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Humanistinen tiedekunta

Ulkomaalaistaustaisilla
naisilla on paljon
osaamista, joka nyt jää
hyödyntämättä
työelämässä naisten
itsensä, erilaisten
organisaatioiden ja koko
yhteiskunnan tappioksi.
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KOULUTUSRAKENNE (25-54 –VUOTIAAT) 
LÄHDE: TILASTOKESKUS, UTH-TUTKIMUS 2015
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Humanistinen tiedekunta Tytti Steel

TYÖLLISYYSASTE JA KOULUTUSASTE 
(20-64 –VUOTIAAT) LÄHDE: TILASTOKESKUS, UTH-
TUTKIMUS 2015
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Humanistinen tiedekunta

Sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöihin kuuluvat henkilöt 

• kokevat usein suoraa sekä epäsuoraa syrjintää 

• kokevat ulkopuolisuutta ja ulossulkemista sekä sateenkaari- että 
maahanmuuttajayhteisöissä

Lähde: Mercédesz Czimbalmos, Shadia Rask. Sexual and Gender Minorities Among
Foreign-Origin Populations in Finland. An intersectional analysis. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti 9/2022. 

MONIPERUSTAINEN 
SYRJINTÄ

Tytti Steel

Ennakkokäsitysten 

ja -luulojen 

tunnistaminen ja 

tunnustaminen on 

tärkeää kaikille



Humanistinen tiedekunta

• Kielitietoinen työskentely

• Uudet rekrytointikäytännöt, esimerkiksi anonyymi rekrytointi

• Ei ihmelääke, mutta lääke myös esim. ikäsyrjintään

• Kuuleminen, näkeminen, verkostoituminen

• Esimerkiksi suosittelijana toimiminen

• Rasismin tunnistaminen ja tunnustaminen

THL:n ja TTL:n hanke Moninaisesti parempi

Tytti Steel

MITÄ VOIMME TEHDÄ PAREMMIN?



Humanistinen tiedekunta

• Suosittu menetelmä Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa 2000-
luvulla

• Esim. Beramí Saksassa, 

KVINFO Tanskassa

• Väestöliiton WOMENTO 2012 

• 2015 aloitettiin monta

mentorointiohjelmaa

ULKOMAALAISTAUSTAISTEN
TYÖURAMENTOROINTI

Tytti Steel

On tutkimusta, jonka

mukaan organisoitu

mentorointi ei ole 

yhtä tehokasta kuin

omaehtoisesti

aloitettu -> mitä tästä

voi oppia?



Humanistinen tiedekunta

Kieliparadoksi

• Jaettu käsitys suomen kielen
suuresta merkityksestä
työllistymisessä

• Pelkästään kielitaidon
puutteisiin keskittyminen
heikentää aktorin
(mentoroitavan) käsitystä
omasta kyvystään työllistyä

-> Ammatillinen osaaminen
keskiöön, kieli apuväline

Auttamisen paradoksi

• Aktori tarvitsee mentorin apua
työllistymiseen ja osallisuuden
vahvistumiseen

• Jos mentori auttaa liikaa, eikä
anna aktorin itse tehdä, aktori ei
opi riittävästi eikä osallisuus
kasva

-> Aktori ja hänen toiveensa
keskiöön mentorointiprosessissa

PARADOKSIT MENTOROINNISSA

Tytti Steel



Humanistinen tiedekunta

• Vähemmistöt, syrjintä ja rasismi 
jääneet liian usein 
näkymättömiksi, koska on luotu 
kuvaa yhtenäisestä kansasta

Kuva: J. A. F. Sariolan henkilökuntaa 
(kuvausaika 1910-1929), Keravan museo

VAHVA KÄSITYS 
YHTENÄIS-
KULTTUURISTA 
YHTEISINÄ JUURINA

Tytti Steel



Integration of migrant women in EMN 
Member Countries

EMN Finland National Conference and Webinar, 25 November 2022, Helsinki

• Saskia Heilemann

• EMN Austria



European Migration Network

▪ EU-wide network consisting 
of National Contact Points, 
coordinated by the European 
Commission

▪ Collecting and providing up-
to-date, objective, reliable 
and comparable information 
on migration and asylum

▪ Facilitating dialogue between 
research, policy and practice 



EMN study

Main objectives:
▪ To provide an overview of 

research and statistics

▪ To map current national 
integration policies that 
specifically target migrant women

▪ To provide examples of good 
practices on integration measures 
for migrant women

Scope:
▪ Female third-country nationals

▪ 2016-2020

▪ Focus on the impact of COVID-19





Distribution of first permits by reason and sex, EU 
27 and Norway (2020)
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Key integration indicators 

Source: Eurostat [IFSA_URGAN], [EDAT_IFS_9911]

EU 27 and Norway TCN 

females

TCN   

males

Total 

population

Average unemployment rate (2016-2020) 17% 13% 7%

Increase in average unemployment rate 2019-

2020

2.7%-

points

1.9%-

points

0.7%-

points

Average share of individuals with upper secondary 

and tertiary education attainment (2020)

70% 68% 77%

Average share of individuals with tertiary 

education attainment (2020)

32% 28% 33%



Key integration challenges for migrant women

language
barriers

discrimi-
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family
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needs
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Integration measures for migrant women 

Good practice examples 
from across the EU and Norway

•Womento

FI

•Equal entry

SE

•Competency
check for 
women

AT

•Multicultural 
Children’s Day 
Care Centre 
PLUS

LT



Integration policies addressing migrant women

The integration of migrant women is: ▪ a policy priority (10 MS)

▪ not a policy priority (14 MS)



Conclusion

▪ Eurostat data show that migrant 
women lag behind their male 
counterparts in labour market 
integration but are faring well when it 
comes to education.

▪ Key challenges reported by Member 
States relate mainly to the labour
market integration of migrant 
women; with challenges having 
exacerbated by the COVID-19 
pandemic. 

▪ Despite these findings is in most of 
the Member States the integration of 
migrant women not a policy priority.

▪ But most Member States have 
developed integration policies 
addressing the situation of migrant 

women or have mainstreamed gender 
in their integration policies; only a 
small number of these policies 
specifically target migrant women.

▪ The two main policy areas where 
Member States focus their efforts are 
labour market integration (and 
entrepreneurship) and civic 
integration with several good practice 
examples of integration measures 
being reported; only a small number 
of which are tailor-made to migrant 
women.

▪ Several Member States are 
considering new policy initiatives or 
policy changes.



EMN study and national reports

Available at 
www.ec.europa.eu
/emn

https://home-affairs.ec.europa.eu/whats-new/publications/integration-migrant-women-eu-and-norway-policies-and-measures_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/document/download/7c50e1d5-edf3-4c95-8814-6bd54ceb8945_en?filename=EMN_STUDY_integration-migrant-women_23092022.pdf
file:///C:/Users/SHEILEMANN/Downloads/emn_integration_of_migrant_women_fi_national_report_final.pdf


EMNMigration

european-migration-network

www.ec.europa.eu/emn



The Norwegian Job opportunity program; 

Jobbsjansen

Manzoor Khan

Directorate of Integration and Diversity, Norway



My Presentation

❑ Brief information about main actors and responsibilities in the 
Central immigration administration in Norway

❑ Few facts and figures about immigrants in Norway

❑ The Job opportunity program, Jobbsjansen

22.11.2022 2



The Directorate of Immigration (UDI)

➢ Under The Ministry of Justice and Public Security

➢ UDI is The central agency in the immigration administration in Norway

The Directorate of Integration and Diversity (IMDi)

➢ Under The Ministry of Labor and Social Inclusion

➢ IMDi Implements the integration policy in Norway and is the Ministry’s expert 
executive agency

Municipalities

➢ They are the main providers of local labor and welfare services  

➢ (356 municipalities)

22.11.2022 • 3

MAIN ACTORS AND RESPONSIBILITIES REGARDING  IMMIGRATION 
ADMINISTRATION, AND INTEGRATION WORK IN NORWAY



1) Settlement of refugees as soon as possible after they arrive in Norway

2) Integration of refugees and other immigrants into the labor market and  

into the society 

❑ Settlement of refugees takes place either through IMDi finding a suitable 
settlement municipality, or refugees themselves contacting potential municipalities.

❑ Before the war in Ukraine, most refugees settle in a municipality with the help of 
IMDi after being in a reception center for asylum seekers. 

❑ It is possible, however, for people who have work and residence permits, and who 
can provide for themselves, to settle in the municipality of their own choice without 
the authorities being involved.

22.11.2022 • 4

The aim of the integration policy in Norway



IMDi is responsible for implementing Norwegian integration policy under the 
jurisdiction of the Ministry of Labor and Social Inclusion

220 employees 

Budget: NOK 261,5 mill.  

IMDi administers grants for NOK appr. 16 billion Crowns – mainly to municipalities

Central tasks: 

❑ Settlement of refugees in Norwegian municipalities

❑ Acquire knowledge of integration and provide input to policy development

❑ Guiding municipalities in their work with the Introduction Programme

❑ Administering financial grants to municipalities and voluntary organizations 

❑ Job opportunity program Jobbsjansen 

❑ Coordinate work against negative social control, forced marriages, and genital mutilation

❑ National authority for supervising interpreting services in the Public sector22.11.2022 • 5

The Directorate of Integration and Diversity, IMDi 



IMMIGRANT POPULATION IN NORWAY
Statistics Norway/IMDi - Mars 2022
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The total population in Norway: 

5,4 mill.

Immigrant population: 

819 400

Immigrants including persons born in Norway to immigrant parents:

1 025 000

Immigrants and Norwegian-born to immigrant parents of the total 
population: 

18.9 percent of the population



Immigrants - Country background
March 2022, Statistics Norway
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Employment per 4th quarter 2021 – Persons 15-74 years 
(Source: Statistics Norway)
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Different qualification programs and schemes

❑ The Introduction program for newly arrived refugees 

❑ Qualification program (KVP) for registered unemployed Norwegians & Immigrants

❑ Job Opportunity program Jobbsjansen for stay-at-home immigrant women

❑ Different local schemes for unemployed persons, run by municipalities in collaboration 

with the Norwegian Labor and Welfare Administration (NAV)

22.11.2022 9



The Job opportunity program, Jobbsjansen

❑ Jobbsjansen is a grant scheme for municipalities managed by the 
Directorate of Integration and Diversity

❑ The Program is a result of a well-documented pilot scheme 

“New Chance” which was started in 2005

❑ The main goal is to increase employment among stay-at-home 
immigrant women who are far from the labor market and who need 
the necessary skills

❑ It is voluntary for municipalities to establish job opportunity 
programs, and they receive, upon application, grants for the 
establishment of Jobbsjansen projects

22.11.2022 • 10



The target group for Jobbsjansen

Stay-at-home immigrant women aged 18 - 55 years

- Who are supported economically by their spouses or other family members 

- And after several years in Norway have no permanent connection to working 
life

22.11.2022 • 11



The the goal of the job opportunity program

The government's objective is that a minimum of 70 percent 
of all participants be employed or get into the study  

(College or higher education)

22.11.2022 • 12



MAIN COMPONENTS OF JOBBSJANSEN

❑ The program lasts 2 years and can be extended up to 4 years for 
participants with special needs

❑ Economic benefit is paid to the participant (NOK 111.477 per year)

❑ Full-time basis program

❑ Jobbsjansen is an individually tailored program 

❑ An individually adapted plan is made for each participant

22.11.2022 • 13



MAIN COMPONENTS OF JOBBSJANSEN…..

❑ Norwegian language tuition

❑ Career counseling is provided to the participants

❑ Early placement in job training 

❑ Different measures to acquire skills to enter the Norwegian labor market 

❑ Measures that make it possible to start or complete a vocational education

❑ It is possible to work (part-time) during the program 

22.11.2022 • 14



Jobbsjansen – Number of projects and participants

❑ In the State budget for 2022, 101,2 million Crowns were granted for Jobbsjansen

❑ At the start of 2022 we had 46 projects running in 33 municipalities all over Norway

Some municipalities have more than one project (Oslo 11 projects)

❑ We have approximately 1200 participants in these projects

❑ Most of the projects are organized by local Norwegian Labour and Welfare Administration 
(NAV), Adult Education Authority, or in some cases local refugee services in different 
municipalities. 

❑ Most projects have well established cooperation with internal and external partners

15



RESULTS

The results in recent years have been very good - between 70-76 per cent 
transition to work or education after completing the programme.

. 16

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Transition to work
49 % 52 % 57 % 59 % 61 % 58 % 64 %

Transition to education
15 % 16 % 14 % 11 % 15 % 15 % 15 %

Results in total 64 % 68 % 71 % 70 % 76 % 74 % 79 %



METHODS & SUCCESS FACTORS 
(Evaluation carried out in 2019- Lerfaldet mfl.)

❖Thorough mapping of participants

❖ Individual qualification program for each participant 

❖ Holistic approach to the participant’s qualification needs

❖ Formal education as part of the program, if required

❖Industry-directed courses (service industry, shops, hotel service & nursing and old house services, etc.) 

❖ Early placement in job training - Use of the "Place and train" method.

The thinking is that learning and development take place best in the workplace and in the working environment where the 
job is to be carried out.

22.11.2022 17



METHODS & SUCCESS FACTORS…

❖ Projects allocate sufficient resources for the follow-up of participants who are in the     

program

❖ Projects follow-up participants for one year after they finish the program

❖ Projects sets aside sufficient resources for the procurement of internships

❖ Good cooperation with employers in training and qualification 

❖ Anchoring the work with the management in the municipality - Municipal leadership   

emphasizes results

❖ Good cooperation between different municipal agencies

22.11.2022 18



BETTER RESULTS IN JOBBSJANSEN COMPARED TO THE INTRODUCTION PROGRAM

The results in Jobbsjansen are approximately 20-25 percent better than the Introduction program for newly 
arrived refugees

POSSIBLE REASONS FOR A SIGNIFICANT DIFFERENCE IN RESULTS:

✓ Newlig arrived refugees have a rapid start into the Introduction program which means that they are still 
not settled in society and have a lot of unsolved matters to think about  

✓ Stay-at-home immigrant women start Jobbsjansen after living here for many years, thus they have a 
better social knowledge 

✓ Most of them have also some knowledge of The Norwegian language, and a better network in society

✓ Many of them have a secondary school or higher education from their home country

22.11.2022 19



OTHER FACTORS FOR GOOD RESULTS IN JOBBSJANSEN ….

✓ The motivation in Jobbsjansen is better because participation is voluntary - while the 
introduction program is compulsory for newly arrived refugees

✓ Project organization & smaller size of projects makes Jobbsjansen more flexible than the 
Introduction program

✓ The application process to get Jobbsjansen funding makes the projects better designed, 
because municipalities have to compete for funds

22.11.2022 20



WHY JOBBSJANSEN IS SPECIAL IN A NORWEGIAN CONTEXT

Jobbsjansen helps stay-at-home immigrant women who are not prioritized by the local 
Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) - because they are basically self
sufficient economically as they are supported by their spouses or other family members

Jobbsjansen contributes to:

Reducing social differences 

Is a good measure of gender equality 

Prevents child poverty 

Provides many new taxpayers to the community

22.11.2022 • 21



Thank you for your attention!

For further questions, contact:

The Directorate of Integration and Diversity (IMDi)

Manzoor Khan mkh@imdi.no

22.11.2022 • 22
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Ukrainasta sotaa 
paenneiden tilanne 

Suomessa

Arseniy Svynarenko
arseniy.svynarenko@nuorisotutkimus.fi



• YK raportoi yli 7 miljoonasta pakolaista Ukrainasta

• Heinäkuuhun 2022 (6.7.) mennessä 31 500 ukrainalaista on 
jättänyt turvapaikka- tai tilapäisen suojelun hakemuksen. 
Tulijoista 32 % on alaikäisiä. Työikäiset muodostavat noin 60% ja 
naiset – 66%.

• Marraskuun 2022 (14.11) tilapäisen suojelun hakemuksia: 44 303: 
alaikäisiet 31 %, työikäiset 65 %, naiset 63%.

• Maahanmuuttoviraston vastaanottopalveluiden piirissä olevien 
asiakkaiden määrä on 12 000  henkilöä suurempi kuin edellisen 
merkittävän maahanmuutto aallon aikanaan vuonna 2015. 
Vuonna 2015 noin 24% olivat alaikäisiä, 82% pakolaisista olivat 
miehiä.

• Kyselytutkimuksen kattavuus
Otos: N=2136: naiset - 85%, miehet – 15%. Aika: 15.06 -
6.07.2022. Mukavuusotos, vastaajat tekivät vapaaehtoisesti 
päätökset tutkimukseen osallistumisesta, osallistumiskutsut 
jaettu sosiaalimedian kanavien kautta ja eivät olleet yksilöllisiä.

Kyselytutkimus
Naiset
85%

Meihet
15%

Sukupuoli
(otos)

Naiset
66%

Meihet
34%

Sukupuoli
(Migri, 7/2022)

Ikärakenne 18+ 
(Migri), 07/2022 
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22-29 15,2 26–35 31,2

30-39 32,5 36–45 35,7

40-49 22,6 46–55 14,1

50-64 15,1 56–65 7,0

65+ 6,8 66+ 1,4
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Mistä Ukrainasta?
• Suurin osa ukrainalaisista on tullut Suomeen kevään 

aikana.

• Iso osa Suomeen tulleista ukrainalaisista on kotoisin 

Harkovan (18,4%), Kiovan (16,1%) ja Donetskin (12,1%) 

alueilta. 

• Joka toinen (51 %) vastaaja kertoi asuvansa alaikäisten 

lasten kanssa

• Ukrainan kotitalouksien keskimääräiseen 

koostumukseen verrattuna Suomeen saapuvat 

ukrainalaiset todennäköisemmin asuvat 

kotitalouksissa, joissa on enemmän lapsia.

• Lastensa iän ilmoittaneista 54 %:lla on kouluikäinen 

lapsi, 37 %:lla on päiväkoti-ikäinen lapsi



Mihin Suomessa?

• Saapuessaan ukrainalaiset ovat asettuneet kuntiin 

eri puolella maata

• Vain 13% vastaajista oli Uudellamaalla (Helsinki 

7,2%, Espoo 3,5%, Vantaa 2,8%, Kauniainen 0,2%)

Kunta %

Helsinki 7,2

Pori 3,5

Espoo 2,9

Vantaa 2,8

Lahti 2,6

Riihimäki 2,6

Turku 2,5

Oulu 2,3

Joensuu 2,3

Jyväskylä 2,3

Kajaani 2,2

Kotka 2,2

Tampere 2

Kuopio 1,9

Jämsä 1,6

Vaasa 1,6

Kristiinankau
punki 1,3

Pietarsaari 1,3

Rovaniemi 1,2

Porvoo 1,1

Järvenpää 1,1

Rauma 1

Salo 1

Somero 1

Muu 34,4

Ei vastausta 7,7

100,0



Maan valinnan motiivit 

”Muu…”, vastaukset avoimeen kysymykseen:

Sota:  ”Vein lapset pois sodasta kun mahdollista. Siellä oli sellainen 
tehtävä.”

Sattumalta Suomeen: "Rahaa riitti vain <pääsyyn> Suomeen, kun 
pakeneminen oli mahdollinen vain Venäjän kautta

Yhteydet Suomeen: ”Äitini työskenteli Suomessa”, ”Tutut asuivat 
Suomessa ja asuin täällä ystävien luona”

Mikä vaikutti eniten siihen, että päätit tulla 
Suomeen?



Työllistymisaste
• Vain joka kolmannella englannin kielen taidot ovat  riittävällä tasolla 

työhön tai opiskeluun.

• Englannin osaaminen on korkein opiskelevien ja työskentelevien 

keskuudessa

• Noin 23% vastaajista kertoi, että heillä on työpaikka. 

• Työllistymisaste on sama naisilla ja miehillä. 

• Työllistymisaste on korkeampi jos: 

̶ on ammattikoulun tasoinen koulutus, eli alempi korkeakoulututkinto 
(27%) tai toisen asteen koulutus (25%)

̶ on työskennellyt aikaisemmin maanviljelijänä tai metsätyöntekijänä 
(52%), palvelu- ja myyntityössä (27%), rakennus-, korjaus- ja 
valmistustyöntekijänä (26%) tai yrittäjänä (25%) 

̶ työntekijä osaa englantia (30%)

• Onko korkeasti koulutetuilla suuremman haasteet työn löytämisessä? 

(vaati enemmän aikaa, kielien osaamista, tutkintojen tunnistamista)

• Missä määrin aiemmat yhteydet suomeen vaikuttavat työllistämiseen? 
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Tiedon saatavuus
• Kyselyyn osallistuneet ukrainalaiset kertovat tarvitsevansa lisätietoa erityisesti työllisyyspalveluista (73 %), kielten opiskelusta 

(65 %), terveyspalveluista (59 %). Vain harva kaipasi lisätietoa psykologisesta tuesta. 

• Kyselytutkimukseen vastanneiden tärkein tietolähde on internet: some-ryhmät (erityisesti Facebook- ja Telegram-alustat) sekä 

erilaiset internet-sivustot.
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Palaute Suomen viranomaisille

• Avoimeen kysymykseen ”Mitä terveisiä haluaisit sanoa 

Suomen viranomaisille?” saatiin N1638 vastauksia. 

• Pääosa vastauksista (N1289) ilmaisi arvostuksen ja 

kiitollisuuden Suomen viranomaisille ja yhteiskunnalle 

avusta. 

• Pääosin ukrainalaiset ovat tyytyväisi vastaanottopalveluiden 

laatuun.

"Teillä on upea maa. Erittäin hyviä ja ystävällisiä ihmisiä. 
Erittäin kaunis luonto. Kiitos, että otatte Ukrainalaiset 

vastaan!"

”Suuret kiitokset Ukrainan pakolaisten 
vastaanottamisesta Suomeen ja kaiken välttämättömän 

tarjoamisesta.”

”Haluan kertoa, että olette parhaita, olen erittäin 
kiitollinen kaikesta, mitä teette meidän hyväksemme.”



Palaute Suomen viranomaisille
Muutamia huolenaiheita esitettiin myös seuraavista aiheista: 

työllistymisestä (N133), majoituksesta (N62), byrokratiasta

(N53), talousasioista (N50), tiedon puutteista (43), 

terveydenhuollosta (N41).

"Emme istu vastaanottorahan varassa, koska se alentaa 
meidät avuttomuuden tasolle. Pystymme olemaan 
hyödyllisiä meitä suojanneelle valtiolle, ja vaikka sota 
päättyisi puolen vuoden kuluttua, meillä on aikaa tehdä 
töitä ja maksaa veroja.” (Työllisyys) "Älkää nimittäkö sosiaalityöntekijäksi Ukrainan 

entisille Venäjän asukkaille" (Venäjän kieli)

”Toivon, että ukrainalaisille olisi työtä, ainakin 
jonkinlaista, jossa olisi mahdollista työskennellä ensin 
ilman kieltä.” (Työllisyys) 



Palaute vastaanottopalveluista

Yleisimmät kommentit koskien henkilökunnan
suhtautumista, kielitaitoa ja osaamista (N216):

”___:n vastaanottokeskuksessa työntekijät eivät selitä mitään, he eivät neuvo 
eivätkä auta. He puhuvat meille töykeästi ja käskevät meidän lähtemään"'

”Ei riitä ukrainaa osaavia. Kaikki puhuvat venäjää maksimissaan. Ja 
englanniksi, vaikka osaan sen, on silti joskus vaikea ymmärtää toisiaan."

"Erittäin huomaavainen ja positiivinen henkilökunta, mutta ei aina osaava 
tärkeissä kysymyksissä"

N90 mainintaa koskien terveydenhuoltoa - odotusaika 
ja muut vaikeudet päästä vastaanotolle, huolet 

palvelun laadusta: Pitkä odotusaika lääkärin ajan saamiseen

N24 mainintaa raha-asioista -
maksuviivästykset, tietojen 

puute, tuen määrä: "Taloudellisesta tuesta ei ole selvää, miten se maksetaan ja kuka sen tekee?"

Yleisimmät huolet vastaanottokeskuksien palveluiden 
järjestelystä - hitaus, pitkät odotusajat, tiedon 

toimittamisen ongelmat (N231)

"Painetuissa tiedostoissa olevat tiedot eivät vastaa todellisuutta 100%" 

"Tekstiviestien ajoitus ja tarkkuus pitää korjata"



Lopuksi
• Epävarmuus tulevaisuudesta – monet haluavat palata takaisin, 

mutta olosuhteet Ukrainassa ovat vaikeat 

• Korkeasti koluilujen kohtalo.

• Ilmapiiri kouluissa.  Monet nuoret ukrainalaiset ovat 

kohdanneet syrjintää Suomessa

̶ 10-17 vuotiaat vastaajat: 30% (20% eivät osanneet 
sanoa)

̶ 18-25 vuotiaat vastaajat: 21% (13% eivät osanneet 
sanoa)

• Piilotettu ongelmat? 

̶ nuorten syrjintä 
̶ traumaattiset kokemukset ja osaaminen hakea apua,
̶ ”pakko-”yksinhuoltajat Suomessa
̶ palveluiden saaminen ukrainan kielillä
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Kiitos!
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Sujuvampia siirtymiä perhevapaalta 

lähemmäs työelämää
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https://www.facebook.com/perhevapaaltatyoelamaan
https://www.linkedin.com/company/perhevapaaltatyoelamaan/
https://www.instagram.com/perhevapaaltatyoelamaan/
https://www.youtube.com/channel/UCfSVuU0Vkf6JZ4Ku3nskDOg
https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/5395381/Turkulaisvanhemmille+maksutonta+tukea+tyoelamaanJaavat+sote+ja+tyollisyyspalveluiden+valiinputoajiksi
https://www.munoulu.fi/artikkeli/-/id/uudenlaista-tukea-tarjolla-oululaisvanhemmille-perhevapaalta-tyoelamaan-valmennukset-kayntiin
https://orivedensanomat.fi/2021/08/16/valmennus-vie-sujuvammin-perhevapaalta-tyoelamaan/
https://yle.fi/uutiset/3-12063622



