neuvoston päätöksellä 14. päivänä toukokuuta 2008 ja se saa taloudellista tukea
Euroopan unionilta. Euroopan muuttoliikeverkoston tavoitteena on vastata yhteisön toimielinten
sekä jäsenvaltioiden viranomaisten ja laitosten tarpeeseen saada tietoa maahanmuutto- ja
turvapaikka-asioista tuottamalla ajantasaista, puolueetonta, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa
näitä asioita koskevan politiikan suunnittelun tukemiseksi Euroopan unionissa. EMN antaa
lisäksi yleisölle tietoa kyseisistä asioista.


