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Tässä Pro gradu -tutkielmassa tutkin korkeakoulutettujen maahanmuuttajanaisten työllistymistä Suomessa 

ja syitä, miksi he vaihtavat alansa lähihoitajiksi, eivätkä täydennä aiempaa osaamistaan korkeakouluopinnoilla. 
Tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää korkeakoulutettujen maahanmuuttajanaisten työllistymisen ongelmia 
paremmin. Pyrin vastaamaan kysymykseen, miten voidaan hyödyntää korkeakoulutettujen 
maahanmuuttajanaisten aiempaa koulutusta paremmin. Etsin myös vastauksia siihen, mikä johtaa 
korkeakoulutetut maahanmuuttajanaiset lähihoitajakoulutukseen ja mikä estää hyödyntämästä aiempaa 
osaamista Suomessa. Teoreettisessa osassa käsittelen mahdollisia selityksiä korkeakoulutettujen 
maahanmuuttajanaisten aseman laskuun. Tarkastelen ilmiön selityksiä maahanmuuttoteorioiden 
näkökulmista. Keskeisenä painopisteenä analysoin aktiivisen työvoimapolitiikan merkitystä 
korkeakoulutettujen maahanmuuttajien ohjauksessa ja heidän uuden ammattinsa valinnassa. 

 
Tutkielmaa varten haastattelin seitsemää (n=7) maahanmuuttajanaista, joilla kaikilla oli 

korkeakoulututkinto. Heistä suurin osa oli suorittanut korkeakoulututkintonsa entisessä kotimaassaan, mutta 
yhden korkeakoulututkinto oli suoritettu Suomessa. Kaikki olivat Suomessa päättäneet vaihtaa alaa 
lähihoitajiksi. Haastattelin naisia, jotka olivat päässeet suorittamaan lähihoitajan koulutusta 
pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudun valitsin tarkoituksella, koska on perusteltua uskoa, että 
maahanmuuttajilla on eniten mahdollisuuksia saada työtä juuri pääkaupunkiseudulla. Aineiston keräämiseen 
käytin teemahaastattelua. Haastattelin juuri lähihoitajaopiskelijoita siksi, että mahdollisimman monenlaiset 
motiivit alan vaihtamiseen tai juuri lähihoitajakoulutukseen hakeutumiseen tulisivat esille. Sitä ei olisi 
mahdollista selvittää yhtä laajasti tutkimalla vain uudelle alalle jo työllistyneitä lähihoitajia. 

 
Tutkimustuloksina esittelen korkeakoulutettujen maahanmuuttajanaisten motiiveja alan vaihtamiseen 

lähihoitajiksi. Havaitsin siihen vaikuttaneen heidän kokemansa paine saada tutkinto Suomesta. He eivät 
valinneet suorittavansa joko uutta korkeakoulututkintoa Suomessa tai täydentävänsä entistä osaamistaan 
korkeakouluopinnoilla siksi, että eivät uskoneet sen auttavan työllistymään Suomessa. TE-toimiston antama 
ohjaus hoiva-alalle nousi myös esille vaikuttavana tekijänä. Alan vaihtamiseen vaikuttivat myös suomen kielen 
opetuksen saamisen vaikeudet. Tutkimuksessa tuli esille, että Suomessa kotoutumissuunnitelmaan kuuluva 
suomen tai ruotsin kielen oppiminen on paitsi oikeus myös velvollisuus. Mutta opetusresurssien puutteista 
johtuen maahanmuuttajien pitää täyttää velvollisuutensa usein itsenäisesti. Eli TE-toimisto ei takaa, että 
sitoutuminen suomen kielen oppimiseen tarkoittaisi sitoutumista antaa opetusta. Resurssipuutteesta johtuen 
kotoutumissuunnitelman aikana saavutettu kielitaitotaso ei riittänyt muualle kuin lähihoitajakoulutuksiin. 
Kotoutumissuunnitelman asettama aikaraja painostaa tekemään nopeita valintoja sillä perusteella, millaisia 
mahdollisuuksia on sen päättymiseen mennessä saavutetulla suomen kielen taitotasolla. Monille lähihoitajan 
koulutus oli paikka, jossa oli mahdollista oppia suomen kieltä lisää ja siten parantaa mahdollisuuksia päästä 
sairaanhoitajan koulutukseen. Ammatin valintaan vaikuttaneena tekijänä nousi esille myös ikä, kun yli 50-
vuotiaat naiset laskivat, ettei heille olisi enää kannattavaa suorittaa pitkään kestäviä koulutuksia. 

 
 
Avainsanat: korkeakoulutetut maahanmuuttajanaiset, työllistyminen, työvoimapolitiikka  
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Johdanto  

 

Kotoutumista koskevissa tutkimuksissa todetaan usein, että maahanmuuttajien 

työllistyminen uudessa maassa on yksi tärkeimmistä merkeistä, joka osoittaa onnistunutta 

integroitumista, sopeutumista yhteiskuntaan ja hyvin toimivaa integraatiopolitiikkaa. 

Tutkimus ”Ulkomaalaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi Suomessa 2014 (UTH)” 

osoitti, että parhaiten työllistyvät korkeasti koulutetut, mutta ryhmien välillä on eroja. 

Ulkomaalaistaustaisten korkeasti koulutettujen naisten työllisyysaste on heikko (62 %) 

verrattuna ulkomaalaistaustaisiin miehiin (83%), suomalaistaustaisiin miehiin (86 %) tai 

suomalaistaustaisiin naisiin (83 %).  

 

Sosiaaliturvan uudistaminen ja työllistymisen parantaminen ovat nousseet Suomessa 

tärkeäksi aiheeksi. Uusia keinoja työvoiman aktivoimiseksi etsitään. 

Valtiovarainministeriön julkistaman raportin mukaan Suomen korkea työllisyysaste on yksi 

tärkeimmistä tavoitteista, mutta se on tällä hetkellä tavoiteltua matalampi. Se on myös 

heikompi verrattuna muihin Pohjoismaihin, Saksaan ja Alankomaihin. Heikomman 

työllistymisen yhtenä syynä esitetään osaavan työvoiman puute (Stenborg et al., 2021).  

 

Valtion strategiassa työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi ehdotetaan 

kahta vaihtoehtoa. Ensimmäisenä ratkaisuna ehdotetaan lisättäväksi 

koulutusmahdollisuuksia niihin tehtäviin, joita on vaikeaa täyttää. Toiseksi ehdotetaan 

rekrytoitavaksi osaavaa työvoimaa ulkomailta. Korkeakoulutettujen naisten heikompi 

työllisyys verrattuna muihin korkeakoulutettuihin ryhmiin herättää kysymyksen siitä, ovatko 

Suomeen tulleet ’vääriä’ korkeakoulutettuja maahanmuuttajanaisia? Mitä on ’väärää’ 

heissä ja miksi heille on muita vaikeampaa työllistyä?  

 

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajanaisten heikomman työllistymisen lisäksi Kyhä 

(2011) havaitsi tutkimuksessaan, että maahanmuutto Suomeen merkitsee useimmille 

korkeakoulutetuille maahanmuuttajille alan vaihtamista ja työmarkkina-aseman laskua 

hyvästä koulutuksesta riippumatta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää esteitä, 

joiden vuoksi korkeakoulutetuille maahanmuuttajanaisille on mahdollisesti vaikeaa 

hyödyntää ja täydentää entistä osaamistaan. Tutkimuksessani analysoin 
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korkeakoulutettujen maahanmuuttajanaisten työllistymistä Suomessa ja heidän 

motiivejaan lähihoitajan ammatinvalintaan sekä tekijöitä, jotka vievät tälle alalle.  

 

Ymmärtääkseni motiiveja, miksi korkeakoulutetut maahanmuuttajanaiset Suomessa 

valitsevat lähihoitajan ammatin uudeksi työurakseen, ja ymmärtääkseni sitä, kuinka 

voidaan hyödyntää korkeakoulutettujen maahanmuuttajanaisten aiempaa koulutusta 

entistä paremmin, vastaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

 

1. Mikä johtaa korkeakoulutetut maahanmuuttajanaiset lähihoitajan koulutukseen? 

2. Mikä estää korkeakoulutettuja maahanmuuttajanaisia täydentämästä entistä 

osaamistaan korkeakoulutasoisella koulutuksella? 

 

Tutkimukseni tarkoituksena on ymmärtää korkeakoulutettujen maahanmuuttajien 

näkökulmasta katsoen ja työvoimapolitiikkaa heijastaen, miksi korkeakoulutetut 

maahanmuuttajanaiset opiskelevat lähihoitajiksi ja tutkia, mitkä ovat heidän motiivejaan 

vaihtaa alaa.  

 

 

1. Esteet korkeakoulutettujen maahanmuuttajanaisten 

työllistymiselle 

 

OECD:n raportti antaa yleiskuvaa korkeakoulutetuista maahanmuuttajanaisista maailmalla 

ja heidän kokemistaan haasteista. Raportin (2014) mukaan korkeakoulutetut 

maahanmuuttajanaiset OECD-maissa ovat kotoisin useimmin Filippiineiltä, Kiinasta ja 

Intiasta. Joka kolmas OECD-maiden korkeakoulutettu maahanmuuttajanainen on kotoisin 

Aasiasta. Heidän suosituimpia kohdemaitaan ovat esimerkiksi Kanada, Israel, Yhdysvallat, 

Yhdistynyt kuningaskunta ja Uusi-Seelanti, eli etenkin englanninkieliset maat. 

 

OECD:n raportin (2014) mukaan korkeakoulutetut naiset lähtevät usein omasta 

synnyinmaastaan pois etsimään enemmän vapautta ja tasa-arvoa. OECD-maissa 

korkeakoulutettuja maahanmuuttajanaisia on enemmän kuin esimerkiksi 

korkeakoulutettuja maahanmuuttajamiehiä. Heidän osuutensa maahanmuuttajanaisista on 

myös suurempi kuin korkeakoulutettujen osuus on syntyperäisistä naisista. Kuitenkin 
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maahanmuuttajien työllisyys on korkeakoulutetuista heikointa. Esimerkiksi Sveitsissä, 

jossa on eniten maahanmuuttajia verrattuna muihin OECD-maihin, ja jolla on suuri 

riippuvuus kansainvälisistä osaajista (Riano, 2021), on enemmän korkeakoulutettuja 

maahanmuuttajanaisia (27,3 %) kuin korkeakoulutettuja syntyperäisiä naisia (15,5 %). 

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajanaisten työttömyysaste on silti korkein, kun sitä 

verrataan korkeakoulutettuihin muihin ryhmiin eli maahanmuuttajamiehiin, syntyperäisiin 

naisiin tai syntyperäisiin miehiin (Nunes-Reiche & Santiago-Delefosse, 2016).  

 

OECD:n raportti (2014) esittää yleisiä syitä sille, miksi korkeakoulutettujen 

maahanmuuttajanaisten työllisyys on heikompi. Esteenä työllistymiselle mainitaan 

vaikeudet heidän aiempien tutkintojensa tunnistamisessa. Heiltä puuttuu tarvittava 

paikallinen työkokemus ja englanninkielisissä maissa työn saamisen esteeksi tulee 

puhujien paikallisen aksentin suosiminen. Lisäksi perheen vuoksi muuttaneiden 

maahanmuuttajien – usein naisten – osaaminen kyseenalaistaan. Eli heidän alhaisempi 

työllisyytensä on selitetty heidän soveltumattomalla koulutuksellaan, huonolla 

kielitaidollaan, väärällä työkokemuksellaan, jne. (Bonjour & Kraler, 2015:1410). 

 

Heikolle korkeakoulutettujen maahanmuuttajanaisten työllistymiselle esitetään usein syynä 

se, että työnantajat kyseenalaistavat heidän entisen koulutuksensa, eikä sitä arvosteta, 

kun se on suoritettu muualla. Suomalaisetkaan työnantajat eivät tunnista muualla 

suoritettuja tutkintoja. Etenkään ei tunnisteta tutkintoja, jotka on suoritettu EU:n 

ulkopuolella (Yeasmin, 2017). Ulkomaalaisen työkokemuksen ja/tai koulutuksen on 

raportoitu aiheuttavan ongelmia työllistymisessä myös paluumuuttaville suomalaisille. Se 

vahvistaa uskoa siihen, että työnantajat eivät Suomessa arvosta ulkomailla hankittua 

koulutusta (Uudenmaan-liitto, 2012). Korkeakoulutetuille maahanmuuttajille on helpompaa 

saada Suomessa paikka harjoitteluun tai työkokeiluun verrattuna varsinaisen työn 

saamiseen.  Siihen heidän suomen kielen taitonsa nähdään riittäväksi, muttei varsinaisen 

päätoimisen työn saamiseen (Yeasmin, 2017).  

 

Työnantajien epäluottamus muualta hankittuun koulutukseen selitetään sillä, että 

Suomessa maahanmuutto on suhteellisen uusi ilmiö verrattuna muihin Euroopan maihin 

(Kyhä, 2011). Myös Norjassa, jossa maahanmuutto on samoin suhteellisesti uusi ilmiö, on 

havaittu, että koulutettujen maahanmuuttajien on nykyään vaikeaa työllistyä omalle 

alalleen (Aure, 2013). Vaikka Norja kutsuu kansainvälisiä osaajia maahansa ja maa on 
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riippuvainen maahanmuuttajien työvoimasta, on maahanmuuttajille vaikeaa työllistyä 

silloinkin, kun koulutus on norjalainen ja henkilö puhuu norjaa sujuvasti. Aure (2013) 

nostaa tutkimuksessaan esille, että korkeakoulutettujen maahanmuuttajien asema 

Norjassa oli aiemmin toinen. Norjassa oli kutsuttu maahan kansainvälisiä osaajia myös 

silloin, kun oli aloitettu maan teollisuuden rakentaminen ja siihen tarvittiin osaamista.  

 

Kun nykyään korkeakoulutettujen maahanmuuttajien alhaista työllistymistä selitetään sillä, 

että työnantajat eivät ole tietoisia muualla hankitun korkeakoulutuksen ’laadusta’, Aure 

(2013:279) väittää, etteivät ainakaan norjalaiset voi olla tietämättömiä korkeakoulutettujen 

maahanmuuttajien koulutuksesta ja sen tuomista taidoista, koska koko Norjan 

öljyteollisuus on rakennettu tällä osaamisella. Suomessakin korkeakoulutettujen 

maahanmuuttajien asema oli toinen vielä 1980-luvulla. Silloin maahanmuuttajataustaisten 

toimihenkilöiden suhteellinen osuus väestöryhmästään oli Suomessa suurempi kuin 

syntyperäisten suomalaisten. 1990-luvun laman jälkeen korkeakoulutettujen 

maahanmuuttajien asema kuitenkin heikkeni Suomessa dramaattisesti (Kyhä, 2011). 

 

1.1. Naisten ja miesten työllistymisen erot  

 

Naisten ja miesten työmarkkinoille pääsemisen vaikeudessa on eroja. Ensiksi erona on, 

että naiset miehiä useammin muuttavat toiseen maahan ilman työsopimusta. Se, että 

korkeakoulutetut maahanmuuttajanaiset muuttavat uuteen maahan perheen vuoksi 

(Liversage, 2009), sysää naisia eri työllistymisen reitille. Heillä ei silloin ole valmiita 

verkostoja omalla alalla kuten miehillä. Naiset silloin työttöminä käyttävät myös miehiä 

useammin työllistymisen tukipalveluja ja kokevat siksi erilaisia haasteita työllistyäkseen, 

kuten esimerkiksi kurinpitoa aktiivisen työvoimapolitiikan koulutuksilla Suomeen 

kotoutumisessa (Aho & Mäkiaho, 2017). 

 

Toinen syy, miksi naisille voi olla vaikeampaa työllistyä korkeakoulutusta vaativiin 

tehtäviin, on heidän entisten koulutustensa ja työkokemustensa alat. Tutkimuksissa on 

havaittu, että korkeakoulutetut naiset ovat tyypillisesti hankkineet koulutusta humanististen 

tai yhteiskunnallisten tieteiden aloilla ja ovat selkeästi vähemmistönä STEM-aloilla eli 

teknistieteellisissä ammateissa (OECD, 2014). Naisten suosimat alat ovat siten paitsi 

hyvin tarkasti säädeltyjä, myös miesten suosimiin aloihin verrattuna kulttuurisesti 
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sidonnaisempia. Esimerkiksi juristin tai opettajan koulutusta on vaikeaa siirtää toiseen 

maahan, koska toisen maan koko järjestelmä voi olla kulttuurisesti erilainen (Liversage, 

2009). Sen sijaan miesvaltaiset alat, kuten tutkimuksen, tekniikan tai yritysten hallinnon 

tehtävät voivat olla vähemmän rajoitettuja ja avoimempia kansainvälisyyteen sekä sen 

tuomaan moninaisuuteen. Silloin on helpompaa siirtää osaamispääoma maasta toiseen. 

Lisäksi silloin kansainvälisyyttä myös halutaan, koska aloilla nähdään hyödyttävän 

kansainvälisestä osaamisesta.  

 

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajanaisten työllistymisen vaikeuksien syynä myös 

havaitaan usein trendi, että eri maat kilpailevat kansainvälisistä osaajista aloilla, jotka ovat 

enemmän miesten suosimia aloja. Miesvaltaisilla aloilla tarvittavista taidoista maat 

kilpailevat kansainvälisesti, koska niiden tarve on suurempi verrattuna naisvaltaisiin aloihin 

(Liversage, 2009). Naisten maahanmuuttoon kohdistuneet tutkimukset sen sijaan 

vahvistavat, että naisvaltaisten tehtävien kysyntä on määrällisesti suuri matalan tason 

tehtävissä hoiva-alalla, milloin muodostuu globaaleja hoivatyöntekijöiden ketjuja. Se 

tarkoittaa, että naiset muuttavat köyhemmistä maista varakkaampiin maihin tekemään 

hoitotyötä (King-Dejardin, 2019).  

 

1.2. Maahanmuuttajanaisten äitiys  

 

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajanaisten heikompi työllisyys verrattuna joko 

korkeakoulutettuihin maahanmuuttajamiehiin tai syntyperäisiin korkeakoulutettuihin naisiin 

selitetään usein heidän taipumuksellaan hoitaa lapsiaan kotona pitkään. Verrattuna 

syntyperäisiin suomalaisiin naisiin, maahanmuuttajanaiset ovat useammin kotona 

pidempään hoitamassa lapsia. Se tarkoittaa heille taukoa uralla, minkä jälkeen nähdään 

vaikeampana palata työelämään. Silloin hyvät lastenhoidon tuet voivat tulla työllistymisen 

esteeksi tukiessaan kotihoidon pitkittämistä. Kun naisilla puolestaan ei ole työtä, mihin 

palata, miesten työ perheen ainoina elättäjinä nousee perheen prioriteetiksi, jolloin naisille 

jää vastuulleen enemmän perheen ja kodinhoidon tehtäviä (Aure 2013, Kyhä 2011).  

 

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajanaisten heikompi työllistyminen verrattuna 

korkeakoulutettuihin maahanmuuttajamiehiin tai suomalaisiin miehiin ja naisiin selitetään 

usein myös varhaisella lapsen saamisella, kun syntyperäiset suomalaiset naiset 
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panostavat uran kehittämiseen pidempään. Arvioidaan, että maahanmuuttajanaisten 

kotiäitiys heikentää Suomessa nuorempien ikäryhmien asemaa työmarkkinoilla. Tämä 

johtuu sekä pidemmästä ajasta lasten hoitajana kotona että nuoremmasta iästä 

kotiäitiyden alkamiselle (Kyhä, 2011). 

 

Sveitsissä, jossa lasten hoitopalvelut ovat vähäiset, ja jossa konservatiivisemmat arvot 

perheestä ja työstä ovat yleistyneet, korkeakoulutetut maahanmuuttajanaiset nähdään 

erityisen heikossa asemassa oleviksi. Riano (2021) selvitti, mistä johtuvat työllisyysasteen 

erot Sveitsissä verrattaessa korkeakoulutettuja maahanmuuttajanaisia muihin. Sveitsi on 

vertailukelpoinen kohde Suomelle, koska sielläkin korkeakoulutettujen 

maahanmuuttajanaisten työllisyys on vertailuryhmistä kaikkein heikoin. Sen lisäksi 

Sveitsissäkin heidän mahdollinen työnsä on usein laadullisesti heikkoa eli se ei vastaa 

koulutusta, on määräaikaista ja usein huonosti palkattua.  

 

Rianon (2021) tutkimuksessa korkeakoulutettujen kertomusten mukaan (n=77) Sveitsissä 

on parhaat osaamisen kehittämisen ja uralla etenemisen mahdollisuudet syntyperäisillä 

miehillä. Heillä on myös paras työllistymisen laatu, eli paras työllisyysaste, tulot, työnlaatu 

sekä status työelämässä. Kaikkien heikon on maahanmuuttajaisten asema vastaavilla 

työelämän alueilla. Heidän työllistymisensä kehittyminen riippuu perheen strategiasta 

sovittaa yhteen perhe- ja työelämää. Tutkimuksessa havaittiin, että korkeakoulutettujen 

maahanmuuttajanaisten työuriin liittyy enemmän keskeytyksiä verrattuna sveitsiläisiin 

korkeakoulutettuihin naisiin. Ensimmäisen kerran työura keskeytyy silloin, kun he 

muuttavat maahan perheen vuoksi, esimerkiksi joko puolison työn vuoksi tai avioituessaan 

Sveitsissä asuvan puolison kanssa. Toinen työuran keskeyttäminen tapahtuu äitiyslomalle 

jäämiseksi. On havaittu, että korkeakoulutetut maahanmuuttajanaiset muuttavat maahan 

tyypillisesti 30–40-vuotiaina (Riano, 2021).  

 

Maahanmuuttajanaiset eivät koe vaikeuksia vain hyvän työmarkkina-aseman 

saavuttamisessa. He kohtaavat vaikeuksia myös osaamisensa täydentämisessä ja 

kehittämisessä, koska joutuvat hoitamaan lapsia kotona ja tekemään palkatonta 

kodinhoidollista työtä. Siihen myös vaikuttaa konservatiivinen kulttuuri, jonka mukaan 

naisille sopii paremmin hoitaa lapsia kotona kuin viedä heitä esimerkiksi päiväkotiin. Silloin 

työllistymiselle suurin este on lastenhoidon palvelujen puute (Riano, 2021). Eli tutkimusten 
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mukaan naisten pitkän kotiäitiyden syinä nähdään sekä huonot lastenhoitopalvelut että 

kotiin jäävän äidin tarjoama hyvä lastenhoito. 

 

Suomi mainostaa itseään kansainvälisiä osaajia kutsuessaan juuri perheelle ystävällisenä 

maana, jossa on hyviä palveluja ja jossa on helppoa sovittaa yhteen perhe- ja työelämä. 

Silloin kun hyvä perheen ja työn yhteensovittaminen ei ole vaikeaa palvelujen puuttumisen 

vuoksi, se ei ole este työllistymiselle. Tällöin haastetaan väite siitä, heikentääkö kotona 

oleminen lasten kanssa maahanmuuttajanaisten työllistymistä; vai ovatko 

maahanmuuttajanaiset kotona pidempiä jaksoja siksi, ettei heillä ollut ennen äitiyslomaa 

työtä, mihin sen jälkeen olisi voinut palata. Sama periaate toteutuu myös 

korkeakoulutettujen mahanmuuttajanaisten kohdalla. Jos korkeakoulutetulla 

maahanmuuttajanaisella olisi työ ennen lasten saamista, hänellä olisi mihin palata 

äitiysloman jälkeen. Siten maahanmuuttajanaisten pidempi kotiäitiys Suomessa verrattuna 

suomalaisnaisiin voi olla heikon työllistymisen seuraus eikä syy.  

 

Esimerkiksi Tanskassa korkeakoulutetut maahanmuuttajanaiset kokivat ei-toivottua 

domestikaatiota (eng., unwanted domestication) ei siksi, että he eivät pääse kotoa pois, 

vaan siksi, etteivät pääse työelämään (Liversage, 2009:132). Silloin myös naiset, jotka 

muuttavat Suomeen sekä parhaassa perheen perustamisen että työuran kehittämisen 

vaiheessa, eivätkä pääse työelämään, saattavat valita perheen perustamisen, jotta eivät 

menettäisi sekä mahdollisuutta perheen perustamiseen että uraa, kun horisontissa on 

näkyvissä vain epävarma tie työllistymiseen.  

 

1.3. Sosiaalisten verkostojen puute  

 

Sosiaaliset verkostot voivat olla maahanmuuttajien työelämässä joko mukaan ottavia tai 

poissulkevia. Verkostoteorian näkökulmasta katsoen maahanmuuttajien verkostot 

synnyttävät, ylläpitävät ja muodostavat muuttoliikettä. Maahanmuuttajien sosiaalisista 

verkostoista riippuu esimerkiksi se, mihin ja miten he työllistyvät. Verkostot muodostavat 

suhteita maahanmuuttajien välillä ja tuovat tietoa työllistymisen mahdollisuuksista 

kotimaassa yhä oleville, mutta uusiin maihin työllistymiseen halukkaille. Tieto siitä jo 

ennakkoon auttaa uusia maahanmuuttajia työllistymään nopeammin muuton jälkeen ja 
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vähentää sekä mahdollisen epäonnistumisen kustannuksia että riskejä epäonnistua (Palat, 

2017).    

 

Toinen sosiaalisten verkostojen merkitys on se, että ne auttavat muodostamaan 

sosiaalisia suhteita syntyperäisten kanssa. Se voi olla erityisen tärkeää 

korkeakoulutettujen työllistymisessä silloin, kun korkeakoulutusta vaativiin tehtäviin 

työllistytään tyypillisesti juuri sosiaalisten verkostojen kautta. Kun syntyperäiset 

suhtautuvat maahanmuuttajiin epäilevästi, syntyperäisten luomat kontaktit 

maahanmuuttajien ja syntyperäisten työantajien välille auttavat vähentämään kielteisiä 

ennakkoluuloja maahanmuuttajia kohtaan ja samalla vähentävät työnantajien epäilyksiä 

maahanmuuttajien osaamisesta (Valtonen, 2001). Lisäksi sosiaalinen verkostoituminen 

syntyperäisten kanssa on merkittävää siksi, että heillä on tietoa piilotyöpaikoista, joita 

arvioidaan olevan enemmän kuin julkisesti ilmoitettuja (Heikkilä, 2017). Jos sosiaalinen 

verkosto muodostuu kavereista, jotka työskentelevät sekundaarisektorin tehtävissä, sinne 

on helpompaa työllistyä myös korkeakoulutetuille maahanmuuttajille, kuin sinne, mihin 

heillä ei ole sosiaalisia verkostoja (Ahmad, 2015). Eli korkeakoulutettujen 

maahanmuuttajien sosiaalisten verkostojen määrä sekä laatu ratkaisevat heidän 

työllistymisensä laatua.  

 

Usein uskotaan, että laadukkaiden sosiaalisten verkostojen muodostaminen on 

korkeakoulutetuille maahanmuuttajanaisille helpompaa monikulttuurisissa perheissä, 

joissa toinen puoliso on suomalainen. Kuitenkin myös suomalaisen puolison kanssa elävät 

korkeakoulutetut maahanmuuttajanaiset kertovat sosiaalisten kontaktien puutteesta 

(Chang & Holm, 2017). Suomalaisessa kulttuurissa, joka on rakennettu samankaltaiseksi 

verrattuna muihin samanlaisuutta arvostaviin pohjoismaisiin hyvinvointivaltioihin, toiseus 

nähdään pikemmin vikana. Silloin moninaisuus voi olla este sopeutua yhteiskuntaan, jossa 

sitä vältetään (Liversage, 2009). Avioliitto syntyperäisen kanssa voi eristää 

monikulttuurista perhettä, sen sijaan että loisi ulkomaalaiselle puolisolle sosiaalisia 

verkostoja (Aure, 2013). Siitä on merkkejä myös Suomessa asuvilla korkeakoulutetuilla 

maahanmuuttajanaisilla (Chang & Holm, 2017). 

 

Usein myös uskotaan, että sosiaalisten verkostojen muodostaminen syntyperäisten 

kanssa on helpompaa korkeakoulutetuille maahanmuuttajille. Mutta Suomessa heikot 

sosiaaliset verkostot tuovat vaikeuksia myös niille, jotka ovat tulleet Suomeen valmiina 
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olleisiin työpaikkoihin omien verkostojensa kautta. Vaikuttaa siltä, että kansainvälisille 

osaajille voi olla helpompaa edetä työelämässä verkostojen kautta, muuttamalla maasta 

toiseen kuin nousta yhdessä yrityksessä hierarkkiassa ylöspäin. Silloin yhdessä maassa 

asuttaessa paikallisten verkostojen puute voi olla este työelämässä kehittymiselle. 

Esimerkiksi kansainväliset osaajat Suomessa ovat kertoneet, että on vaikeaa päästää 

’suomalaisuuden piiriin’, mikä estää työssä etenemistä (Yeasmin, 2017). Työuralla 

etenemisen mahdollisuuksia heikentää Suomessa, että uusiin haastavampiin tehtäviin 

valitaan suomalaisen ja ulkomaalaisen välillä lähes poikkeuksetta suomalainen (Forsander 

et al., 2004:150).  

 

1.4. Etninen syrjintä suomalaisilla työmarkkinoilla   

 

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajanaisten asema työelämässä verrattuna muihin 

korkeakoulutettuihin voi olla heikompi siksi, että he työllistyvät erilaista reittiä törmäten 

paikallisiin instituutioihin ja paikallisten työmarkkinoiden vaatimuksiin paikallisen kielen 

osaamisesta sekä paikallisesta tutkinnosta ja paikallisessa työelämäkokemuksesta 

(Heikkilä, 2017, Chang & Holm, 2017). He tulevat usein myös syrjityiksi siksi, että he ovat 

naisia ja äitejä ja lisäksi tietyn etnisyyden edustajia (Riano, 2021).  

 

Etnisyyden perusteella on Suomessakin havaittu syrjintää työmarkkinoilla: se voi olla joko 

suoraa tai epäsuoraa tai molempia. On havaittu, että sanalla ’maahanmuuttaja’ on yleisesti 

ottaen kielteinen sävy Suomessa. Sen vuoksi monet esimerkiksi englanninkielisistä maista 

tulevista kutsuvat itseään mieluummin ekspatriaateiksi. On havaittu, että he työllistyvät 

Suomessa koulutustaan vastaaviin tehtäviin paremmin, koska kokevat, että työnantajat 

arvostavat heitä ja heidän koulutustaan paremmin verrattuna esimerkiksi Suomeen 

Taiwanista muuttaneisiin korkeakoulutettuihin maahanmuuttajanaisiin, jotka päätyivät 

vaihtamaan alaa ja työskentelemään Suomessa lähihoitajina (Chang & Holm, 2017). 

 

Suomessa on havaittu etnistä syrjintää työmarkkinoilla koulutuksesta ja työkokemuksesta 

riippumatta. Maahanmuuttajien työllistymistä ja syrjäyttämistä työelämästä Suomessa 

tutkinut Valtonen (2001) haastatteli maahanmuuttajia heidän työllistymisen 

kokemuksistaan (n=78 henkilöhaastattelua, n=11 ryhmähaastattelua ja n=20 

perhehaastattelua). Hän havaitsi, että työnantajat hylkäsivät maahanmuuttajat heti kun 
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kuulivat heidän nimensä olevan ulkomaalaisen. Maahanmuuttajien hylkäämisen syyksi 

työnantajien puolelta esitettiin heikko suomen kielen taitotaso, vaikka kielitaitotasoa ei ollut 

annettu mahdollisuutta osoittaa. Selitykseksi heikko suomen kielen taito oli ilmoitettu 

automaattisesti silloinkin, kun hakija puhui suomea sujuvasti ja työhakemus oli varmuuden 

vuoksi annettu tarkastettavaksi suomen kielen opettajalle. Tästä johtuen maahanmuuttajat 

kokivat vaikeuksia työllistyä matalankin tason tehtäviin, kuten esimerkiksi siivoojiksi. 

 

Suomen kielen vaatimusta voidaan käyttää yhtenä keinona maahanmuuttajataustaisten 

hakijoiden hylkäämiseksi työnhaussa etnisen taustan perusteella. Kielitaitovaatimukset 

voivat olla vahva, mutta työnantajalle turvallinen, väline hylätä maahanmuuttajat pois 

työnhakijoiden joukosta. Se on turvallinen keino työelämästä poissulkemiseksi siksi, että 

se on epäsuoraa diskriminaatiota, kuten sitä kutsuu Valtonen tutkimuksessaan (2001). 

Hän tutki maahanmuuttajien työllistymisen kokemusten (n=61) lisäksi kyselyllä myös 

julkisen ja yksityisen puolen työnantajien näkemyksiä maahanmuuttajien työllistymisen 

ongelmista. Suurin osa työnantajia edustaneista vastaajista (67 %) oli sitä mieltä, että 

maahanmuuttajien heikko työllisyys johtuu heikosta suomen kielen taidosta. Kyselyyn 

vastanneista työnantajista 85 prosenttia oli sitä mieltä, että työllistyäkseen 

maahanmuuttajien on todella tärkeää keskittyä suomen kielen oppimiseen, ammatilliseen 

koulutukseen ja suomalaisen työkulttuurin tuntemiseen. 

 

Valtosen tutkimuksessa (2001) nousi esille myös maahanmuuttajia kohtaan tunnettu 

epäluottamus, joka tulee maahanmuuttajataustasta. Niillä, jotka onnistuivat työllistymään, 

välittäjänä oli usein suomalainen kaveri, suomalainen ohjaaja opiskelupaikasta tai muu 

suomalainen suosittelija, joka tunsi työnhakijan tai jonka tehtävänä oli edistää 

maahanmuuttajataustaisten työllistymistä.  

 

Usein arvioidaan, että maahanmuuttajien heikon työllisyyden syy johtuu maahanmuuttajien 

rajallisista taidoista, mutta harvemmin kyseenalaistetaan järjestelmää, jota 

korkeakoulutetut maahanmuuttajat käyttävät tai itse työmarkkinoita. Ahmad (2010) esitti 

tutkimuksessaan muita tärkeitä vaikuttavia tekijöitä, kuten esimerkiksi työnantajien 

henkilökohtaiset mieltymykset, jotka vaikuttavat siihen, saako maahanmuuttaja työtä ja 

millaista. Riippumatta osaamisestaan maahanmuuttajat ovat silloin työnantajien vallassa, 

jota eivät muokkaa neutraalit talouden kysynnän ja tarjonnan mekanismit, vaan 

’tietynlainen sosiokulttuurinen todellisuus muovaa kysynnän ja tarjonnan lakeja näillä 
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työmarkkinoilla.’ (Ahmad, 2010:74). Sosiokulttuurinen todellisuus, joka ohjaa 

maahanmuuttajien työllistymistä etnisyyden perustella, voi selittyä suomalaisten asenteilla 

maahanmuuttajia kohtaan.  

  

Suomalaisten asenteita maahanmuuttajia kohtaan tiivistäneen Juho Saarin mukaan (Yle, 

2021) tutkimuksista ilmenee, että suomalaiset ovat tarkkoja arvioimaan, ketkä ovat 

’meidän’ empatian piirissä ja ketkä ovat sen ulkopuolella, eli ’he’. Hänen mukaansa sitä 

kutsutaan empatian kuiluksi. Hänestä suomalaiset arvioivat todella tarkasti, onko 

maahanmuuttaja kunniallinen vai ei. Joskus maahanmuuttaja on kantasuomalaisten 

silmissä jossain asunnottomien ja päihdeongelmaisten kanssa samassa nipussa.  

 

Yhtenäisen kuvan muodostamista ’heistä’ kuvaili Pohjola (2016) analyysissään eettisistä 

kysymyksistä silloin, kun autetaan heikompaan asemaan joutuneita, tai sinne työnnettyjä. 

Heikompaan asemaan esimerkiksi asunnottomuuden, työttömyyden tai etnisyyden vuoksi 

joutuneet ihmiset ovat marginalisoituneet. Pohjola kuvaa sen reuna-alueeksi keskellä 

olevan alueen ympärillä. Raja yhteiskunnassa piirretään hyväosaisten ympärille. Keskellä 

olevien hyväosaisten rajan ulkopuolella ovat yhteiskunnan syrjään jääneet huono-osaiset 

henkilöt. He ovat marginaalialueella. Erottaminen kahteen toimii yhteiskunnan keskellä 

olevien ihmisten peilinä. Keskellä olevat ihmiset saavat katsoa reunalla, marginaalissa 

olevia ihmisiä, ja peilata heistä omaa menestystään ja arvoaan. Kahtiajako voi olla 

hallinnan väline. Silloin reunalla olevat ihmiset toimivat varoittavana esimerkkinä 

keskustassa oleville onnistuneille mahdollisesta epäonnistumisesta ja motivoivat 

onnistumiseen. Eli kahtiajako tarvitaan, koska se toimii onnistuneille peilinä (Pohjola, 

2016).  

 

Lisäksi on tärkeää määritellä sanan ’syrjäyttää’ merkitys. Kuten Pohjola nostaa esille 

(2016), suomen kielessä sanaa syrjään jäämisestä käytetään siten, että sillä viitataan 

yksityisen henkilön vastuuseen syrjään jäämisestä niin, että se olisi kuin oma valinta. 

Kuitenkin syrjään jäämisessä on kyse myös syrjään jättämisen mekanismista. Sitä voi 

tapahtua esimerkiksi silloin, kun työnantaja automaattisesti olettaa, ettei maahanmuuttaja 

osaa suomen kieltä hyvin, tai että tämän etninen tausta tarkoittaa jotain tiettyjä piirteitä. 

Syrjäytyminen työelämästä merkitsee myös usein syrjään jäämistä, koska siitä riippuu mitä 

Weber on kutsunut elämän mahdollisuuksiksi (life chances, Dahrendorf, 1979), kuten 
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esimerkiksi mahdollisuudet koulutuksiin, asuntoon, hyvään terveyteen, jne. Siksi 

syrjäyttämisestä on vastuussa myös se, mikä syrjäyttää tai ne, jotka syrjäyttävät. 

 

Mutta syrjintä tapahtuu niin, että keskellä olevat ’me’ ja reunalla olevat ’he’ harvoin 

kohtaavat toisiaan, ja siksi tuntevat toisiaan huonosti. Syntyy tietämättömyyttä, jolloin 

’tuntemisen aukot täyttyvät helposti oletuksilla, asenteilla ja ennakkoluuloilla, mikä 

rakentaa osaltaan yhteiskunnallista muukalaisuutta’ (Pohjola, 2016). Se synnyttää myös 

syrjään jättämisen mekanismeja, jotka työntävät ihmiset keskeltä reunaan tyypitellyn 

prosessin kautta. Tyypittely tapahtuu silloin, kun ihmiset lajitellaan sen tiedon mukaisesti, 

mitä heidän tyypeistään tiedetään, eikä heitä nähdä persoonina (Pohjola, 2016). 

Maahanmuuttajat nähdään usein yhtenäisenä ’he’ ryhmänä tutkimuksissa, joissa 

analysoidaan heidän työttömyyttään Suomessa. Esimerkiksi Ahon ja Mäkiahon (2017) 

tutkimuksessa tutkitaan työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuutta ja myönnetään, 

että kotoutumissuunnitelmalla on vaikutusta työllistymiseen ilman, että siinä otetaan 

huomioon maahanmuuttajien koulutustaustaa. 

 

 

2. Aktiivipolitiikka työllistymisen esteiden poistajana 

 

Jos korkeakoulutetut miehet muuttavat työn perässä ja naiset miehen työn perässä, ilman 

työsopimusta Suomeen tulevat naiset hakevat apua työllistymiseen paikallisesti. 

Ilmoittautuessaan TE-toimistoon työttömiksi työnhakijoiksi Suomessa, he sitoutuvat 

työllistymissuunnitelmaan, joka on maahanmuuttajille myös kotoutumissuunnitelma. Silloin 

heillä on sekä oikeus että velvollisuus edistää työllistymistään ja oppia suomen tai ruotsin 

kieltä. Pääkaupunkiseudulla oli aiemmin Helsingin Kluuvin TE-toimisto, joka toimi 

erityisesti korkeakoulutettujen työllistymisen edistämisessä, mutta tuli lakkautetuksi 

uudistuksien vuoksi vuonna 2013 (Yle, 2012). Siitä lähtien korkeakoulutetut 

maahanmuuttajat, kuten myös kantasuomalaiset, ovat käyttäneet koulutuksesta 

riippumattomia yleisiä TE-toimiston palveluja.  
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2.1. Työttömien aktiivipolitiikka kotoutumissuunnitelmana   

 

Kun korkeakoulutetut maahanmuuttajat tulevat uuteen maahan ilman työsopimusta, on 

instituutioilla tärkeä rooli heidän työllistymisensä tukemisessa. Instituutiot tukevat 

maahanmuuttajia osaamisen tunnistamisessa, aktivoinnissa ja muokkaamalla osaamista 

paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin. Ne toimivat silloin heidän verkostoijinaan ja 

välittäjinään auttaen maahanmuuttajia täyttämään paikalliset vaatimukset.  

 

Esimerkiksi Norjassa korkeakoulutetut maahanmuuttajat kokevat vaikeuksia päästä norjan 

kielen kurssille. Heille, jotka ovat tulleet perheen vuoksi, norjan kielen oppiminen ei ole 

pakollista, mikä usein muodostuu esteeksi kurssille hyväksymiselle. Koska heille olisi 

tärkeää aloittaa kielen opiskelu heti muuton jälkeen, kurssille pääsemättömyys johtaa sen 

sijaan työttömyysajan venymiseen eikä kielen oppiminen edisty. Silloin työllistymisen 

mahdollisuudet huononevat (Aure, 2013).   

 

Suomessakin työttömien korkeakoulutettujen maahanmuuttajanaisten aktiivipolitiikan 

toteuttajina toimivat tärkeässä roolissa instituutiot. TE-toimistojen kautta tehtävän 

aktiivisen työvoimapolitiikan tarkoituksena on tarjota koulutuksia, jotka toimivat työttömien 

keinona integroitua yhteiskuntaan. Silvennoisen mukaan (2002:36) työttömien koulutus 

’organisoi työttömän aikaa, paikkaa ja olemisen sisältöä’ ja Suomen valtio sääntelee sen 

sisältöä, koska se sääntelee sekä työllistymistä että koulutusta. Työvoiman kouluttamisen 

avulla pyritään myös sosiaalistamaan työttömiä, mikä estäisi syrjäytymistä. Työttömyys 

synnyttää hyvinvointivaltiossa ’moraalisen paniikin’, mikä tuo uhkaa hyvinvointivaltion 

palvelujen rahoittamiseen. Siksi aktiivisen työvoimapolitiikan koulutukset tarjoavat nopeita 

ratkaisuja työttömyyteen, ja samaan aikaan työttömyyden ’moraalisen paniikin’ valtiolle 

tuoman uhan lieventämiseen (Silvennoinen, 2002).  

 

Yksi suojamekanismeista Bauderin mukaan (2003) ovat säätelevät instituutiot, jotka 

poissulkevat korkeakoulutettuja maahanmuuttajia primaarisektorin tehtävistä suosien 

syntyperäisiä ja kyseisessä maassa koulutuksensa suorittaneita. Vaikka Suomeen 

tarvitaan sekä matalan koulutuksen maahanmuuttajia sekundaarisektorin tehtäviin että 

osaajia primaarisektorin tehtäviin, Suomessa on tunnistettu, että TE-toimiston palvelut 

ohjaavat korkeakoulutettuja naisia alemman sektorin töihin aliarvostamalla heidän 
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pätevyyttään ja taitojaan (Heikkilä 2017, Antikainen 2010). Esimerkiksi lähihoitaja nähdään 

ammattina, joka on yksi parhaiten sopivista ammateista maahanmuuttajille näiden 

entisestä koulutustasosta riippumatta (Lauren & Wrede, 2010). 

 

2.2. Aktiivipolitiikka työllistämisen mahdollistajana   

 

Yleisesti aktiivipolitiikka pyrkii työllistymisen nopeuteen eikä laatuun. Kontekstia, jossa 

aktiivinen työttömien työvoimapolitiikka kotoutumissuunnitelmana toimii, selittää sen 

tarkasteleminen duaaliteorian näkökulmasta. Se voi olla työllistymisen mahdollistajana 

Suomessa, jos työvoimapolitiikan tavoitteet sopivat yhteen maahanmuuttajien muuton 

tavoitteen kanssa. Työttömien aktiivipolitiikan toimenpiteet Suomessa keskittyvät 

työllistymiseen ammatillisen tason tehtäviin.   

 

Heikkilä (2017) esimerkiksi totesi tutkimuksessaan maahanmuuttajista Suomen 

työmarkkinoilla ja työvoiman tarpeesta tulevaisuudessa Suomessa, että Suomeen 

tarvitaan sekä vähemmän että enemmän koulutettuja maahanmuuttajia. Tarve johtuu 

väestön demografisesta muutoksesta, joka aiheutuu suurten ikäluokkien ikääntymisestä ja 

alhaisesta syntyvyydestä. Hoiva-alan avoimuus ulkomaalaiselle työvoimalle näkyy siitä, 

että ulkomaalaiset sosiaali- ja terveysalalta valmistuneet opiskelijat työllistyvät parhaiten. 

Duaaliteorian näkökulmasta katsoen Suomi tarvitsee maahanmuuttajia sekä korkeaa 

koulutusta vaativiin tehtäviin että matalan koulutuksen tehtäviin.  

 

Maahanmuuttajien tarvetta työmarkkinoilla selittävän duaaliteorian mukaan työmarkkinat 

jakautuvat kahteen sektoriin. Suomessakin on havaittu polarisaatiokehitystä, joka 

tarkoittaa, että työmarkkinat jakautuvat sekä korkea- että matalapalkkaisten tehtäviin 

samaan aikaan kun keskipalkkaisten osuus pienenee (Kauhanen, 2014, Obstbaum & 

Vanhala, 2016 & Kauhanen M., 2017). Jakautuneet työmarkkinat koostuvat 

pääomakeskeisestä primaarista sektorista ja työvoimakeskeisestä sekundaarista 

sektorista (Massey et al., 1993). Työvoimakeskeinen sekundaarisektori koostuu vähän tai 

ei lainkaan koulutusta vaativista tehtävistä. Työntekijät voivat irtisanoutua tai heidät 

voidaan irtisanoa milloin vain, ilman että työnantaja menettäisi investointinsa. Heikko 

sosiaalinen liikkuvuus heikentää etenemismahdollisuuksia. Pääomakeskeisessä 
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primaarisektorissa palkat ovat korkeampia, työt turvallisempia, sosiaalinen liikkuvuus ja 

omien taitojen kehittämismahdollisuudet parempia (Massey et al., 1993).  

 

Primaarisektori on korkeakoulutettujen ammattilaisten sektori. Työnantajat investoivat 

tarjoten yritysten kohdennettuja erityiskoulutuksia työntekijöille. Koska on investoitu paljon, 

työntekijät tulevat kalliiksi ja työnantajille on kannattavaa sitouttaa heidät itseensä. 

Työntekijät ovat primaarisektorissa yritysten tärkeä pääoma (Massey et al., 1993). 

Tutkimus korkeakoulutetuista maahanmuuttajanaisista TE-palvelun asiakkaina (Steel & 

Jyrkinen, 2017) osoitti, että he kaipaavat työllistymisensä tueksi yksityisempiä palveluja, 

jotka vahvistavat primaarisektorilla tarvittavan koulutuksen spesifisyyttä suomalaisten 

työmarkkinoiden kontekstissa. 

 

Sekundaarisektorin huonot työolosuhteet eivät houkuttele syntyperäisiä työskentelemään 

sekundaarisektorin tehtäviin. Vaikka ei olisi halukkaita työntekijöitä, matalapalkkaisia 

tehtäviä ei ole mahdollista poistaa. Myöskään ei ole mahdollista korottaa palkkoja 

houkuttelevuuden lisäämiseksi, koska ongelma on sosiaalisessa rakenteessa. 

Nostettaessa palkkaa matalan tason tehtävissä, pitäisi nostaa sitä myös kaikissa muissa 

sektoreissa. Jos alimman tason palkkoja nostettaisiin selvästi, tulisi seuraavasta tasosta 

uusi matalapalkkaisten tehtävien työmarkkina (Massey et al., 1993).  

 

Tehtävät sekundaarisektorissa ovat usein myös sellaisia, että niitä ei voi jättää tekemättä. 

Tämän seurauksena kasvaa motivaatio-ongelma, jonka mukaan syntyperäisten motivaatio 

työskennellä matalapalkkaisissa tehtävissä laskee. He eivät halua tehdä ’likaista työtä’, 

tuntevat itsensä liian hyvin koulutetuiksi, ja mieluummin jäävät työttömiksi tai siirtyvät 

primaarisektorin tehtäviin. Työnantajat tarvitsevat matalapalkkaisiin tehtäviin työntekijöitä, 

joille työ olisi pelkästään ansiolähde, ja joilla ei olisi tarvetta statukselle tai työn maine 

tärkeää. Syntyperäisten työntekijöiden pula sekundaarisektorin tehtävissä pakottaa 

työnantajat toivottamaan maahanmuuttajia tervetulleiksi. Vähentääkseen motivaatio-

ongelmien aiheuttamia ongelmia, työnantajat rekrytoivat työntekijöitä itse suoraan 

ulkomailta tai valtiot järjestävät sen yritysten puolesta. Matalaa palkkatasoa ylläpidetään 

institutionaalisten ja sosiaalisten mekanismien kautta. Palkat voivat vain laskea, koska 

vain palkojen nostaminen on suojattu (Massey et al., 1993, Palat 2017).  
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Avoimien työmahdollisuuksien tarjonta ja korkeammat palkat verrattuna kotimaahan 

houkuttelevat maahanmuuttajia valitsemaan sellaista työtä, johon voi helposti päästä ja 

jossa ansaita rahaa. Sekundaarisektorissa työntelevä maahanmuuttaja tunnistaa olevansa 

työmarkkinoiden alaosassa ja työnsä alhaisen statuksen, mutta hänelle se ei ole tärkeää. 

Hän ei määrittele itseään vieraan maan osana, vaan kotimaansa osana. Hänen 

statuksensa kotimaassaan paranee ansiotulojen kautta. Ulkomailla hänellä on 

määräaikainen tavoite ansaita rahaa ja saavuttaa sen avulla primaaritavoitteensa, kuten 

oman kotimaassaan asuvan perheensä auttaminen taloudellisesti. Mahdollisuus ansaita 

rahaa toimii pelkästään vetovoimatekijänä, joka selittää, miksi maahanmuuttajat haluavat 

tulla työskentelemään toisessa maassa (Massey et al., 1993).   

 

Duaaliteoria selittää maahanmuuttajien tarvetta ja sitä, miksi korkeakoulutetut toisesta 

maasta voivat olla kiinnostuneita ansaitsemaan rahaa menettämättä statustaan. 

Neoklassinen mikroteoria täydentää maahanmuuttomakroteorioita painottamalla yksilön 

päätöksen merkitystä muuttamiselle. Muutto on myös investointi pääomaan, koska ihmiset 

pyrkivät muuttamaan sinne, missä voivat olla tuotteliaita. Tämän lisäksi he laskevat, että 

jos tarvitaan lisäinvestointia kuten kielen oppimista, sopeutumista uuteen kulttuuriin, tai 

odotettavissa on henkisiä vaikeuksia tai menoja työttömyyden aikana, olisivat nämä silti 

kannattavia primaaritavoitteen saavuttamiseksi. Muuttajat tekevät kannattavuuden 

perusteella päätöksensä muuttaako toiseen maahan työllistymään. Kohdevaihtoehtoina on 

joskus useampi kuin yksi maa, jolloin kunkin hyödyt ja haitat lasketaan (expected 

destination earnings, Massey et al., 1993).  

 

Duaaliteoriaa täydentää the new economics of labor migration (NELM) -teoria, joka selittää 

syitä yksilön päätökseen muuttaa toiseen maahan. Maahanmuuttoteoria väittää, että 

päätös muuttamisesta toiseen maahan tehdään perheessä yhdessä sekä perheen tulojen 

lisäämiseksi että kotitalouden riskien vähentämiseksi. Riskeihin kuuluvat esimerkiksi 

suhteellinen köyhyys tai taloudellinen epävarmuus kotimaassa. Epävarmuus johtuu 

talouden muutoksista. Suhteellista köyhyyttä koetaan silloin, kun nähdään ympärillä muita, 

joiden elintaso on parantunut toiseen maahan työskentelemään muuttamisen yhteydessä 

(Massey et al., 1993, Palat, 2017). Kontaktit muiden maahanmuuttajien kanssa 

kotimaassa kannustavat myös muita muuttamaan.  
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Nowickan tutkimus osoitti (2013), että korkeakoulutetut maahanmuuttajat aliarvostavat 

aktiivisesti omia koulutuksiaan uusissa asuinmaissaan. Hän tutki korkeakoulutettujen 

puolalaisten työllistymistä koulutustaan vastaamattomiin tehtäviin Isossa-Britanniassa 

todeten, että korkeakoulutetut maahanmuuttajat uudessa maassa ovat itse omien 

taitojensa ja koulutuksensa vahvistamisen aktiivisia tekijöitä. Joskus he muuttivat 

verkostojensa kautta matalan koulutuksen tehtäviin ilman, että edes yrittivät löytää 

koulutustaan vastaava työtä. Kun he itse eivät arvosta omaa koulutustaan, he eivät tuo 

esille omaa osaamistaan eivätkä edes yritä työllistyä entistä koulutustaan vastaavasti.  

 

Päätöstä muuttaa toiseen maahan vahvistavat myös sosiaaliset verkostot. Verkostoteorian 

mukaan maahanmuuttajille sosiaaliset verkostot toimivat apuna työn löytämisessä. 

Verkostot toimivat, kun joissain maissa muodostuu työvoimapula tehtävissä, joihin on 

helppoa päästä ansaitsemaan rahaa. Maahanmuuttajien verkostot voivat myös tukea 

maahanmuuttoa. Verkostot yhdistävät maahanmuuttajia ja entisiä maahanmuuttajia sekä 

myös paikallisia. Jos verkostot ovat vahvoja, kasvattaa se maahanmuuttoa, koska uusille 

maahanmuuttajille on vähemmän riskejä muuttaa maahan, jossa on ennestään kontakteja. 

Sosiaalinen pääoma tarkoittaa verkostojen kautta mahdollisesti saavutettavia kontakteja. 

Se tarkoittaa, että jos on yksi maahanmuuttaja, pian on toinen. Ensimmäiselle 

maahanmuuttajalle maahanmuutto on kalleinta. Valtiolle puolestaan voi olla vaikeaa hallita 

verkostojen kautta syntyvää maahanmuuttovirtaa, johon perhesyistä tapahtuva muuttoliike 

kuuluu, koska maahanmuutto tapahtuu virallisen migraatiopolitiikan ulkopuolella eikä 

vastaa työmarkkinoiden tarvetta. Mutta migraatiopolitiikka, joka tukee perheen 

yhdistymistä, on näin ollen ristiriitaista, koska se antaa oikeuden päästää sisään maahan 

työmarkkinoista riippumatta (Massey et al., 1993:450, Palat, 2017:20). 

 

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajanaisten oma valinta muuttaa Suomeen voi johtua 

päätavoitteesta parantaa perheen taloudellista tilannetta ja toivosta vähentää riskejä. 

Suomessa, kuten myös muissa Pohjoismaissa, voi olla vaikeaa päästä matalan kynnyksen 

työhön, koska melkein kaikkiin tehtäviin tarvitaan jonkin verran koulutusta (Aure, 2013, 

Liversage, 2009). Sosiaalisten verkostojen kautta maahanmuuttajat voivat kuulla 

mahdollisuuksista työllistyä sinne, missä on suuri työvoiman tarve kuten sosiaali- ja 

terveysalalla. Rakenteellisista muutoksista johtuvat avoimet työpaikat ja työvoimapolitiikan 

tukemat koulutukset sekä tehtävien avoimuus maahanmuuttajille voivat houkutella 

opiskelemaan lähihoitajiksi. Työllistymistä voidaan silloin tukea aktiivisesti toimenpiteiden 
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avulla, koska niiden avulla pystytään reagoimaan työvoimapulaan eikä työvoiman 

ylitarjontaan (Aho, 2008). 

 

2.3. Aktiivipolitiikka työllistymisen estäjänä  

 

Aktiiviset työvoimapoliittiset toimenpiteet voivat olla paitsi sisään ottavia myös 

poissulkevia. Silloin, kun aktiivipolitiikka ei mahdollista korkeakoulutettujen 

maahanmuuttajanaisten työllistymisen parantamista ja mahdollisuuksia hyödyntää entistä 

osaamista, se estää työllistymistä koulutusta vastaavalle alalle ja korkeakoulutetun 

identiteetin säilyttämistä. Duaaliteoriasta katsoen toinen korkeakoulutettujen 

maahanmuuttajanaisten ryhmä eroaa matalan koulutustason tehtäviin suoraan 

tarkoituksellisesti hakeutuvista siinä, että he haluaisivat päästä primaarisektorin tehtäviin, 

mutta eivät voi, vaikka korkeakoulutetun identiteetin säilyttäminen olisi heille tärkeää ja 

heillä olisi entistä kokemusta ja/tai koulutusta primaarisektorin tehtävistä muista maista.  

 

Silloin kun he eivät voi päästä primaarisektorin töihin, korkeakoulutetut 

maahanmuuttajanaiset valitsevat sekundaarisektorin työn, koska toivovat silloin saavansa 

parempaa työtä tulevaisuudessa (Landolt & Thieme, 2018), saavansa hyvän 

maahanmuuttajan identiteetin, joka olisi veronmaksaja eikä tuensaaja (Chang & Holm, 

2017), välttääkseen työttömyyttä (Kyhä, 2011) tai vain kotirouvana olemista (Liversage, 

2009). Sekundaarisektorin valitseminen kuitenkin lukitsee juuri sekundaarisektorin 

tehtäviin. 

 

Aktiivisen työvoimapolitiikan järjestäjien antama ohjaus aiempaa koulutusta 

vastaamattomiin tehtäviin tai alan vaihtamiseen matalan koulutustason tehtäviin voi johtua 

siitä, että integraatiopolitiikka on sokea korkeakoulutetuille maahanmuuttajille, jotka ovat 

muuttaneet tai jääneet Suomeen perhesyistä. Esimerkiksi Eamets (2018) kuvaa 

integraatiopolitiikkaa, joka heijastaa duaaliteorian kuvaamaa kahtiajakoa polarisoituneilla 

työmarkkinoilla: integraatiopolitiikka on jaettu kahteen osaan, joista yksi koskee 

korkeakoulutettuja ja toinen matalasti koulutettuja maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä. 

Eametsin mukaan vähäistä taitoa vaativissa tehtävissä työskentelevät maahanmuuttajat 

tarvitsevat integraatiota välttääkseen sosiaalisia ongelmia. Eli, kuten Silvennoinen (2002) 

kuvaa työttömien aktiivipolitiikkaa Suomessa, integraation tavoitteena on mahdollisen 
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marginalisaation estäminen koulutusten avulla. Sekundaarisektorissa työt ovat 

työvoimakeskeisiä, työntekijät vaihtuvat usein, työttömyyden riski on suuri, mutta myös 

työllistymisen mahdollisuudet korkeat. Niihin riittävät vain lyhyet koulutukset, jotka tulevat 

yhteiskunnalle halvemmiksi kuin kouluttaminen korkeaa ja pitkää koulutusta vaativiin 

tehtäviin.   

 

Työvoimakeskeisten tehtävien työntekijöille vastakohtana ovat korkeakoulutetut 

maahanmuuttajat, joilla ei ole vastaavaa tarvetta integraatiopolitiikalle tai sen uskotaan 

olevan todella vähäistä. Uskotaan, että he integroivat itsensä itsenäisesti sosiaalisten 

verkostojen kautta. Korkeakoulutetut maahanmuuttajat ovat usein talentteja, joista 

kilpaillaan globaalisti. He työskentelevät toimihenkilötehtävissä eli primaarissa sektorissa, 

jossa siirtyvät maasta toiseen (Eamets, 2018). 

 

Osa maahanmuuttoteorioista katsoo korkeakoulutettujen maahanmuuttajien muuttavan 

työn perässä sinne, mistä saavat parhaimman työtarjouksen. Migraatiopolitiikka myös 

näkee korkeakoulutetut maahanmuuttajat kansainvälisinä osaajina, joista kilpaillaan 

globaalisti ja jotka muuttavat maahan silloin, kun työpaikka on heille valmiina. Eli heidän ei 

katsota jäävän sellaisiksi työttömiksi, jotka tarvitsisivat ulkopuolista apua työllistymiseen, 

kuten esimerkiksi TE-toimiston palveluja. Myöskään heidän puolisojaan ei nähdä sellaisten 

palvelujen tarvitsijoina.  

 

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä verkostojen kautta vahvistaa 

esimerkiksi tutkimus kansainvälisistä osaajista ICT-alalla Suomessa (n=556). He ovat 

kertoneet saaneensa tietoa työmahdollisuuksista yritysten rekrytoinnin tai sosiaalisten 

verkostojensa kautta. Muut kanavat olivat Suomessa asuvat ystävät tai sukulaiset, 

globaalisti liikkuvat suomalaiset, kansainvälisesti toimivat yritykset, rekrytointiyritysten 

kautta (mutta pieni osa), kansainvälisistä ammattilehdistä tai messuilta (Forsander et al., 

2004).  

 

Niiltä korkeakoulutetuilta maahanmuuttajilta, jotka tulevat maahan ilman valmista 

odottavaa työpaikkaa, vaaditaan paikallisuutta. Suomessa heiltä vaaditaan esimerkiksi 

suomen kieltä, suomalaista tutkintoa ja suomalaista työkokemusta (Heikkilä, 2017). 

Yleisesti ottaen korkeakoulutettujen inhimillistä pääomaa on vaikeampaa siirtää ulkomaille 

verrattuna suorittavan tason työntekijöiden ammattitaitoihin, koska korkeakoulutettujen 
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tapauksessa muuttuvat kieli sekä sosiaalinen ja taloudellinen ympäristö (Basilio & Bauer, 

2010, Chriswick, 1979 via Massey et al., 1993:456). Jos maahanmuuttajilla on hyvä 

kielitaito, silloin suositaan mieluiten niitä, joilla on paikallinen aksentti (OECD, 2014). 

Korkeakoulutettujen ja perhesyistä tulleiden maahanmuuttajien ensimmäinen työn 

saaminen ulkomailla on jossain määrin samanlaista kuin ensimmäinen työn saaminen 

yleensä ja samanlaista kuin olisi tultaessa pakolaisena (Aure, 2013).  

 

Inhimillisen pääoman siirtäminen toisiin maihin aiheuttaa inhimillisen pääoman 

yhteensopimattomuutta, eli kohtaanto-ongelmaa. Se tarkoittaa, että korkeakoulutetut 

maahanmuuttajat ottavat vastaan heidän koulutustaan vastaamatonta työtä. He ovat 

työssä, jossa tarvitaan vain vähän tai ei lainkaan koulutusta. Toisin sanoen he ottavat 

vastaan sekundaarisektorin työtä, mutta vain siksi, että he eivät voi päästä 

primaarisektorin työhön. Vaikka inhimillisen pääoman yhteensopimattomuutta esiintyy 

syntyperäisten joukossakin, maahanmuuttajanaisten kohdalla se on yleisempää (Visintin 

et al., 2015).  

 

Sitä, miten aktiivityövoimapolitiikan toimenpiteet voivat olla estämässä korkeakoulutettujen 

maahanmuuttajien työllistymistä omalle alalle kuvaa hyvin yksi epäonnistunut projekti 

Tanskassa. Projekti oli suunniteltu hyödyntämään vuonna 2015 pakolaisina Tanskaan 

tulleiden korkeakoulutettujen maahanmuuttajien taitoja. Projekti oli suunniteltu 

kouluttamaan korkeakoulutettuja pakolaisia insinööreiksi hyödyntääkseen heidän 

osaamistaan ja täyttääkseen tanskan työmarkkinoiden tarvetta insinööreille. 

Projektisuunnitelman mukaan ensiksi oli tarkoitus kouluttaa maahanmuuttajataustaisia 

pakolaisia insinööreiksi sopeutumaan tanskalaiseen työelämään ja sen jälkeen 

mentoroinnin avulla edistää heidän työllistymistään, mutta kuvaan astuivat 

työvoimapolitiiset toimenpiteet, jotka ovat Tanskassa nimeltään ’motivaatiovaikuttavat’ 

kuten myös ’pelotevaikuttavat’ (Aho, 2008:51). Saadakseen tukea pakolaisten piti 

työskennellä 225 tuntia vuodessa, joten projektin osallistujat alkoivat etsiä mitä tahansa 

työtä. Se esti osallistumista projektiin ja lopuksi työllistymistä omalle alalle sekä heidän 

taitojensa hyödyntämistä korkeaa osaamista vaativissa tehtävissä (Berthou & Buch, 2018).      

 

Suomessa on havaittu, että kansainvälisten osaajien ja suomalaisten korkeakoulutettujen 

maahanmuuttajapuolisoiden on vaikeaa päästä työmarkkinoille omaa koulutusta tai 

työkokemusta vastaaviin tehtäviin. Tutkimus kansainvälisten osaajien puolisoiden 
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työllistymisestä Suomessa osoitti, että haastatelluista kansainvälisten osaajien 33 

puolisosta vain yhdellä oli työ, johon hän oli tyytyväinen. Neljällä heistä oli työtä, mutta työ 

oli väliaikaista, ja he eivät olleet siitä tyytyväisiä. Muilla 26 puolisoilla ei ollut työtä, vaikka 

he olivat sitä etsineet. Työttömät puolisot olivat varmoja, että heidän perheensä muuttavat 

Suomesta pois toisen puolison hyvästä vakituisesta työpaikasta huolimatta, jos he eivät 

onnistu löytämään työtä Suomesta myös työttömänä olleelle puolisolle (Forsander et al, 

2004:154). Tutkimus suomalaisten taiwanilaisista korkeakoulutetuista ja työkokemusta 

ulkomailta omaavista naispuolisoista osoitti näiden kokeneen vaikeuksia luoda sosiaalisia 

verkostoja ja vaikeuksia työllistyä korkeakoulutusta vastaaviin tehtäviin. Suuri osa heistä 

työskenteli lähihoitajina (Chang & Holm, 2017).  

 

Suurin kysyntä kansainvälisistä osaajista primaarisektorin tehtäviin on usein ’miesten’ 

aloilla kuten ICT-teknologian alalla ja insinöörien tai tutkijoiden tehtävissä (Salt, 1992, 

Liversage, 2009), joissa on suuri työvoimapula. Se voi selittää sitä, miksi luonnontieteen 

aloilla korkeakoulutetut maahanmuuttajat saivat työtä helpoiten. Muille työmarkkinoille 

pääseminen on erityistapaus myös siksi, että korkeakoulutetut maahanmuuttajat 

törmäävät Suomessa työmarkkinoiden vaatimuksiin, missä tarvitaan suomalaista 

työkokemusta, suomen kieltä ja suomalaista koulutusta (Heikkilä, 2017). He tulevat 

työmarkkinoille, joissa kilpaillaan kantasuomalaisten kanssa.  

 

Naisten aloja ovat enemmän opetus- ja terveysalat (Liversage, 2009), joiden taitoja voi olla 

vaikeampaa siirtää ulkomaille. Suomessakin heijastuvat jonkin verran ’miesten’ ja ’naisten’ 

alat. Miehiä on selkeästi naisia enemmän tieteen ja tekniikan sekä informaatio- ja 

kommunikaatioteknologian aloilla. Naisia on miehiä enemmän terveysalalla sekä siihen 

liittyvissä tehtävissä, liiketaloudessa ja hallinnossa sekä opetusalalla. Poikkeus on, että 

Suomessa myös maahanmuuttajamiehiä on melkein yhtä paljon opetuksen ammattilaisina 

kuin maahanmuuttajanaisia (Heikkilä, 2017:146). 
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3. Korkeakoulutettujen maahanmuuttajanaisten työllistymisen 

strategiat 

 

Silloin, kun korkeakoulutetut maahanmuuttajanaiset kokevat vaikeuksia työllistyä uuteen 

maahan, he käyttävät erilaisia strategioita parantaakseen työllistymistään. Yksi 

samanlainen strategia ei näytä toimivan yhtäläisesti kaikille. Perhesyistä muuttaneiden 

korkeakoulutettujen maahanmuuttajanaisten (n=15) työllistymisen reittiä Tanskassa 

tutkinut Liversage (2009) käytti haastattelujen analyysissä Johnson-Hanksin käsitettä ’vital 

conjucture’. Sen mukaan henkilön elämänkulussa maahanmuutto on 

ratkaiseva/kohtalokas ilmiö, joka on täynnä riskejä ja vaaroja. Muuttaessaan uuteen 

maahan henkilö astuu kriittisesti tärkeään aikaan, jolloin erilaiset skenaariot ovat 

mahdollisia. Kun korkeakoulutettu maahanmuuttajanainen muuttaa uuteen maahan, 

horisontissa näkyy toive työllistyä, mutta siihen pääseminen on täynnä valintoja, joista voi 

olla seurauksia koko elämälle. Ratkaisut vaikuttavat omaan tulevaisuuteen ja identiteettiin. 

Jokainen ratkaisu nähdään kriittisesti tärkeänä siinä, minne se lopulta tekijäänsä vie 

työelämässä uudessa maassa. 

 

Liversage (2009) tulkitsee ja kuvaa Johnson-Hanksin käsitettä ’vital conjuncture’ antamalla 

esimerkin opiskelijan valmistumisesta. Valmistuessaan hän on virallisesti valmis tekemään 

työtä, mutta käytännössä tarvitsee työn etsimisen lisäksi valmiuden kohdata todellisuus 

siitä ’mitä, jos en löydä?’. Silloin horisontissa on tavoite työllistyä, mutta myös 

epävarmuutta. Käsite ’vital conjuncture’ toteutuu tällöin hetkenä, jolloin vastavalmistunut 

tekee päätöksiä mihin työllistyä ja miten – eli on useita mahdollisia tulevaisuuksia. 

Liversagen mukaan ensimmäisestä työstä riippuu esimerkiksi henkilön uran kehittyminen 

tulevaisuudessa. Jos soveltaa samaa ajatusta maahanmuuton näkökulmasta, on ilman 

työsopimusta Suomeen tulevilla korkeakoulutetuilla maahanmuuttajanaisilla kriittinen hetki 

elämässä, kun he päättävät, miten edistää työllistymistään Suomessa. Se voi tuoda 

seurauksia koko uralle tulevaisuudessa.  

 

Johnson-Hanksin mukaan (2002:871) tärkeä tapahtuma elämässä, eli ’vital conjucture’, ei 

ole sujuva siirtymä yhdestä tilasta toiseen, vaan se on ajanpiste, jossa on mahdollisesti 

monta tulevaisuutta, jolloin valinta ratkaisee, millainen tulevaisuus on. Johnson-Hanks 

kutsuu niitä termillä ’potential social futures’ – joista jokainen sisältää tiettyjä seurauksia 
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ihmisen elämään. Kun korkeakoulutetut maahanmuuttajanaiset päättävät vaihtaa alansa 

lähihoitajiksi, on siitä vaikeaa palata monien vuosien jälkeen enää aiemmalle omalle alalle. 

Tai jos he työllistymisen edistämiseksi käyttävät työttömien aktiivipolitiikan toimenpiteitä, 

heidän ’potential social futures’, työuran mahdollisuutensa, riippuvat aktiivipolitiikan 

antamista mahdollisuuksista. Aktiivipolitiikka aktiivisesti muokkaa heidän tulevaisuuttaan 

antamalla mahdollisuuksia. Valtio muokkaa heidän tulevaisuuttaan luodessaan strategiaa 

korkeakoulutettujen työllistymisen mahdollisuuksista. He itse muokkaavat tulevaisuuttaan 

osallistumalla työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. 

 

Liversagen tutkimuksen mukaan (2009) maahanmuuttajanaisten työllistymisen reitit 

riippuivat Tanskassa heidän entisistä koulutuksistaan ja siitä, miten he onnistuivat 

hyödyntämään niitä uudessa maassa huolimatta samanlaisuutta arvostavasta paikallisesta 

kulttuurista. Liversage havaitsi, että luonnontieteellisen alan koulutuksen saaneet 

maahanmuuttajanaiset säilyttivät oman ammatillisen identiteettinsä parhaiten. Muiden reitti 

työelämään, ja samanaikainen korkeakoulutetun identiteetin säilyttäminen, onnistui joko 

kouluttautumalla uudestaan tai täydentämällä entistä osaamistaan. Jotkut säilyttivät 

korkeakoulutetun statuksen hyödyntämällä sekä maahanmuuttajan että korkeakoulutetun 

statuksia. Silloin he työllistyivät niin kutsuttuihin maahanmuuttajien eliitin ’migrant’s elites’ 

tehtäviin, kuten muiden maahanmuuttajien ohjaamiseen, kouluttajiksi, kääntäjiksi, jne. 

Toiset korkeakoulutetut maahanmuuttajanaiset tekivät erilaisia valintoja, kuten antoivat 

periksi ja valitsivat koulutustaan vastaamattomia tehtäviä esimerkiksi siivoojina. Silloin he 

menettivät korkeakoulutetun ammattilaisen identiteetin ja statuksen. Näissä tapauksissa 

työkokemus uudessa maassa matalan koulutustason tehtävissä vei kauemmaksi omasta 

ammatti-identiteetistä, joka oli saavutettu entisessä kotimaassa (Liversage, 2009:120).  

 

Suomessa korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä on tutkinut Kyhä (2011). 

Hän tutki, kuinka hyvin ja miten korkeakoulutetut maahanmuuttajat onnistuivat 

työllistymään Suomessa omaa koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tutkimuksessa 

analysoitiin sekä kyselyä (n=99) että elämäkerrallisia haastatteluja (n=20). Kyselyllä 

havainnoitiin työllistymisen trendejä ja haastatteluilla työllistymisen kokemuksia. Suurin 

osa haastateltavista oli tullut Suomeen avioliiton, paluumuuton tai turvapaikan hakemisen 

vuoksi ja vain pieni osa työn perässä. Tutkimus kuvaakin parhaiten, millaista on työllistyä 

Suomeen korkeakoulutettuna, kun muuttajalla ei ole työsopimusta valmiina. Kyhän 

havaintojen mukaan korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymisen vaikeudet 
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liittyvät Suomessa toisaalta osaamispääomaan kuten koulutuksiin, kielitaitoon, 

työkokemukseen ja verkostojen laatuun ja toisaalta työnantajien asenteisiin sekä etniseen 

syrjintään työelämässä. Yleisesti korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllisyys oli 

heikkoa. Esimerkiksi kyselyyn vastanneista ensimmäisen Suomeen muuttamista 

seuranneen vuoden aikana työllistyi kuusi prosenttia. Työn laatukin oli ollut heikkoa, kun 

suurin osa heistä onnistui työllistymään lyhyisiin määräaikaisiin tehtäviin vakinaisten sijaan 

(Kyhä, 2011). 

 

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymisen alun Kyhä (2011) jakoi 

kyselyaineiston mukaan kolmeen tyyppiin. Ensimmäinen ryhmä olivat ne, jotka saivat 

aiempaa koulutustaan vastaavaa työtä ja kehittivät vakaata ja vakiintuvaa uraa (n=32). 

Heidänkin uransa käsitti myös pitkiä työttömyysjaksoja, avustavia työtehtäviä tai 

harjoittelujaksoja omalla alalla. He olivat asuneet Suomessa jo pitkään, koska olivat tulleet 

1990-luvulla. Jotkut heistä olivat paluumuuttajia. Koulutukseltaan he edustivat eniten 

sosiaali- ja terveysaloja, kasvatusta ja tekniikan aloja (Kyhä, 2011).  

 

Toinen ryhmä oli osittain aiempaa koulutustaan vastaavissa tehtävissä, joita nimitettiin 

sekauraksi ja laskevaksi uraksi (n=29). Heitä oli erityisesti terveysalalla, mutta myös muilla 

aloilla. Ryhmään kuuluvat työskentelivät uran kehittymisen aikana Suomessa myös 

koulutusta tai koulutustasoa vastaamattomissa tehtävissä, kuten esimerkiksi 

hammaslääkäriksi koulutettuna hammashoitajan tehtävissä tai muissa hoiva-alan hoidon 

avustavissa tehtävissä. Heidän uransa kehittäminen Suomessa erottui muista sillä, että se 

sisälsi runsaasti erilaisia koulutusjaksoja (Kyhä, 2011).  

 

Lisäksi oli kolmas ryhmä, johon kuuluivat maahanmuuttajat, jotka joko työskentelivät 

aiempaa koulutustaan vastaamattomissa sisääntulotehtävissä tai olivat työttöminä (n=38). 

Heidän koulutuksensa oli usein kasvatusalalta, tekniikan alalta tai terveysalalta, mutta 

verrattuna muihin, he olivat asuneet Suomessa lyhyimmän ajan (noin neljä vuotta).   

 

Haastatteluaineiston avulla Kyhä (2011) tyypitteli korkeakoulutettujen maahanmuuttajien 

työuran aloittamisen kokemuksia Suomessa. Heistä ensimmäistä ryhmää hän kutsui 

pärjääjiksi, jotka olivat tyytyväisiä oman alan valintaan entisessä kotimaassaan ja pystyivät 

työllistymään sille Suomessakin. Heille oli helpompaa työllistyä sellaiseen paikkaan, missä 

työkieli oli muu kuin suomi. Tai he hyödynsivät maahanmuuttajan statuksen ja etnisen 
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taustan tuomaa osaamista, kuten esimerkiksi silloin, kun entiset opettajat opettivat 

suomalaisille venäjän kieltä, suorittivat käännös- ja tulkkaustöitä tai opettivat muille 

maahanmuuttajille suomen kieltä. Heidän työtään voidaan kutsua maahanmuuttajien eliitin 

työksi (Liversage, 2009) tai etnospesifiksi työksi (Kyhä, 2011), jossa hyödynnetään 

maahanmuuttajataustaa sekä entistä koulutustaustaa.  

 

Toinen ryhmä Kyhän tyypittelyn mukaan (2011) olivat ne, jotka eivät olleet tyytyväisiä 

entiseen ammatinvalintaansa ja Suomessa heillä oli mahdollisuus vaihtaa alaa. Heitä hän 

kutsui harhailijoiksi ja heidän työuransa alku Suomessa merkitsi heille aseman laskua.  

 

Kolmatta ryhmää hän kutsui sinnittelijöiksi. He olivat usein paenneet sotia entisestä 

kotimaastaan ja Suomeen sopeutuminen tarkoitti monille ammatin satunnaista valintaa, 

johon vaikutti enemmän se, mitä oli mahdollista opiskella, eikä niinkään omat mieltymykset 

tai entisen alan vastaavuus. (Kyhä, 2011.)  

 

 

4. Tutkimusaineisto- ja menetelmä 

  

Tutkin korkeakoulutettujen maahanmuuttajanaisten työllistymisen kokemuksia Suomessa 

haastattelemalla lähihoitajaopiskelijoita. Haastatteluissa etsin syitä, jotka johtivat 

lähihoitajan ammattiin. Etsin myös syitä, jotka estivät joko entisen osaamisen 

täydentämistä Suomessa korkeakouluopinnoilla tai työllistymistä omalle alalle. Ennen kuin 

aloin haastatella lähihoitajaopiskelijoita, haastattelin yhtä jo työssä käyvää lähihoitajaa, 

joka on muuttanut Suomeen ja jolla oli ennen ammatin vaihtoa korkeakoulututkinto. 

Halusin ymmärtää paremmin koko ammatin vaihtamisen prosessia luodakseni 

haastattelukysymyksiä.  

 

Tiedon hankintaan valitsin metodiksi haastattelututkimuksen. Siihen johti tutkielman 

tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset, joihin pyrin vastaamaan. Se on joustava 

menetelmä kartoittaa haastateltavien kokemusta tietystä ilmiöstä ja saada syvällistä tietoa 

siitä. Haastattelututkimus metodina näytti sopivalta ymmärtämään korkeakoulutettujen 

maahanmuuttajanaisten työllistymisen kokemuksia Suomessa ja heidän mielipiteidensä 

kuulemiseksi. Haastattelun valitsin myös siksi, että se on lähellä luonnollista keskustelua. 
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En ollut varma, millä kielellä tai kielillä haastateltavat haluaisivat puhua minulle 

haastatteluhetkellä. Kysely, verrattuna haastatteluun, olisi ollut joustamattomampi tapa 

saada tietoa, jos haastateltavat esimerkiksi eivät olisi osanneet hyvin pelkkää suomea tai 

englantia. Haastattelussa sen sijaan paljastui asioita, joita kyselyllä ei olisi ollut mahdollista 

selvittää.  

 

Tutkielmassa oli tarkoitus hyödyntää myös tilastoja. Halusin ammatin valinnan motiivien 

lisäksi analysoida korkeakoulutettujen maahanmuuttajanaisten lähihoitajan ammatin 

valinnan suosiota Suomessa. Hakiessaan yhteishaussa koulutukseen, he ilmoittavat 

omasta entisestä korkeammasta suoritetusta koulutuksesta. Kuitenkin tilastoista vastaava 

asiantuntija Opetushallituksesta ilmoitti, ettei tilastoa kerätä siitä. Sain yhdeltä 

ammattioppilaitokselta tilaston maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 

pohjakoulutuksista, mikä sisälsi paljon erityisesti muualta tulleita opettajia. Siellä oli myös 

suomalaisen yliopiston alumneja, mutta heitä en haastateltavia etsiessä osunut löytämään. 

En voinut ottaa suoraan yhteyttä opiskelijoihin listan mukaan tietosuoja-asetuksen 

rajoitusten vuoksi. Tilastointia varten en voinut myöskään suorittaa datasta analyyseja, 

koska koulutuksesta he itse olivat ilmoittaneet, että sitä ei ollut tarkistettu. Tarkistamaton 

lista ei olisi ollut luotettava, koska hakijat olivat saattaneet ilmoittaa aiemman 

koulutuksensa puutteellisesti, jotta eivät olisi tulleet hylätyiksi hakuvaiheessa. Yhdestä 

ammattioppilaitoksesta ei ollut materiaalia tilastoon, ja sen pyytäminen kaikista erikseen 

sekä tarvittavien tutkimuslupien saaminen olisi venyttänyt tutkimuksen aikataulua vielä 

pidemmälle, joten päädyin luopumaan tilastoaineistosta ja tutkimaan vain motiiveja 

haastattelemalla opiskelijoita.    

 

Tutkimusaineistoni koostuu seitsemästä korkeakoulutettujen maahanmuuttajanaisten 

(n=7) haastattelusta. Haastattelin yhteensä 10 opiskelijaa, joista 3 oli miehiä ja 7 naisia, 

mutta liian pienen miesten määrän takia päätin analysoida vain naisten kokemuksia. 

Haastateltavat naiset opiskelivat haastatteluhetkellä lähihoitajiksi pääkaupunkiseudulla. 

Lähes kaikki haastateltavat olivat suorittaneet korkeakoulututkintonsa entisessä 

kotimaassaan, mutta yksi heistä oli suorittanut korkeakoulututkintonsa Suomessa. Kaikki 

haastateltavat olivat kotoisin EU:n ulkopuolelta. Se ei ollut tarkoituksellinen valinta, mutta 

saattaa olla merkki siitä, että EU:n kansalaisille on helpompaa työllistyä Suomessa ilman 

alan vaihtoa tai tutkinnon saamista Suomesta.  
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Haastattelujen kestot olivat tunnin ja kahden tunnin välillä. Osa haastatteluista oli 

englannin kielellä, osa suomen kielellä. Käytin omaa nauhuria, kun haastateltavat 

suostuivat nauhoitukseen. Kukaan ei sitä vastustanut, mutta paria haastattelua en 

nauhoittanut taustametelin vuoksi, kun haastattelin kahvilassa, vaan keskityin 

kuuntelemiseen ja muistipanojen tekemiseen käsin. Myöhemmin litteroin haastattelut ja 

luin aineiston monta kertaa läpi, jotta teksti tulisi tutuksi. Sen jälkeen analysoin aineistoa 

etsimällä lähihoitajaopiskelijoiden motiiveja vaihtaa alaansa. Tiivistin löytöjä ja luokittelin 

ryhmiin. Päätin käyttää haastattelun aineistoa alkuperäisellä kielellä, jolla haastateltavat 

halusivat puhua, jotta käännös ei vaikuttaisi sisältöön. Joten siksi analyysissä osa 

haastatteluista on englanniksi ja osa suomeksi.   

  

Ennen kuin aloitin haastattelut, kerroin suullisesti enemmän tutkimuksen tarkoituksesta, 

itsestäni ja siitä, että haastatellun antama tieto analysoidaan täysin anonymisoituna. 

Ennen varsinaista haastattelun alkua haastateltavilla oli mahdollisuus joko hyväksyä 

osallistumisensa tutkimukseen tai kieltäytyä siitä. Kaikki suostuivat osallistumaan 

tutkimukseen ja allekirjoittivat suostumuksen. Ilmoitin jokaiselle, että on mahdollista 

kieltäytyä tutkimukseen osallistumista myös haastatteluhetkellä tai he voivat perua 

osallistumista jälkikäteen, enkä silloin analysoisi heidän haastattelujaan. Kieltäytymisiä ei 

tullut haastattelujen jälkeenkään. 

 

Haastateltavista nuorin oli 30-vuotias, vanhin 56-vuotias. Yksi heistä oli tullut perheineen 

Suomeen turvapaikanhakijana. Muut naiset tulivat Suomeen, koska heillä oli puoliso, jolla 

oli työpaikka Suomessa. Kahdella naisista oli työsopimus ennen muuttoa Suomeen. Työt 

eivät liittyneet omaan entiseen koulutukseen tai työkokemukseen vaan enemmän 

tyypillisiin maahanmuuttajien sisääntulotehtäviin, kuten siivoukseen tai lastenhoitoon.  

 

Aloitin haastateltavien etsimisen 2018 keväällä sosiaalisen median sekä tuttavien 

verkostojen kautta. Löysin ensin yhden haastateltavan, mutta hän opiskeli suomalaisten 

kanssa, eikä tuntenut muita korkeakoulutettuja maahanmuuttajanaisia, jotka opiskelisivat 

lähihoitajiksi. Haastattelin häntä 2018 kesäkuussa. Myöhemmin 2018 syksyn alussa hain 

tutkimuslupaa kahdesta ammattiopistosta kahdesta eri kaupungista pääkaupunkiseudulla. 

Haastatteluja varten tarvittavien tutkimuslupien saamisen viemä aika oli pitkä. 

Ensimmäisen tutkimusluvan sain 2018 syksyn lopussa, toisen luvan saaminen venyi ja 

sain sen vasta 2019 keväänä. Tutkimusluvan saaminen vei pitkään oppilaitosten sisäisten 
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muutosten vuoksi, joita aiheutti erityisesti voimaan tullut EU:n henkilötietosuoja-asetus 

(GDPR).  

 

Haastateltavien löytäminen oli vaikeaa myös tutkimuslupien saamisen jälkeen.  En voinut 

ottaa yhteyttä opiskelijoihin suoraan ja kutsua heitä osallistumaan haastatteluihin, vaan 

sain heidän opettajien sähköpostiosoitteiden listan. Lähetin opettajille sähköpostin, jossa 

esittelin tutkimusta ja pyysin mahdollisuutta joko tulla paikan päälle luokkaan kutsuakseni 

opiskelijoita osallistumaan tutkimukseen tai pyytää opettajia auttamaan löytämään 

haastateltavia. Yksi opettajista vastasi pyyntööni tulla esittelemään tutkimustani ja 

kutsumaan haastatteluihin. Kävin luokassa esittelemässä tutkimustani, ja oppitunnin 

jälkeen sovimme yhteystietojen vaihtamisesta kiinnostuneiden oppilaiden kanssa, jotta 

voisimme sopia haastattelupaikasta ja -ajasta. Haastattelin opiskelijoita siellä, mihin he itse 

halusivat tulla ja silloin, kun heillä oli sopiva hetki. Haastattelin heitä vuonna 2019 

tammikuussa ja helmikuussa kirjastoissa, kahviloissa tai oppilaitoksella. Toinen opettaja 

puolestaan oli löytänyt sopivia haastateltavia ja varannut haastatteluille paikan 

oppilaitoksella. Näitä oppilaita haastattelin vuonna 2019 toukokuussa. Myöhemmin sain 

opettajilta muutamien muiden haastatteluun suostuneiden opiskelijoiden yhteystiedot, 

mutta he eivät vastanneet yhteydenottoihini. Koin, että kun minulla oli mahdollisuus tulla 

paikan päälle ja esitellä itseni, siitä oli paljon apua haastateltavien löytämisessä.  

 

Siitä, kuinka halukkaita korkeakoulutetut maahanmuuttajanaiset olivat osallistumaan 

haastatteluihin ja kertomaan omista työllistymisen kokemuksistaan Suomessa, sain 

kahdenlaista kuvaa. Jotkut näyttivät osallistuvan mielellään ja innokkaasti. Koin, että 

minun omasta maahanmuuttajataustastani oli hyötyä kontaktien luomisessa. Esimerkiksi 

eräs lähihoitajaopiskelija kehotti muita osallistumaan tutkimukseen, koska – kuten hän 

ilmoitti muille – koki minun olevan täällä tekemässä yhteistyötä eikä heitä vastaan. 

Ilmapiirissä tuntui myös varovaisuutta. Jotkut kysyivät ennen suostumistaan 

haastatteluihin, mikä on ongelma siinä, että heillä on korkeakoulututkinto, mutta 

opiskelevat lähihoitajiksi. He halusivat tietää, olivatko tehneet jotain väärin. Jotkut eivät 

uskaltaneet tulla haastateltaviksi, vaikka antoivat yhteystietonsa. Luultavasti he olivat 

antaneet yhteystietonsa oman tahdon vastaisesti, eivätkä myöhemmin vastanneet 

yhteydenottoihini.  

 



31 
 

Omasta maahanmuutostani Suomeen oli paljon apua tutkimuksessa myös siinä, että aihe 

syntyi liikkuessani maahanmuuttajien piirissä. Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien 

työllistymisen kysymykset alkoivat kiinnostaa jo silloin kun itse muutin Suomeen ja 

liikkuessani maahanmuuttajien piirissä usein kuulin esimerkiksi, että Suomi on hieman 

kuin hautausmaa korkeakoulutetuille maahanmuuttajille ammatillisesti, tai ettei kannata 

opiskella oikeasti paljon muuta, koska joka tapauksesta me kaikki päätyisimme 

lähihoitajiksi.  

 

Tutkimusidean sain alun perin kurssilta. Osallistuin korkean tason suomen kielen kurssille, 

jossa meitä oli yhteensä kolme opiskelijaa, mutta lopuksi jäi kaksi, kun yksi sai lähihoitajan 

opiskelupaikan. Kurssi oli kokeilu, poikkeava muista, koska yleensä korkean tason 

suomen kielen kurssien järjestämistä ei ole tuettu työvoimapolitiikan toimenpiteillä. 

Opettaja ihmetteli, kuinka nykyään lähes kaikki korkeakoulutetut maahanmuuttajanaiset 

lähtevät seuraavaksi opiskelemaan lähihoitajiksi opittuaan tietyn suomen kielen tason 

(joskus B1 tai A2). Aiheen valinnan vahvisti sattuma, kun vieraillessani Liettuassa tutustuin 

kampaajaan, joka kertoi kuinka vaikeaa hänen kaverilleen oli ollut työllistyä Suomessa, 

kun oli muuttanut sinne aviopuolison työn perässä. Mies työskenteli IT-alalla, hänen 

kaverinsa matkailualalla, mutta lopuksi vaihtoi alansa Suomessa lähihoitajaksi, mikä 

aiheutti raskaan työn vuoksi paljon terveysongelmia. Se herätti kiinnostukseni tutkia 

korkeakoulutettujen maahanmuuttajaisten työllistymistä Suomessa erityisesti silloin, kun 

heillä ei ole ennen tuloa Suomeen työsopimusta. Halusin ymmärtää paremmin, mitä se 

merkitsee työuralle ja mitkä mekanismit ajavat heitä sinne.   

 

Se, että olen Suomessa paitsi yhteiskuntatieteilijänä myös maahanmuuttajana, toi 

tutkimukseeni myös lisävaikeuksia. Aihe on ollut kivulias, joten minun piti pitää siitä tauko, 

kun haastatteluaineisto oli kerätty. Lukiessani artikkelia tai seuratessani mediaa teoriaa 

varten, herätti tunteita se, kuinka vähän kantasuomalaiset tietävät maahanmuuttajista ja 

kuinka paljon he puhuvat heidän puolestaan niin kuin tietäisivät. Tilannetta vaikeutti myös 

suomalainen keskustelukulttuuri, joka on erilainen kuin muualla. Suomessa ei voi sanoa 

olevan sensuuria, mutta jonkinlainen kirjoittamaton kulttuurinen sensuuri on, joka estää 

puhumasta asioista syvemmin. Erityisesti tunteita herätti hetki, kun haastattelin kahta 

korkeakoulutettua maahanmuuttajamiestä, jotka opiskelivat lähihoitajiksi. He olivat tulleet 

Suomeen muutama vuosi sitten pakolaisina. Yksi oli koulutukseltaan sairaanhoitaja, toinen 

historian ja psykologian opettaja. Molemmat puhuivat suomea hyvin. Toinen heistä kertoi 
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ajattelevansa, että suomalaiset ovat hänestä rasisteja. Se ilmenee suomalaisten 

käyttäytymisestä heitä kohtaan, tarkemmin sylkemisenä, tönimisenä ja vihaisena 

huutamisena. Haastattelun jälkeen sattumalta tulin samalle juna-asemalle kuin he. Sain 

nähdä, miltä vihainen huutaminen heitä kohtaan näyttää. He sanoivat, että näin tapahtuu 

joka päivä. Monet maahanmuuttajat kokevat häirintää Suomessa erityisesti, jos havaittu 

maahanmuuttajuus näkyy ulkonäössä (EU:n FRA, 2018). Huomasin, etten ryhtynyt 

puolustamaan heitä tilanteessa. Syynä on varmasti se, että olen itse maahanmuuttajana 

Suomessa. Kun julkisilla paikoilla esiintyy avointa rasismia, tunnen olevani mukana heissä, 

joihin rasismi on kohdennettu. Ero on se, että minun on vaikeampaa huomata olevan 

maahanmuuttaja Suomessa ihonväristäni johtuen. Tämän tapauksen jälkeen päätin pitää 

tauon saadakseni sopivaa etäisyyttä, jotta voisin tarkastella aihetta mahdollisimman 

objektiivisesti.  

   

Päätin tutkia juuri lähihoitajaopiskelijoiden motiiveja, koska he olivat päättäneet vaihtaa 

ammattinsa hakiessaan opiskelemaan uutta alaa. Silloin siihen voi liittyä muita motiiveja 

kuin pelkkä työllistyminen lähihoitajiksi. Opiskelijoiden joukosta voi tulla esille myös muita 

motiiveja verrattuna siihen, jos tutkittaisiin pelkästään lähihoitajien ammatissa 

työskenteleviä korkeakoulutettuja maahanmuuttajanaisia. Esimerkiksi jos he opiskelevat 

vain saadakseen suomalaista koulutusta, oppiakseen suomen kieltä tai saadakseen 

harjoittelun kautta suomalaista työkokemusta, mutta ilman halua välttämättä työllistyä juuri 

lähihoitajiksi. Työssä olevien lähihoitajien valitseminen haastattelun kohdejoukoksi olisi 

estänyt laajempien alan vaihtamisen motiivien löytämistä. 

  

Haastattelin lähihoitajaopiskelijoita, jotka suorittavat tutkintoa pääkaupunkiseudulla. 

Arvioidaan, että jos korkeakoulutetuille maahanmuuttajille on mahdollista työllistyä 

Suomessa, paras mahdollisuus on pääkaupunkiseudulla. Maahanmuuttajien määrä on 

suurin juuri pääkaupunkiseudulla. Siellä on eniten koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia, 

mikä vetää maahanmuuttajia juuri sinne.  

 

Ymmärtääkseni lähihoitajan ammatinvalinnan motiiveja, keskityin tutkimuksessa 

ajanjaksoon, joka alkoi siitä, kun korkeakoulutetut maahanmuuttajanaiset tekivät 

päätöksen muuttaa Suomeen, ja päättyi siihen, kun he päättivät vaihtaa alansa Suomessa 

lähihoitajiksi. Haastatteluissa kartoitin tärkeitä hetkiä, jotka johtivat lähihoitajan ammattia 

kohti. Haastattelua varten loin haastattelun rungon teemoittain ja mietin mahdollisia 
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kysymyksiä. Valitsin tutkivani sitä hetkeä, kun he olivat päässeet opiskelemaan 

lähihoitajiksi, koska se osoittaa, etteivät he ole onnistuneet mahdollisessa yrityksessä 

työllistyä omalle alalle ja ovat päättäneet olla täydentämättä aiempaa osaamista 

korkeakouluopinnoilla päättäen parantaa työllistymismahdollisuuksiaan ammatillisen 

koulutuksen avulla.  

 

Valitsin teemahaastattelun – puolistrukturoidun haastattelun tiedon keräämiseen. 

Menetelmä sopii parhaiten sellaisten haastateltavien kokemuksien kartoittamiseen, jotka 

ovat kokeneet tietyn ilmiön (Hirsijärvi & Hurme, 2018:47). Tämän tutkimuksen tapauksessa 

korkeakoulutetut maahanmuuttajanaiset ovat kokeneet muuton Suomeen, ja muuton 

jälkeen päättäneet vaihtaa alaa ja hakea ammatilliseen koulutukseen. Teemahaastattelu 

auttaa ymmärtämään paremmin, mitä on tapahtunut sinä aikana ja missä vaiheessa 

päätös vaihtaa alaa syntyi.  

  

Tutkimusrungon tein noudattaen Hirsijärven ja Hurmeen (2018) suosituksia luoda se 

askeleittain. Ensiksi oli tärkeää valita haastateltavat, jotka kaikki olisivat kokeneet saman 

ilmiön. Luodakseen teemahaastattelun rungon on tärkeää, että yhteiskuntatieteilijä 

selvittää tärkeitä ilmiön osia, joista tutkittava prosessi koostuu. Koska olen itse sekä 

yhteiskuntatieteilijä että kokenut maahanmuuton Suomeen ja tutustunut siihen liittyvään 

työllistymisen prosessiin, sen osiin ja kokonaisuuteen, loin teemahaastattelun rungon siltä 

pohjalla.  

 

Haastattelujen analyysissä käytin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, jonka teoriapohjana on 

New Economics of Migration -teoria (NELM). Tarkastelin ympäristöä, mihin 

korkeakoulutetut maahanmuuttajanaiset törmäävät, kun he yrittävät sopeutua uuteen 

maahan ja päättää urakehityksestään. Tarkastelen sitä, olivatko he tulleet Suomeen 

lyhytaikaisesti ja oliko jo ennen muuttoa tarkoituksena tulla juuri Suomeen opiskelemaan 

lähihoitaja-ammattia vai saavuttaa oman talouden parantamisen tavoitteita ja muuttaa pois 

Suomesta takaisin oman kotimaahan. Pohdin myös, mitkä tekijät vievät korkeakoulutetut 

maahanmuuttajanaiset lähihoitajan ammattiin vaihtamiseen ja mitkä tekijät estävät heitä 

hyödyntämästä entistä omaa osaamistaan ja koulutustaan.   
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5. Lähihoitajan ammatinvalinta – eri tekijöiden summa 

 

Maahanmuuttajanaiset muuttavat puolison perässä ja törmäävät erilaisiin työmarkkinoihin, 

missä vaaditaan suomalaista työkokemusta, suomen kieltä ja suomalaista koulutusta. 

Vastaavasti eräät muut, kuten esimerkiksi työn perässä muuttaneet niin kutsutut 

kansainväliset osaajat, ovat löytäneet yhteyden työmarkkinoille, jotka ovat avoimia 

maahanmuuttajille ja mitkä ovat heille edullisia, koska heillä on hyväksytty tutkinto eikä 

suomen kielen taitoa vaadita. Haastatteluista tuli ilmi, että korkeakoulutettujen 

maahanmuuttajien reitti hoiva-alan ammattilaisiksi on monien tekijöiden summa.  

 

Silloin, kun he ilmoittautuivat TE-toimistoon, jotta se auttaisi työllistymään, se toimii myös 

tietynlaisena portinvartijana, joka ohjaa työttömiä korkeakoulutettuja 

maahanmuuttajanaisia täydentämään osaamistaan, etsimään työtä ja oppimaan suomen 

kieltä luomalla kotoutumissuunnitelmia. Haastatelluista tuli ilmi, että monilla oli ollut heikot 

sosiaaliset verkostot. Silloin TE-toimiston rooli heidän työllistymisen tukena korostuu. Helle 

TE-toimisto voi olla ainut tietolähde paikallisista työmarkkinoista ja vinkeistä niille 

sopeutumiseksi.  

 

Ennen muuttoa Suomeen heillä ei ollut tietoa lähihoitajan ammatista eikä unelmia työllistyä 

siihen. Monille haastateltaville Suomi oli ensimmäinen ulkomaa, mihin he muuttivat 

asumaan eivätkä he tienneet siitä paljoa. Kaikkien naisten taustalla Suomessa elämisen 

syynä oli perheen yhdessä oleminen. Joillakin oli omasta kotimaasta oleva puoliso, jolla oli 

työ Suomessa ja he päättivät muuttaa sinne. Jotkut eivät olleet suunnitelleet jäämistä 

Suomeen, kun tulivat tänne esimerkiksi au-pairina tai opiskelemaan. Jotkut haluavat nyt 

jäädä Suomeen, koska viihtyvät Suomessa, jotkut haluaisivat muuttaa pois, koska eivät 

viihdy henkisesti ja kokevat epätasa-arvoa työelämässä. He kuitenkin jäivät tavattuaan 

puolison, jolla oli työ Suomessa, ja he päättivät yrittää samaa. Monet eivät tienneet ennen 

muuttoa paljoa Suomesta. Jotkut tiesivät, että se on turvallinen maa, ja monille se oli 

tärkeintä. Kuten esimerkiksi (Silfver, 2010:125) on huomioinut, Suomi voi olla valittu 

kohdemaaksi ilman kohdemaiden ominaisuuksien vertailua, jolloin on riittänyt 

mahdollisuus paeta kotimaassa esiintyviä vaikeuksia, kuten taloudellisia ongelmia tai 

etnistä syrjintää.  
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Haastateltavat eivät tienneet lähihoitajan ammatista ennen muuttoa Suomeen. Heidän 

tavoitteenaan oli perustaa perhe, olla yhdessä perheen kanssa yhdessä paikassa, mutta 

samaan aikaan työllistyä. Haastateltavat lukivat lähihoitajan ammatista eri lähteistä, kuten 

lehdistä, netistä, kuulivat siitä TE-toimistolta, muilta tutuilta. Monilla oli tuttuja, joilla oli jo 

kokemusta alan vaihdosta ja lähihoitajan työstä, joten panostaminen alan vaihtamiseen 

tuntui realistiselta keinolta saada vakituinen kokopäiväinen työpaikka, mikä oli ollut 

kaikkien haastateltavien päätavoite. Lähihoitajan ammatin valinta vaikutti realistiselta myös 

siksi, että se sopi hyvin kotoutumisen aikaan, joka oli annettu kotoutumissuunnitelmassa.  

 

Perhesyistä muuttavat jättävät usein taakseen hyvän työn, mutta tulevat uuteen maahan 

hyvin luottavaisina, että onnistuvat rakentamaan oman hyvän uransa uudestaan. 

Erityisesti, jos kohdemaa on kuuluisa hyvistä mahdollisuuksista. Niin kävi esimerkiksi 

yhdelle haastateltavalle, joka tutustui mieheen, joka oli suorittanut maisterin tutkinnon 

suomalaisessa huippuyliopistossa tekniikan alalta, ja jolla oli vakituinen koulutusta 

vastaava työpaikka Suomessa. Ennen muuttoa hän oli tietoinen vaikeuksista, jotka voivat 

odottaa Suomessa, mutta optimistisesti oli toivonut, että ne voidaan voittaa. Naisella oli 

korkeakoulutus ja työkokemusta vakuutus- ja rahoitusalalta. Optimismi kuitenkin vähentyi 

ajan myötä, kun kokemusta paikallisesta kulttuurisesta vuorovaikutuksesta kertyi:  

 

H3: ’When I met my husband, I didn’t know anything about Finland. When I 

came here, he said ‘do not listen to anybody saying bad things about Finland. 

Here is safe country, peace, clean country, and everything is good’. And yeah, 

Finland is a good country, especially for family, too good for living. But you 

know, for our personalities it is too different. Finnish people are difficult to get 

friends with you. They are so…, you know what I mean. But they are good 

people also. Kind. […] When we met, he maybe didn’t have negative 

experience but now he is tired after 16 years living in Finland. If he needs to 

stay here, he stays, but if he has an opportunity to move, he wants to move 

away.’ 

 

Kuten Silfver (2010) on huomioinut, ’Suomeen tultuaan heidän oli rakennettava itselleen 

uusi arki niistä elementeistä, joita täällä oli saatavilla.’ – ja niitä elementtejä voi olla 

saatavilla hyvin niukasti. Støren ja Wiers-Jenssen tutkimuksessaan (2009) havaitsivat, että 

yksi tärkeimmistä elementeistä, joka vaikuttaa heidän mahdollisuuksiinsa työllistyä, on 
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etninen tausta vahvemmin kuin koulutus. Se joko auttaa tai häiritsee uudessa maassa 

työllistymistä vaikuttaen enemmän kuin tutkinto, vaikka se olisi suoritettu samassa 

maassa, mistä työtä haetaan.  

 

Esimerkin siitä, miten etninen tausta on suuri vaikuttaja maahanmuuttajien sosiaaliseen 

liikkuvuuteen, osoittaa Crulin tutkimus (2015) toisen sukupolven turkkilaisista 

maahanmuuttajista, jotka asuivat Ruotsissa, Saksassa, Ranskassa ja Alankomaissa 

(n=9771). Tutkimus osoitti, että maahanmuuttajille kohdistettujen vaatimusten lisäksi 

tärkeitä ovat heille annetut mahdollisuudet, jotta he onnistuisivat kouluttautumaan ja 

työllistymään moninaisiin tehtäviin. Toisin sanoen on tärkeää, että jos maa aidosti haluaa 

moninaisuutta ja talous haluaa aidosti hyötyä monikulttuurisuuden hyvistä puolista, 

työllistymisen edellytykset olisi mahdollista täyttää etnisestä taustasta riippumatta, 

osaamisesta riippuen.   

 

Suomessa piilorasismia on havaittu myös toisen sukupolven maahanmuuttajien 

ohjaamisessa työelämään. Ahmad (2020) on tutkinut sitä, kuinka hyvin Suomessa 

koulutuksensa suorittaneet toisen sukupolven maahanmuuttajat työllistyvät Suomessa. 

Hän lähetti viisi identtistä työhakemusta, joissa vain hakijan tausta oli erilainen, mikä näkyi 

hakijoiden nimistä. Hakijat olivat taustaltaan suomalainen, englantilainen, irakilainen, 

venäläinen ja somalialainen. Verrattaessa kuinka usein työantajat ottivat heihin yhteyttä, 

suomalaisen nimen omaavat olivat suositumpia verrattuna kaikkiin muihin. Vähiten 

suosittuja hakijoita olivat Euroopan ulkopuoliset, erityisesti somalialaiset. Enempää 

yhteydenottoja ei saatu työnantajilta silloinkaan, kun nimeltään ei-suomalaisella taustalla 

olevien työkokemusta oli pidennetty kaksi vuotta verrattuna suomalaisiin hakijoihin. Ei 

auttanut myöskään se, jos maahanmuuttajataustaisilla oli pidempi työkokemus (Ahmad, 

2020), mikä osoittaa suomalaisten työmarkkinoiden olevan diskriminoivia ja poissulkevia 

etnisyyden perusteella, mutta arvostetaan vastaavasti samanlaisuutta.  

 

5.1. Tarvitaan suomalaista tutkintoa 

 

Maahanmuuttajilla, jotka tulevat Suomeen työttöminä tai joutuvat Suomessa työttömiksi ja 

etsivät työtä, on mahdollisuus laatia TE-toimiston kanssa kotoutumissuunnitelma, jos sitä 

ei ole tehty aikaisemmin. Siinä kartoitetaan maahanmuuttajan osaaminen ja tarvittavien 
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palvelujen tarvetta. Suunnitelma voi sisältää suomen tai ruotsin kielen opiskelua, luku- tai 

kirjoitustaidon opetusta, työnhakukoulutusta tai sen puitteissa voidaan tukea 

työelämävalmiuksia edistävää valmennusta tai työkokeilua. Suunnitelma voi sisältää myös 

tarvittaessa entisen koulutuksen rinnastamisen Suomessa, mikä voi joko antaa luvan 

harjoittaa aiempaa ammattia Suomessa tai ei. Kielteisessä tapauksessa tarvitaan 

koulutuksen täydentämistä. Kotoutumissuunnitelman avulla voi siis edistää työllistymistä 

oppimalla kieltä ja täydentämällä joko entistä osaamistaan tai tarvittaessa kouluttautumalla 

uuteen ammattiin, joka nähdään realistiseksi työllistymisen kannalta.  

 

TE-toimiston ohje maahan muuttaneille työnhakijoille on seuraava: ’saadaksesi 

työttömyysetuutta sinun on osallistuttava alkukartoitukseen ja opiskeltava 

kotoutumiskoulutuksessa. Velvollisuus osallistua koulutukseen koskee sekä 

työvoimakoulutusta että työttömyysetuudella tuettua omaehtoista koulutusta’ (TE-toimisto, 

2021) Toisin sanoen, saadakseen työttömyysetuutta etsiessään työtä, on työttömien 

maahanmuuttajien ja työttömien kantasuomalaisten välillä erona se, että 

maahanmuuttajien on osallistuttava osaamisen kartoitukseen ja kotoutumiseen. 

Kotoutumiselle on rajattu aika:  

 

H2: ’Kolme vuotta kotoutumisaika, sen jälkeen pakko tehdä jotain.’ 
 
H3: ’For two years contract with TE-toimisto it’s up to you, you have to get a job.’  

 

Tutkimukseen osallistuneet haastateltavat olivat yhtä lukuun ottamatta ilmoittautuneet 

jossain vaiheessa työttömyyden vuoksi TE-toimistoon työnhakijoiksi. Heille oli myös 

laadittu kotoutumissuunnitelmat. Jotkut ilmoittautuivat työhakijoiksi TE-toimistoon, kun 

olivat jääneet työttömiksi Suomessa. Jotkut ilmoittautuivat työnhakijoiksi, kun tulivat 

Suomeen perheen vuoksi ja etsivät työtä tai halusivat apua suomen kielen oppimiseen. 

Esimerkiksi yksi haastateltava – koulutukseltaan äidinkielen opettaja – oli työskennellyt 

ennen muuttoa omassa kotimaassaan yliopistossa kansainvälisessä yksikössä hallinnon ja 

tapahtumien järjestämisen tehtävissä yli 23 vuotta. Suomeen hän muutti perheen vuoksi. 

Ennen muuttoa Suomeen hän oli ollut yksinhuoltajaäiti ja kun lapset aikuistuivat, hän jäi 

eläkkeelle. Silloin hänestä oli sopiva aika saada omaa aikaa. Hän meni naimisiin 

pitkäaikaisen poikaystävänsä kanssa, joka oli kotoisin samasta kotimaasta kuin 

haastateltava, mutta joka oli asunut Suomessa yli 20 vuotta työskennellen tutkijana. Tässä 
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tilanteessa haastateltavan muutto Suomeen vaikutti järkevämmältä ratkaisulta kuin 

puolison paluu molempien kotimaahan.   

 

Aluksi haastateltavalla ei ollut tarkkaa suunnitelmaa työllistymiseen, vaan hän halusi 

ensiksi oppia suomen kieltä. Naiset, jotka tulevat uuteen maahan perheen vuoksi, usein 

aloittavat paikallisten kielten intensiivisestä oppimisesta toivoen, että se auttaisi 

työllistymiseen omalle alalle (Liversage, 2009). Haastateltavalla oli suunnitelmana etsiä 

työtä vasta, kun olisi oppinut suomen kieltä riittävästi. Suomessa asioimiseen, esimerkiksi 

suomen kielen kurssille ilmoittautumiseen, tarvitaan yleensä suomalaisen pankin 

tunnuksia. Avatakseen pankkitilin Suomessa uuden tulijan pitää osoittaa säännöllisiä 

tuloja, joita voivat olla esimerkiksi palkka, yritystoiminnan tulot tai erilaiset tuet. Kun 

maahanmuuttaja tulee Suomeen työttömänä ilman työsopimusta, säännölliset tulot 

voidaan osoittaa saamalla työttömän status, eli ilmoittautumalla TE-toimistoon 

työnhakijaksi. Ilmoittautumisen jälkeen maahanmuuttajan on osallistuttava osaamisen 

alkukartoitukseen ja opiskeltava kotoutumiskoulutuksessa. Kartoittaessaan osaamistaan 

TE-toimistossa haastateltava ymmärsi, että hänen inhimillinen pääomansa entisestä 

kotimaasta ei tuo arvoa uudessa maassa: 

 

H2: ’Suomessa sinun diplomi pois, tarvitset diplomia Suomesta’.  

 

Kuten Kyhä totesi tutkimuksessaan (2011), Suomessa muualla suoritettu 

korkeakoulututkinto ja muualla saatu työkokemus voivat menettää täysin arvonsa. Silloin 

uusien tulijoiden pitää aloittaa kaikki uudestaan – saada uusi tutkinto, oppia kieltä ja saada 

uuden ammatin työkokemusta saadakseen uutta koulutustaan vastaavaa työtä.  

 

Haastateltava valitsi lähihoitajan koulutuksen, koska hänen piti valita uusi ammatti 

Suomessa. Ennen hakua lähihoitajaksi hän pohti muita vaihtoehtoja työllistyä, kuten 

työskentelyä hotellissa, kaupassa tai projekteissa ja siihen johtavaa koulutusta, mutta 

siihen hän ei pitänyt suomen kieltään riittävänä. Eniten hän halusi työskennellä ihmisten 

kanssa, joten hänestä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin työskennellä lähihoitajana. Uudesta 

ammatista piti päättää mahdollisimman nopeasti. Lähihoitajan ammatin valintaan vaikutti 

myös ikä. Haastatteluhetkellä hän oli 56-vuotias. Hänestä ei olisi enää ollut hyvä idea 

suorittaa korkeakoulututkintoa uudestaan Suomessa, koska pian valmistumisen jälkeen 

olisi pitänyt lähteä eläkkeelle Suomessakin. Sitä paitsi hän ei uskonut, että saisi joko työn 
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tai opiskelupaikkaa yliopistossa, koska etnisyyden perusteella ei tuntenut olevansa 

tarpeeksi kansainvälinen:  

 

H2: ’Yliopistoon halutaan kansainvälisyyttä, mutta jos täytyy valita venäläinen vai 

amerikkalainen, niin valitaan amerikkalainen. Amerikkalainen kansainvälisempi.’ 

 

Toinen syy oli hänen suomen kielen taitotasonsa, joka riitti lähihoitajan koulutukseen. 

Kielen oppimiseen vaikutti se, että hänen piti järjestää se täysin itsenäisesti. TE-

toimistosta ei saanut apua suomen kielen oppimiseen, vaikka hänelle oli tehty 

kotoutumissuunnitelma. Hänen piti etsiä suomen kielen kursseja muualta, ja maksaa ne 

itse. Se on tärkeää huomioida, koska usein ajatellaan, että TE-toimiston tarjoama 

pakollinen kotoutuminen tarjoaa kyllä keinoja saavuttaa työelämän vaatimukset, mutta 

maahanmuuttajat eivät niitä käytä. Mutta työttöminä haastateltavat usein osallistuivat 

suomen kursseille TE-toimiston tarjoamien kurssien ulkopuolelle maksaen niistä itse 

työttömyysetuudella. Haastateltavalle itsenäinen suomen kielen oppiminen vaikutti kielen 

oppimisen laatuun ja nopeuteen. Kuten haastateltava, koulutukseltaan äidinkielen 

opettaja, nosti esille: 

 

H2: ’Kielen opiskelu kaoottinen, ei mitään systeemiä. Verbit yhdestä kurssista, 

partitiivi toisesta. Puutuu selkeä systeemi, tasapainoinen tahti.’   

 

Sen sijaan TE-toimisto tarjosi kotoutumisaikana suomen kielen harjoittelua:  

 

H2: ’Aina harjoittelussa. Kaksi kertaa. Jokainen 7 kuukautta. Keittiössä. Lautaset 

vain. Ei ihmisiä. Ei kenen kanssa puhua. Sen jälkeen suomen kieli oli tosi alhaalla.’   

 

Suomen kieli eroaa muista kielistä, kuten esimerkiksi englannista, saksasta tai ranskasta, 

sillä tavalla, että sitä on harvalla mahdollisuus oppia ennen muuttoa Suomeen. Mutta moni 

haastateltavista oli kokenut vaikeuksia suomen kielen oppimisessa myös Suomessa 

ollessaan.  
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5.2. Tarvitaan suomen kieltä – maahanmuuttajien ’kielitaidottomuus’ 

 

Kotoutumissuunnitelmalla ohjataan Suomessa lainsäädännöllisesti, että maahanmuuttajilla 

on paitsi oikeus myös velvollisuus oppia joko suomen tai ruotsin kieltä. Velvollisuus 

teoreettisesti toteutuu, kun viranomaiset järjestävät kielen opetusta. Latomaa 

tutkimuksessaan (2002) kysyi sitä, onko kaikilla maahanmuuttajilla oikeus oppia suomen 

kieltä ja selvitti sekä lainsäädäntöä että maahanmuuttajien käytännön mahdollisuuksia 

oppia jompaa kumpaa virallista kieltä.  

 

Kotoutumissuunnitelma on maahanmuuttajien kielen oppimiselle kriittisesti tärkeää aika. 

Silloin ’yhteiskunta turvaa toimeentulon, ja maahanmuuttaja hankkii aktiivisesti Suomessa 

tarvittavia tietoja ja taitoja’ (Latomaa, 2002:64). Sen toteuttamiseen on rajattu aika ja 

resurssit. Haastatteluista ilmeni, että maahanmuuttajille oli kotoutumissuunnitelmalla 

annettu aikaa oppia suomen kieltä, mutta sen toteuttaminen oli käytännössä kiinni heistä 

itsestään. Suurin osa heistä etsi kursseja itse, vaikka moni hakeutui TE-toimistoon 

saadakseen apua suomen kielen oppimiseen, koska näkivät sen tärkeänä työllistymiselle. 

 

Suomen kielen oppimisen vaikeuksiin liittyi sekä itse kielen erilaisuus että sen oppimisen 

rajalliset mahdollisuudet. Kielen harvinaisuuden ja pienen puhujamäärän vuoksi sen 

oppiminen on mahdollista vain paikalla, asuttaessa Suomessa. Kotoutumissuunnitelma ja 

sen kautta luodut velvollisuudet oppia joko suomen tai ruotsin kieltä oli suunniteltu 

ensisijaisesti 1990-luvun Suomeen tulleille pakolaisille. Samaa periaatetta sovellettiin 

Suomeen palaviin paluumuuttajiin. Muut maahanmuuttajat pääsivät suomen tai ruotsin 

kielen koulutuksiin, jos niissä oli tilaa. Maahanmuuttajien määrän kasvaessa kielen 

oppimisen velvollisuuksia toteuttivat paikalliset TE-toimistot, joilla ei ollut siihen riittävästi 

resursseja. Tätä seurasi resurssien tehostaminen siten, että tilattiin ’ – kieliopintojen sijaan 

– aikaisempaa voimakkaammin työllistymistä tukevia ammatillisia ja 

valmentavia opintoja’ (Latomaa, 2002:68).  

 

Suomen kielen kursseja sisältävä kotoutumissuunnitelma luodaan edistämään 

maahanmuuttajien työllistymistä. Kaikkien maahanmuuttajien on osallistuttava suomen 

kielen koulutuksiin kunnes suomen kielen taitotaso B1 (YKI-3) on saavutettu, mutta TE-

toimistoilla ei ole pakottavaa velvoitetta tarjota suomen kielen kursseja määrällisesti 
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riittävästi ja riittävällä laadulla, jotta kotoutumissuunnitelmat olisi mahdollista toteuttaa. Sen 

sijaan monien on etsittävä suomen kielen kursseja ja järjestettävä oppimisensa 

itsenäisesti. Pakollista on vain sitoutua kotoutumissuunnitelman toteuttamiseen, jossa on 

sovittu suomen kielen oppimisesta. Resurssien puutetta kuvannut Latomaa (2002) antoi 

esimerkin sitä, että vuonna 2001 yhteensä 900 maahanmuuttajasta Tampereella suomen 

kielen koulutuspaikan sai noin 200 maahanmuuttajaa. Tänä päivänä esimerkiksi 

pääkaupunkiseudulla näyttää olevan sama ongelma – on pakko oppia, mutta ei ole pakko 

opettaa. Suomen kielen oppimisen vaikeuksista johtuen monille lähihoitajakoulutus oli 

paikka, jossa he olivat voineet edistää suomen kielen oppimista. Monien tavoitteena oli 

edetä eteenpäin sairaanhoitajakoulutukseen, mutta siihen tarvitaan korkeampi suomen 

kielen taitotaso (YKI-4) verrattuna lähihoitajan koulutukseen (YKI-3).  

 

Yksi haastateltavista yritti päästä opiskelemaan sairaanhoitajaksi suomeksi, kun hänellä oli 

kotoutumissuunnitelman mukainen ja TE-toimiston mukaan riittävä suomen kielitaito. Hän 

koki tarvetta kotoutumisen aikana vaihtaa ammattia, joka oli ollut aiemmin rahoitus- ja 

vakuutusalalta. Hän päätti vaihtaa ammatin, koska ymmärsi tarvitsevansa tutkinnon 

Suomesta, mutta rahoitus- ja vakuutusalan tutkinnon suorittaminen olisi tuntunut liian 

vaikealta. Hän oli kotoutumisen aikana saavuttanut tarvittavan suomen kielen taitotason 

(saanut YKI-3 todistuksen). Ensisijaisesti hän halusi vaihtaa ammattinsa sairaanhoitajaksi, 

muttei läpäissyt suomenkielistä valintakoetta. Silloin hän kuuli mahdollisuudesta opiskella 

lähihoitajaksi englanniksi. Siihen koulutukseen hän pääsi, mutta se pysäytti suomen kielen 

oppimisen:  

 

H3: ’I like to learn languages. I use Finnish everywhere, not English. It is very 

difficult language. Different grammar. Maybe I need to do more courses and study 

more. TE-toimisto organized first Finnish language courses for one year. After that 

went to Työväenopisto course, reached B1 level and went to YKI test. [...] Wanted 

to become nurse. Didn’t pass exam in Finnish. Lived for 1 year in Finland and 

Finnish was difficult at that time. Didn’t study more because applied for practical 

nurse studies. Passed in English. [...] TE-toimisto encouraged to learn Finnish but 

when started to study in English, they say it does not matter.’  

 

Lisäksi on tärkeää nostaa esille, että käytännön vaikeuksien lisäksi hankaluuksia suomen 

kielen oppimiseen tuo kielen oppiminen vuorovaikutuksessa kantasuomalaisten kanssa. 
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Haastateltavien suomen kielen oppimisen laatuun vaikutti vuorovaikutus 

kantasuomalaisten kanssa. Yleisesti kieli ei kehity tyhjiössä, vaan minkä tahansa kielen 

oppiminen ja motivoituminen kielenkäyttöön tapahtuu vuorovaikutuksessa ympäristön 

kanssa:  

 

H2: ’Blokki tulee, jos suomalaiset kritisoivat suomen kielen taitoja. Yksi 

nainen esimerkiksi Stockmannilla kommentoi, että ’hänen kieli on vähän 

erikoinen’.   

 

Yhdellä haastateltavalla, joka oli naimissa suomalaisen miehen kanssa, oli omassa 

lähipiirissään suomalaisia kavereita, joiden kanssa hän olisi voinut harjoitella suomen 

kieltä tai saada apua verkostoitumiseen:  

 

H7: ’On minulla suomalaisia kavereita, mutta eurooppalainen kulttuuri on erilainen. 

Kiinassa me esimerkiksi tapaamme todella usein ystävien kanssa. Monta kertaa 

joka kuukausi. Suomessa joka kerta kun haluamme tavata kaverin kanssa, pitää 

katsoa ensiksi kalenterin, milloin ensimmäinen vapaa päivä on kahden kuukauden 

jälkeen. Minulla on 3 suomalaiskaveria. Yksi asuu Saksassa. [...] Olemme kaikki eri 

aloilla, siksi [kaverit ei] auta paljon löytämään työtä omalta alalta.’   

 

Vital conjuctures -käsitteen näkökulmasta korkeakoulutettujen maahanmuuttajanaisten 

sosiaaliset verkostot tai niiden puute uudessa maassa on tekijä, joka määrittää avoimia 

tulevaisuuden vaihtoehtoja. Kun haastateltavan ainut opiskelukaveri 

ammattikorkeakoulusta valmistumisen jälkeen muutti pois Suomesta, hänellä ei ollut muita 

yhteyksiä suomalaisten piiriin ja siellä oleviin piilotyöpaikoihin. Kielen harjoittelemisen 

näkökulmastakaan katsoen hänen suomalaisesta kaveristaan ei ole paljon apua, koska – 

kuten haastateltava mainitsi – hänen kaverinsa useammin halusi harjoitella hänen 

kanssaan kiinaa eikä suomea.  

 

Toiselle haastateltavalle epävarmuutta suomen kielen ja kulttuurin oppimiseen toi 

epäselvä tilanne Suomessa asumisesta tulevaisuudessa. Vaikka Suomi houkuttelee 

kansainvälisiä osaajia mainostamalla itseään maana, jossa on hyvät työn ja perheen 

yhteen sovittamisen mahdollisuudet, haastateltava koki tarvitsevansa sujuvaan 

kotoutumiseen enemmän:  
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H3: ’I want to get a job and continue studies. If we will stay in Finland, because my 

husband wants to move. [...] He came here to study. Then got a job and stayed. 

When I met my husband I didn’t know anything about Finland. When I came here, 

he said ’do not listen to anybody saying bad things about Finland. Here is safe 

country, peace, clean country and everything is good. And yeah, Finland is a good 

country, especially for family. Too good for living. But you know, for our 

personalities it is too different. Finnish people are difficult to get friends with you. 

They are so… You know what I mean. But they are good people too. Kind.’ 

 

Toinen haastateltava oli hyväksynyt sen, ettei hänen entisestä koulutuksestaan ollut 

hyötyä Suomessa ja että maahanmuuttajien asema on heikko siksi, koska he eivät osaa 

suomen kieltä hyvin, mikä estää hyödyntämästä korkeakoulutusta. Koulutukseltaan hän oli 

kotitalous- ja käsityönopettaja:  

 

H5: ’I had been cleaning in the school 9 years. So sometimes I were looking on the 

board and I know what there are and I know how to teach that also. Sadly, I cannot 

teach because I don’t have the certificate. […] TE-toimisto offered me the language 

courses. Also advised to look for the vocational courses. I went for merkonomi 

interview, but I think I failed because of suomen kieli. [...] And then the school 

explained that these practical nurse studies have a lot of opportunities for future. [...] 

My husband also has a university degree. He works as a cleaner. As immigrants we 

start from very low. One reason is the language. So one of my goal is to increase 

skills and knowledge in Finnish language so that my door will be open to Finnish 

daycares. To me is very difficult get words out when I speak Finnish. Overall I 

speak 3 languages. Not included Finnish.’  

 

Maahanmuuttajien mahdollisia reittejä opettajiksi tutkinut Koskinen-Sinisalo (2015) totesi, 

että maahanmuuttajana tulleiden opettajien mahdollisuudet saada opettajan pätevyys 

Suomesta on erityisen pitkä tie, jos ei jopa mahdoton. Esteenä on vaadittava suomen 

kielen taitotaso, joka on vaikeaa saavuttaa. Syy siihen voi olla se, että korkean tason 

(usein YKI-6 taso, mikä on äidinkielen taitotaso) saavuttaminen kestää monta vuotta, jos 

toteutuu koskaan. Silloin korkeakoulutetut maahanmuuttajanaiset työskentelevät usein 

koulutustaan vastaamattomissa tehtävissä (siivoojina, linja-auton kuljettajina, jne.). Silloin 

tauko opettajan ammatin harjoittamisessa vaikuttaa heikentävästi mahdollisuuteen saada 
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opettajan työtä. Erityiskorkean kielitaitotason vaatimuksen lisäksi toinen haaste on, että 

opettaja nähdään paikallisen suomalaisen kulttuuriperinteen välittäjänä (Koskinen-Sinisalo, 

2015:35), mikä nähdään maahanmuuttajilta puuttuvan. Haastateltava ei silti suunnittele 

muuttoa pois Suomesta, koska hänen lapsilleen kotimaa on Suomi:  

 

H5: ’Don’t have plans to move back. [...] To work abroad is big opportunity. And I 

am so fortunate it is Finland. I did not think of going to another country because my 

children have been born here and learnt the language. No other place now. [..] Now 

that I’ve lived in Finland for 14 years, I think it is the best country because of all 

those education opportunities, peacefulness, and support they provide to all 

citizens, immigrants here. They are fair people, the government is fair. We’ve not 

lived in other countries but we see news and research.’ 

 

Haastateltavalle lähihoitajakoulutus oli lähin mahdollinen ammatti, jossa voi työskennellä 

lasten kanssa:  

 

H5: ’In practical nurse studies I’ve to encourage myself not to be afraid of blood and 

all those things. It’s not really my thing but I’m …, but it’s the only career that I can 

go to work with children and daycare.’  

 

Hänellä oli rinnastettu opettajan tutkinto Suomessa, mutta harjoittaakseen opettajan 

ammattia hänen olisi pitänyt suorittaa lisää opettajan koulutukseen liittyviä kursseja. Siihen 

hänellä ei olisi ollut riittävää suomen kielen taitoa, eikä hän oikeasti tiennyt, miten olisi 

löytänyt ja voinut suorittaa tarvittavat lisäopinnot. Haastateltava ei halunnut lähteä jollekin 

toiselle paikkakunnalle opiskelemaan lisää ja jättää perhettään toiselle paikkakunnalle. 

Lähihoitajan ammatti sen sijaan vaikutti varmemmalta vaihtoehdolta työllistymiseen 

verrattuna työllistymiseen opettajaksi ollessaan maahanmuuttaja. Tulevaisuudessa hänellä 

oli suunnitelmia opiskella lisää, mutta ensiksi hän haluaisi saada vakituisen työpaikan. 

Häntä kiinnosti esimerkiksi sosiaalityö, mutta kuten toinen haastateltava nosti esille:  

 

H4: ’In Finland we didn’t pay anything for vocational studies, it’s for free. Those who 

study in university, have at least to show money. If I want to upgrade my studies to 

social worker or nurse then I need to pay something. Or if got citizenship, it’s free.’ 
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EU-ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville henkilöille korkeakouluopiskelu on ollut 

maksullista vuoden 2017 syksystä lähtien. Se vaikuttaa myös moniin jo Suomessa asuviin, 

joilla on tarpeita opiskella lisää. Jos he ovat Euroopan Unionin ulkopuolelta tulleita, eikä 

heillä ole Suomen kansalaisuutta, tarvitsevat he resursseja, jos haluavat kehittää uraansa 

tai vaihtaa alansa suorittamalla tutkinnon suomalaisessa korkeakoulussa. Moni 

haastateltavista oli työskennellyt Suomessa matalapalkkaisessa tehtävässä kuten 

siivoojana, tarjoilijana tai perushoitajana vanhusten palvelutalossa.    

 

5.3. Halutaan suorittaa vaativa tutkinto nopeasti 

 

Tarvetta saada tutkinto Suomesta haastateltavat kokivat aiemman koulutuksen alasta 

riippumatta. Esimerkiksi yksi haastateltava oli koulutukseltaan kätilö. Hän oli asunut 

Suomessa 16 vuotta tultuaan maahan sattumalta turvapaikanhakijana. Ennen muuttoa 

Suomeen hän ei ollut tiennyt paljoakaan maasta, mutta tärkeintä oli ollut, että se on 

turvallinen maa. Ennen Suomeen tuloa hänellä oli 12 vuoden työkokemus kätilönä. Hän 

olisi halunnut työskennellä Suomessakin kätilönä, mutta suomen kielen taito ei ollut 

riittävä. Siksi hän haki avustavaa työtä hoiva-alalta, mihin hänen suomen kielen taitonsa oli 

riittävä. Hänen työuransa Suomessa koostui pitkään määräaikaisista tehtävistä hoiva-

alalla. Kun hän halusi saada samaa työpaikkaa vakituisena, tuli esteeksi hänen muualla 

suoritettu tutkintonsa: 

 

H6: ’Ilmoitin TE-toimistoon, kun työt loppuivat. Aikaisemmin en ole ollut TE-

toimiston asiakas, koska olen ollut koko ajan työssä. Ensiksi menin opiskelemaan 

kieltä, sitten menin työharjoiteluun palvelutalossa ja kun työharjoittelu loppui, minä 

etsin mol.fi kautta ja sain kotihoidon paikan, ja sitten koko ajan olen ollut työssä. Jos 

jostain oli loppunut työ, heti sain jostain toiselta paikalta. Ja kun näytin tutkinto, 

pomo sanoi kyllä voit tulla töihin, sinulla on korkeakoulututkinto. Mutta kun minä 

halusin vakituisen paikan, sitten he sanoivat, että sinun nimi ei ole Valvirassa, sen 

takia pakko olla Valvirassa. [...] Kun tulin Suomeen, minä halusin mennä töihin, 

kaikki sanoivat, että sinä voit mennä lähihoitajaksi, koska sinun todistus vastaa 

lähihoitajaa. Voit mennä suoraan. Minä sain työpaikan. Kun puhuin pomon kanssa, 

pomo sanoi, että joo, vastaa tämä sinun todistus lähihoitajaa, mutta kun menen 

eteenpäin, sanoo, että voit tehdä perushoitajan työtä. [...] Pomo sanoi, että on 
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pakko saada tutkinto Suomesta. [...] Minulla ei ole tutkinto Suomesta. Olin vain 

lääkelaske-kurssilla, pääsin koe, sain lupa. Mutta kun ei ollut suomalaista tutkintoa, 

niin piti opiskella ja nyt opiskelen.’ 

 

Tyypillisten naisvaltaisten alojen ammatit Suomessa ovat tarkasti säädeltyjä ja valvottuja, 

mistä esimerkkeinä opettajien tai sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden ammatit. 

Ammateissa valvotaan myös kielen osaamista tarkasti. Sairaanhoitajan tai kätilön 

koulutukseen pääsemiseen vaaditaan YKI-4 suomen kielen taitotaso. Haastateltava oli 

haastatteluhetkellä yhtä aikaa sekä lähellä että kaukana mahdollisuudesta päästä 

opiskelemaan kätilöksi, koska hänellä oli YKI-3 suomen kielen todistus. Keskittyminen 

pelkästään suomen kielen opiskeluun ja sen jälkeen yritykseen päästä kätilön 

koulutukseen kuulosti haastateltavan mukaan liian suurelta riskiltä, mikä voisi vain 

pidentää työttömyyttä. 

 

Aluksi haastateltava sai ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa ammattiliitosta 70 

prosenttia palkasta, kun työt loppuivat. Hän halusi parantaa taloudellista tilannettaan, 

koska jo aiemmin pieni hoiva-alan avustajien avustajan tehtävän palkkatulo oli 

työttömyyden vuoksi pienentynyt 30 prosenttia. Hän pääsi opiskelemaan lähihoitajaksi, ja 

halusi samalla lisätä tulojaan satunaisella keikkatyöllä. Haastateltava ymmärsi kuitenkin, 

että satunnainen työ olisi tullut esteeksi saada työttömyysetuutta, jolla hän ylläpiti 

talouttaan opiskeluaikana. Siksi hän päätti olla täysin työttömänä ja keskittyä 

valmistumiseen niin nopeasti kuin mahdollista, jotta saisi vakituisen työpaikan 

mahdollisimman pian. Aluksi nopean valmistumisen esteeksi tuli hidas opiskelutahti:  

 

H6: ’Olin yhdessä ryhmässä, nyt toisessa. Opettajalle sanoin, että minulla on 

tällainen koulutus. Sanoivat, että sinulle ei sovi tämä luokka, pitäisi mennä toiseen. 

Ja nyt olen toisessa luokassa. Ero on se, että siellä oli maahanmuuttajia. Ei puhu 

hyvin ja siellä meni hitaasti, ja nyt kun olen toisessa ryhmässä, täällä on kaikki 

suomalaiset ja menee ihan nopeasti. Nyt tuli harjoittelujakso ja sen jälkeen minä 

menen eteenpäin. Suomen kieli paranee joka päivä. […] Nyt minulla on hyvä olo ja 

olen tyytyväinen. [...] Opettaja sanoi myös, että opiskelet niin ahkerasti ja nopeasti. 

On mahdollista nopeasti. Jos nopeasti teen kaikki, nopeasti olen valmis.’   

 

Kun haastateltava oli lähellä valmistumista lähihoitajaksi:  
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H6: ’Opettaja sanoi, että jos minä haluan mennä opiskella kätilöksi, minä voin. 

Mutta sitä pitäisi opiskella kolme vuotta. Vielä. Lisää.’  

 

Haastatteluhetkellä hän oli 53-vuotias. Suomessa hän oli asunut yli 16 vuotta, jona aikana 

hän oli saanut vain määräaikaisia tehtäviä hoiva-alalta. Työsopimukset oli uusittu joka 

kuudes kuukausi, mutta epävarmuus työpaikasta oli tuonut ahdinkoa. Koska hänen 

tavoitteenaan lähihoitajan tutkinnolle oli saada vakituinen työpaikka, kätilön koulutus olisi 

tarkoittanut työttömyyden pidentämistä. Mutta kaikilla ei ole mahdollisuutta suorittaa 

lähihoitajan koulutusta nopeasti. Kuten toinen haastateltava ihmetteli:  

 

H2: ’Ei ole yliopisto, mutta on täynnä kaikenlaisia oppinaineitta. Ergonomia, kemia, 

algebra, suomen kieli, ruotsin kieli, englannin kieli. [...] Opiskelu hyväksytty 2 vuotta 

TE-toimistossa, mutta kestää 2 vuotta ja 4 kuukautta. En vielä tiedä, mistä saan 

rahaa.’  

  

Riskien hallinta näkyy valintojen tekemisessä. Lähihoitajaksi opiskelun kesken jättäminen 

ja siirtyminen opiskelemaan kätilöksi olisi ollut este vakituisen työpaikan nopeaan 

saamiseen, kun keikkatyön jättäminen merkitsi taloudellisia vaikeuksia. Vaikka opiskelu 

kätilöksi vaikutti miellyttävältä, se ei ollut mahdollista käytännössä pidentäessään 

työttömyyttä ja siitä johtuvia ongelmia. Lähihoitajan tutkinnon saaminen toi varmuutta 

työpaikasta, kun taas suomen kielen opiskelu, hakeminen kätilöksi ja opiskelu merkitsivät 

tulojen vähenemistä ja riskiä epäonnistua. Lisäksi suomen kielen kurssille olisi tarvittu 

rahaa, joten hänelle järkevältä ratkaisulta vaikutti suorittaa ensiksi mahdollisimman 

nopeasti lähihoitajan tutkinto ja saada vakituinen työpaikka.  

 

5.4. Halutaan varmuutta työllistymisestä 

 

Kolmas haastateltava päätyi lähihoitajakoulutukseen epäonnistuttuaan yrityksessään 

työllistyä valmistumisen jälkeen. Hän oli suorittanut korkeakoulututkinnon Suomessa. Hän 

oli tullut Suomeen Kiinasta opiskellakseen ammattikorkeakoulussa kansainvälistä 

kauppatiedettä. Hänellä ei ollut suunnitelmia jäädä tänne vielä tullessaan Suomeen, vaan 

hän suunnitteli palaavansa takaisin Kiinaan valmistumisen jälkeen. Suunnitelma muuttui, 
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kun hän tapasi opiskelun aikana puolisonsa, jonka kanssa meni naimisiin. Hänen muut 

Suomeen opiskelemaan tulleet kaverinsa lähtivät pois joko omiin kotimaihinsa tai 

Saksaan, mistä saivat työtarjouksia. Haastateltavan puolisolla oli hyvä työpaikka 

Suomessa, minkä vuoksi he päättivät jäädä tänne.  

Tutkimukset osoittavat, että Suomeen opiskelemaan tulleet työllistyvät paremmin kuin 

perheen vuoksi tulleet (Kyhä 2011). Suomessa esimerkiksi 71 prosenttia työn tai opiskelun 

kautta Suomeen tulleista maahanmuuttajista oli tutkimusajankohtana työelämässä 

(Joronen 2005b:67 via Kyhä 2011). Toisen selvityksen mukaan vuonna 2009 neljännes 

tutkinnon Suomessa suorittaneista ulkomaalaisista opiskelijoista lähti pois vuoden 

kuluessa valmistumisen jälkeen. Jääneistä 51 prosenttia työllistyi Suomeen (Akava, 2018). 

Ongelma on siinä, että työllistymisen luvut eivät kerro ulkomaalaisten opiskelijoiden 

työllistymisen laadusta Suomessa, eli vastaako työ koulutusta.  

 

Ulkomaalaiset voivat työllistyä Suomessa valmistumisen jälkeen koulutusta 

vastaamattomiin tehtäviin välttääkseen taloudellisia vaikeuksia tai kustantaakseen suomen 

kielen oppimista. Haastateltava esimerkiksi elätti itsensä opiskeluaikanaan Suomessa 

työskentelemällä tarjoilijana etnisessä ravintolassa. Valmistumisen jälkeen hänen ainut 

työkokemuksensa oli ravintola-alalta, mikä hänestä oli esteenä koulutusta vastaavan työn 

löytämiselle kaupalliselta alalta:  

 

H7: ’Sain vakituisen työpaikan ravintolalta. Lopetin kun valmistuin ja etsin työtä 

omalta alalta, mutta kolme vuotta olin työttömänä. Tein vain joskus osa-aikatyötä 

ravintolassa. Mutta minä en halua enää mennä takaisin ravintola-alaan. Ei se ole 

minun unelma työ. Oli liian negatiivinen ilmapiiri. Minä haluan positiivista. Vaikka 

minä tein paljon työtä, ympäristö ei ollut ystävällinen. Siksi minä päätin vaihtaa 

ympäristöä ja opiskella ja etsiä jotain uutta työtä.’ 

 

Haastatteluhetkellä hän oli asunut Suomessa yhdeksän vuotta, joista noin kolme vuotta 

opiskeli ja kuusi vuotta yritti työllistyä sekä kehittää taitojaan työllistyäkseen. Motiiviin 

vaihtaa alaa Suomessa oli vaikuttanut osaamattomuuden tunne, jonka hän oli saanut 

valmistumisen jälkeen yritettyään kolmen vuoden ajan saada koulutustaan vastaavaa 

työtä. Kuten haastattelussa ilmeni, hän ei halunnut olla pidempää aikaa kotona tekemättä 

mitään, eikä uskonut enää työllistymisen mahdollisuuksiin kaupallisella alalla. Hän koki, 
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että alan työkokemuksen puute vaikeutti työn saamista alalta. Siihen oli vaikuttanut 

vaatimus osata suomen kieltä sujuvasti kansainvälisissä työpaikoissa: 

 

H7: ’Minä en osaa kertoa firmalle hyvin, mitä minä osaan hyvin. Kerran oli 

puhelimessa haastattelu, me puhuimme vain 3 minuuttia. Puhuimme suomeksi.’ 

 

Ammattikorkeakoulussa opiskellessaan hän oli keskittynyt valmistumiseen. Kun 

suunnitelmat muuttuivat ja hän päätti jäädä perhesyistä Suomeen, lähti hän 

valmistumisensa jälkeen hakemaan apua TE-toimistolta työllistymisen parantamiseksi. 

Silloin hänellä oli jo työviisumi, mutta TE-toimisto huomioi hänet vasta silloin, kun hän sai 

pysyvän oleskeluluvan Suomeen avioliiton vuoksi:  

 

H7: ’Olin työttömänä, kun minulla oli työviisumi. He eivät ottaneet mitään yhteyttä 

oma-aloitteisesti. Minun piti ilmoittaa joka kuukausi, mitä minä teen, miten työhaku 

menee. Kun soitin ja kysyin, miten minun pitäisi ilmoittaa teille, he sanoivat, että ei 

tarvitse ilmoittaa eikä soittaa, me otamme yhteyttä sinuun. Neljän vuoden päästä 

minä sain toisen viisumin. Se tarkoittaa, että minä voin asua Suomessa niin pitkään, 

kun haluan. Sen jälkeen sain paljon huomiota TE-toimistossa. Työntekijät ottivat 

yhteyttä minuun paljon useammin. Kysyi, haluanko mennä työhakukurssille, tai 

valmennuskurssille. Sain työvalmennus kurssipaikan [...] osaamiskeskuksesta ja 

coathcerin. Sieltä sain tietoa minun palkkatuesta ja hoidon työstä vanhusten 

palvelutalosta, kotiavustajan työstä.’ 

 

Neljä vuotta kestäneet avun saamisen ongelmat aiheuttivat vaurioita urakehitykselle, 

koska ammattikorkeakoulussa saavutetut taidot jäivät käyttämättä. Valmistumisen jälkeen 

hän yritti työttömänä ollessaan parantaa työllistymistään etsimällä mahdollisuuksia oppia 

suomen kieltä: 

 

H7: ’Minun kaverit saivat TE-toimistosta paikkoja käydä suomen kielen kursseja, 

osallistua YKI-testiin. Minä myös kysyin, voisinko minä, pääsisinkö? Vaikka olen 

työskentelyt pitkään Suomessa [ravintolassa], minun suomen kieli ei ole hyvä. He 

sanoivat, että sinä olet asunut Suomessa jo yli kolme vuotta, emme voi tarjota 

enää. Mutta silloin kolme vuotta minä opiskelin englanniksi. Vähän outoa. [..] 

Maksoin lukion kurssista. [...] Opiskelin suomen kieltä vain pari tuntia illalla. Minulla 
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ei ollut mitään intensiivisiä kursseja. [...] Siksi päätin hakea lähihoitajiksi. Haluan 

opiskella suomeksi. En halua enää englanniksi. […] En usko enää, että on 

mahdollista minulle saada työtä kaupan alalta Suomesta.’  

 

Halu suomen kielen oppimiseen lähihoitajan koulutuksen kautta vei hänet kauemmaksi 

ammattikorkeakoulutuksen kautta saavutetuista taidoista. Hänen alkuperäinen uusi 

tavoiteammattinsa oli sairaanhoitaja, mihin hän suunnitteli hakevansa seuraavaksi, kunhan 

olisi lähihoitajakoulutuksessa oppinut riittävästi suomen kieltä. Lähihoitajakoulutuksen 

suorittaminen vaikutti riskiltä, jos tarvitsisi muuttaa pois Suomesta, koska sitä ei olisi 

tunnistettu muualla. Tunne epävarmuudesta työllistyä Suomessa oli syntynyt kokemuksen 

perusteella. Lähihoitajan tutkinnosta taas ei olisi paljon apua työllistymiseen Suomen 

ulkopuolella, jos tulisi tarve muuttaa pois tai palata omaan kotimaahan johtuen 

työllistymisen vaikeuksista Suomessa.   

 

Tarve saada tutkinto Suomesta voi johtaa täydentämään entistä osaamista esimerkiksi 

korkeakouluopinnoilla, joko suorittamalla kokonaisen tutkinnon uudelta alalta tai 

täydentämällä aiempaa koulutusta esimerkiksi maisteritason opinnoilla. Haastatelluissa 

nousi esille epäilyksiä siitä, kannattaako opiskelu korkeakoulussa. Monen mielestä se ei 

kannata, jos on Suomessa maahanmuuttajana. Päätökseen panostaa 

korkeakoulututkintoon Suomessa vaikuttaa työn saamisen mahdollisuuden uskottavuus, 

joka muodostuu ympärillä olevien henkilöiden kokemuksista. Korkeakoulutetut 

maahanmuuttajanaiset pohtivat erilaisia vaihtoehtoja ja etsivät muiden kokemuksia 

vahvistaakseen käsitystään työllistymismahdollisuuksista ennen päätöstä hakea 

opiskelemaan lähihoitajiksi.   

 

Kuten haastatteluista tuli ilmi, esteet entisen osaamisen täydentämiseen 

korkeakouluopinnoilla voivat johtua muutamista ongelmista. Ensiksi haastatteluissa ilmeni 

epäuskoa siihen, että opiskelu korkeakoulussa edistäisi korkeakoulutettujen 

maahanmuuttajanaisten työllistymistä mahdollisimman varmasti siten kuin sen takaisi 

melko varmasti lähihoitajan tutkinto. Toinen haastatteluissa esteeksi ilmennyt syy 

korkeakouluopintojen suorittamiselle oli se, että opiskelu EU:n ulkopuolelta tulleille 

henkilöille korkeakouluissa on maksullista toisin kuin ammatillinen koulutus. Lisäksi monilla 

oli tuttavia, joilla suoritettu korkeakoulututkinto ei ollut auttanut työllistymisessä vaan 
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pidentänyt työttömyyttä. Heillä oli myös tuttavia, joilla suoritettu lähihoitajan tutkinto oli sen 

sijaan auttanut työllistymään hyvin.  

 

Yksi haastateltava, jolla oli Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto, mutta joka oli 

päättänyt vaihtaa alaa epäonnistuttuaan työllistymään omalle alalle, uskoi työkokemuksen 

olevan koulutusta tärkeämpää. Hänen puolisonsa oli kantasuomalainen, joka oli 

valmistunut tekniikan alan maisteriksi huippuyliopistosta Suomesta:  

 

H7: ’Ei ole vaikeaa olenkaan minun miehelle löytää työtä. Hän on aina työssä ja 

palkka vain nousee ja nousee melkein joka vuosi. Myös vaikka hän ei itse etsi työtä, 

mutta saa kutsuja joka vuosi muista firmoista. Työkokemus on tärkeintä. Hän voi 

oppia itse työssä jotain uutta aina.’ 

 

Toisen haastateltavan mies oli valmistunut samasta huippuyliopistosta tekniikan alalta, 

mutta hän oli maahanmuuttajataustainen. Hänellä oli erilainen kokemus työllistymisestä. 

Se vaikutti haastateltavan koulutuksen valintaan, koska hän halusi olla varma 

työllistymisestään koulutuksen suorittamisen jälkeen:  

 

H3: ’After graduation I want to get full time and permanent job. Now it is temporary. 

I think, it is not hard to find a job because every day care needs a practical nurse. 

For example, my husband has an education [from Finland] in technology, and he 

was 2 years jobless. He had many interviews, got good feedback but finally they 

chose different one. It’s too difficult for him. Husband lived in Finland many years 

and got his master from Finland.’   

 

H3:’ Husband said that he cannot improve his skills in Finland. In Finland, I think, 

they don’t let you to improve. If you are Finnish, then yes you can. But if you are not 

Finnish, that’s difficult. He speaks in English because working with customers from 

other countries. Finnish language is not improving. The most important thing to him 

is he wants to improve skills. They have meeting and speak Finnish. When they 

want to report, they have to do it in Finnish. It’s just not equal between Finnish 

people and others. They say we have equal rules, we are equal, but when you are 

working, it is not equal. They do not let you to improve. He is for 16 years already 

here and have a lot of experience. He came to study here. Then got a job and 
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stayed… When we met, he maybe didn’t have negative experience, but now he is 

tired after 16 years living in Finland. If he needs to stay, he stays, but if he has an 

opportunity to move, he wants to move away.’ 

 

Suomi houkuttelee aktiivisesti kansainvälisiä osaajia Suomeen. Ohjelma Talent Boost 

(2021) toteaa, että osaajia voidaan löytää suomalaisista yliopistoista, mutta kuten 

haastateltava nosti esille, työuralla edistymiselle on kansainvälisessä yrityksessäkin 

asetettu kansainvälisille osaajille vaatimus suomen kielen sujuvasta osaamisesta. 

Haastateltavan puoliso oli oppinut suomen kieltä, mutta työ vaati usein työmatkoja 

ulkomaille, koska se sisälsi työskentelyä ulkomaalaisten asiakkaiden kanssa. Työmatkojen 

jälkeen raportointi täytyi kirjoittaa suomeksi, jolloin hän oli riippuvainen suomalaisista 

työkavereista. Sellaisessa tilanteessa kieli on voimakas alistamisen väline työelämässä. 

 

On havaittu, että maahanmuuttajille on vaikeaa edetä työelämässä kohti haastavampia 

tehtäviä. Kun kielteinen retoriikkaa maahanmuuttajia kohtaan lisääntyy maassa, 

syntyperäiset työnantajat suosivat syntyperäisiä työntekijöitä, eli Suomessa 

kantasuomalaisia (Gang et al., 2013). Se herättää kysymyksiä myös korkeakoulutettujen 

kansainvälisten osaajien työn laadukkuudesta Suomessa. Duaaliteorian mukaan heikko 

sosiaalinen liikkuvuus on tyypillinen matalan koulutustason eli sekundaarisektorin 

tehtävissä. Primaarisektorin työt sen sijaan eroavat siten, että ne mahdollistavat 

sosiaalista liikkuvuutta jatkuvien pääoman investointien avulla. Mutta sijoittaminen 

osaamispääomaan riippuu myös työnantajien antamista mahdollisuuksista, mikä etnisen 

syrjinnän vuoksi voi vaikeuttaa kansainvälisten osaajien kehittymistä työelämässä. 

   

Haastateltava, kuten kaikki muutkin haastateltavat, päätyi lähihoitajan koulutukseen 

sulkemalla ensin pois muita koulutusvaihtoehtoja. Tullessaan Suomeen hän ilmoittautui 

TE-toimistoon työnhakijaksi ja aloitti heti suomen kielen opiskelun. Samaan aikaan hän 

alkoi kartoittaa, kuinka paljon arvoa oli hänen koulutuksestaan ja työkokemuksestaan 

entisestä kotimaasta:  

 

H3: ’They [TE-toimisto] didn‘t accept my certificate not from Finland. They need to 

analyse it. At the beginning TE-toimisto wanted me to study insurance management 

that was my field, but that was too difficult for me and I said no. And also I can’t get 
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a job because I don’t have a certificate from Finland. Insurance bachelor from 

Finland.’ 

 

Korkeakoulutetuilla maahanmuuttajilla on mahdollisuus yrittää rinnastaa entisessä 

kotimaassaan suorittamansa tutkinto, jolloin Opetushallituksessa päätetään, vastaako 

koulutus suomalaista koulutusta ja saako sen perusteella harjoittaa ammattia Suomessa 

vai pitääkö koulutusta täydentää. Tutkinnon rinnastaminen on Euroopan Unionin väline, 

joka on luotu helpottamaan työvoiman vapaata liikkumista maiden välillä (Nowicka, 2014). 

Tutkinnon rinnastaminen Suomessa tuntuu monille epävarmalta, kalliilta ja liian vähän 

hyödylliseltä työllistymiseen:  

 

H3: ’I have to send my certificate to Opetushallitus and they check what I need to 

study here or they accept my certificate. For me it cost, too expensive for translator. 

That time was about 900-1000 eur. Have to explain details of the certificate, grades, 

etc. I couldn’t do that. Then I decided to study practical nurse.’   

 

Vaikka tutkinto olisi rinnastettu ja hän olisi voinut työskennellä rahoitusalalla Suomessa, 

haastateltava ei uskonut, että ilman suomalaista alan työkokemusta hän saisi työtä. Hän ei 

myöskään uskonut, että suomen kielen taito olisi ollut riittävä koulutuksen täydentämiseksi 

rahoitus- ja vakuutusalalla Suomessa ja muuten, kouluttautuminen uudestaan tuntui 

raskaalta:  

 

H3: ’Not sure that with small child can study something like master. During 

these years that I’ve studied I am so tired. Childcare, studies, husband often in 

work trips, homeworks, everything.’ 

 

Perhe priorisoi sen puolison työn, jolla sitä on, koska perheen elatus riippuu silloin tämän 

yhden työstä. Siksi naisille jää työllistymisen parantamisen lisäksi vastuulleen lastenhoito 

(Riano, 2021). Uuden ammatin vaihtamiseen johti myös aikapaine. Suomen kielen riittävän 

oppimisen odottaminen tuntui liian suurelta riskiltä, jotta kotoutumissuunnitelma olisi 

toteutunut ajoissa.  
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Lähihoitajan ammatti vaikuttaa realistiselta ja oli joillekin lähin, mihin voi päästä silloin, kun 

haluavat työskennellä ihmisten kanssa:   

 

H5: ’I was working as a cleaner before started these studies. Sent papers to 

Opetushallitus few years ago. They evaluated and said I need to study more so I 

can be a teacher here. I didn’t continue after that to find out more because if it will 

be some courses in Jyvaskyla, I cannot leave my family here. Then I found this 

direction to study practical nurse so that I could be with children. This is why I 

ended up studying as practical nurse. I think, it is good because it is a new kind of 

career and giving me more possibilities to me to get a job in future. I’m more into 

teaching and kids.’  

 

Korkeakoulututkinnon suorittaminen uudestaan Suomessa tuntuu monille ylivoimaiselta. 

He eivät usko myöskään, että opiskelu englannin kielellä auttaisi työllistymään Suomessa. 

Suomen kielen taso sen sijaan ei ole riittävä tai sen saavuttaminen kuluttaa aikaa ja vaatii 

taloudellisia resursseja, joita monilla ei ole työttömyyden vuoksi. Silloin kasvaa samalla 

riski paitsi olla pääsemättä täydentämään koulutusta, myös pudota vielä kauemmas pois 

työmarkkinoilta, koska päätös omistautua pelkkään suomen kielen oppimiseen tarkoittaa 

työllistymisen mahdollisuuksien siirtämistä eteenpäin tulevaisuuteen. Työmarkkinat sen 

sijaan muuttuvat nopeasti, joten on riski, että ammattitaitoa harjoittamatta menettää niillä 

arvonsa. Kaikkien haastateltavien lähihoitajan ammatin valintaan vaikutti halu saada 

vakituista työtä pienemmällä epäonnistumisen riskillä huomioiden samalla myös muita 

elämän haasteita kuten kodin ja lasten hoitaminen.  

 

Haastatteluissa ilmeni, että maahanmuuttajat itse arvostivat opiskelua korkeakoulussa, 

mutta he eivät kokeneet, että heidän korkeakoulutustaan olisi arvostettu Suomen 

työmarkkinoilla, vaikka se olisi suoritettu Suomessa.   

 

H4: ’I have friends who lived here before. She studied here too. She has a 

permanent job, she motivated me. She works with elderly people. She has 

education in IT. Couldn’t find a job. I think, you need to study the same courses to 

get a job.’ 
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Joskus korkeakoulutetuille maahanmuuttajille on helpompaa siirtää maasta toiseen niin 

sanotut hard skills, eli tekniset taidot, kuten esimerkiksi lääkärien tai hammaslääkärien 

koulutus tai insinöörien ja tietotekniikan alan osaaminen. Tutkimuksissa on osoitettu, että 

esimerkiksi Tanskassa korkeakoulutetuille maahanmuuttajanaisille oli helpointa työllistyä 

uudessa maassa, jos he olivat tekniikan tai luonnontieteen aloilta (Liversage, 2009). 

Maahanmuuttajien tausta on havaittu työn saamisen esteeksi Suomessa sellaisillakin 

aloilla, joissa on tarvetta työvoimalle. Suomessa työnhakuprosessissa on havaittu 

maahanmuuttajien seulomista pois automaattisesti (Ahmad, 2006, Valtonen, 2001).  

 

H4: ‘I think, you need to go to vocational education to get a job. Because as an 

example, I have a friend who is a registered nurse. Before they got a job, they 

needed to study Finnish and some kind of subjects to qualify them as practical 

nurse here. They cannot go directly to work.’ 

 

H4: ‘I have a friend who is [from the same country], who went to study to university 

here something with Theatre and Arts. She was a journalist [in home country] and 

studied here something similar. Could not get a job. Got job from McDonald’s.’ 

 

H6: ’Minun ystävä oli lääkäri. Täällä menee työharjoitteluun sairaanhoitajaksi, koska 

lääkärille pitää mennä kokeeseen ja opiskella lisää. Ja suomen kieli on vaikeaa, tosi 

vaikeaa.’  

 

Haastateltavat eivät ole suunnitelleet muuttamista pois Suomesta sillä perusteella, että 

muutto Suomeen olisi ollut alun perin tarkoitettu lyhytaikaiseksi ratkaisuksi oman 

taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Jotkut olivat jo asuneet Suomessa pitkään, mutta 

työskennelleet vakiintumattomassa työssä, kuten siivoojina, tarjoilijoina tai määräaikaisissa 

tehtävissä hoiva-alalla ja halusivat saada vakituisen työpaikan Suomesta. 

 

Haastateltavia korkeakoulutettuja maahanmuuttajanaisia veti lähihoitajan ammattiin 

vaihtamiseen tarve saada suomalainen tutkinto. Sitä he kokivat erityisesti tarvitsevansa 

saadakseen vakituisen työpaikan. Tutkinnon valintaan vaikutti arvio sellaisen työn 

saamisen mahdollisuudesta, mihin katsottiin tervetulleiksi maahanmuuttajataustaisiakin. 

Moni halusi työskennellä ihmisten kanssa ja etsi koulutusta, joka sopisi kotoutumisen 
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aikaan, mikä oli rajattu. Työn saaminen ei kuitenkaan riipu vain työnhakijasta. Kuten yksi 

haastateltava nosti esille, työn saamisessa on myös toinen puoli - työn antaminen:  

 

H3: ’I think, Finnish people do not want us to get a job here’. 

 

Sitä pitäisi korjata, kun halutaan kansainvälisiä osaajia Suomeen.  

 

 

6. Palaute lähihoitajakoulutuksesta 

 

Opiskelijat olivat kiitollisia, että on kotoutumisen aika sekä edes joitain mahdollisuuksia 

kouluttautua Suomessa uudestaan ja sen kautta parantaa työllistymistään. He kuitenkin 

haastatteluissa ihmettelivät, miksi pitää opiskella hitaasti ja miksi siihen kuuluu niin paljon 

kaikenlaisia aineita. Yksi yhdessä suomalaisten kanssa opiskellut haastateltava oli iloinen 

sitä, että suomen kieli kehittyi samaan aikaan, kun valmistuminen sujui hyvin nopeasti. 

Moni halusi mielellään päästä pois tuensaajan asemasta mahdollisimman pian. 

 

Opettajat sanoivat, että on hyvä tutkimusaihe. Opiskelijoista he kertoivat, että on helppoa 

ja oikein mukavaa opettaa heitä. He ovat motivoituneita, innostuneita ja haluavat päästä 

nopeasti töihin. Jotkut opettajat sanoivat, etteivät ole huomanneet, että korkeakoulutetut 

maahanmuuttajanaiset eivät olisi olleet iloisia ammatin vaihtamisesta lähihoitajiksi 

Suomessa.  

 
 

7. Johtopäätökset 

 

Maahanmuuttajien työllistymisen ja työllistämisen tutkimusten perusteella yleisesti 

vaikuttaa siltä, että Suomeen halutaan suomalaisempia muualta tulleita osaajia. Erityisesti 

suomalaisuutta vaaditaan heiltä, jotka tulevat Suomeen ilman työsopimusta ja etsivät työtä 

paikallisten kanavien avulla, esimerkiksi TE-toimiston kautta. Suomessa he ovat, koska 

haluavat elää samassa paikassa perheensä kanssa. Heihin kohdistetaan eräänlainen 

’remonttityö’, jolla maahanmuuttajia muokataan suomalaiseen työelämään. Siihen liittyy 

suunnitelma kotoutumiseen – suomen kielen oppiminen, suomalaisen tutkinnon 
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hankkiminen ja työllistyminen mahdollisimman nopeasti. Paine saada suomalainen tutkinto 

johtaa alan vaihtamiseen sellaiseksi, mihin ovat tervetulleita myös 

maahanmuuttajataustaiset työntekijät. He haluavat olla varmoja, että heidän ammattinsa 

estäisi työttömyyden pidentymistä Suomessa.  

 

Lähihoitajan ammattiin johtaa myös paradoksi suomen kielestä. Työnantajat painottavat, 

että maahanmuuttajia auttaisi työllistymään paremmin, jos he osaisivat suomea. 

Korkeakoulutetut maahanmuuttajanaiset ovat tästä samaa mieltä. Siihen he toivovat apua 

TE-toimistolta. TE-toimisto luo kotoutumissuunnitelman, joka sisältää sitoutumisen 

suomen kielen oppimiseen, mutta ei sitoutumista suomen kielen opettamiseen. Suomen 

kieli on erilainen verrattuna esimerkiksi englannin, ranskan tai saksan kieliin siksi, ettei sitä 

voi oppia kunnolla ennen muuttoa Suomeen. Ongelmat suomen kielen opettamisessa 

pidentävät korkeakoulutettujen maahanmuuttajanaisten työttömyyttä ja vaikuttavat heidän 

uramahdollisuuksiinsa tai siihen, mihin suuntaan koko ura kehittyy.  

 

Lähihoitajakoulutuksiin heitä johtaa myös epäusko siitä, että korkeakoulututkinnon 

suorittaminen johtaisi työelämään maahanmuuttajataustaisena suomalaisilla 

työmarkkinoilla. Työn saamisen uskottavuus rakentui tiedoista, joita naiset saivat 

lähipiiristään ja omasta kokemuksestaan. He saivat jatkuvasti viestiä siitä, että opiskelu 

korkeakoulussa ei kannata, ja siitä voi seurata vain pidempi työttömyys.   

  

Toisaalta työllistymisessä on myös toinen puoli. Työtä ei vain saada – se myös annetaan. 

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajanaisten ammatinvalintaan ja koko työllistymisen 

reittiin Suomessa vaikuttavia esteitä tulee myös työnantajien puolelta. Kuten 

haastatteluista nousi esille, on tärkeää olla tutkinto, muttei mikä tahansa tutkinto.  

Korkeakoulusta valmistuneille voi olla Suomessa vaikeaa tulla kansainvälisiksi osaajiksi. 

Tai jos siinä onnistutaan, seurauksena voi olla jumittuminen urakehityksessä, kun 

sosiaalisen liikkuvuuden esteeksi tulee kansainvälisiltä osaajilta vaadittava suomen 

kielitaito.  

 

Motiivina lähihoitajan ammatinvalintaan oli monelle halu olla varma 

työllisyysmahdollisuuksista kotoutumissuunnitelman päättyessä. Se on ollut myös 

vaihtoehto kotona olemiselle sen jälkeen, kun kaikki muut suunnitelmat – kuten pääsy 

opiskelemaan sairaanhoitajaksi – eivät olleet onnistuneet. Lähihoitajan tutkinnon 
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suorittamisen haastateltavat näkivät hyväksi vaihtoehdoksi siihen asti, kunnes pääsisivät 

opiskelemaan esimerkiksi joko kätilöiksi tai sairaanhoitajiksi. Se on ollut myös lähin 

ammatti mihin oli mahdollista päästä, kun haluna oli työskennellä yhdessä ihmisten 

kanssa.  

 

Mutta toisaalta, tämä tutkinto itsessään ei ollut päämääränä kenellekään, vaan se on ollut 

tehtävä, mikä oli vielä jäljellä oleva mahdollisuus oman työllisyyden edistämiseksi. He eivät 

voineet edistää entistä osaamistaan, vaan kokivat paljon esteitä, eivätkä uskoneet 

onnistuvansa siinä tai olleet varmoja työllistymisestä. Lähihoitajan ammatinvalinta oli 

varma työllistymisen kannalta ja TE-toimisto tuki päätöstä sen suorittamisesta.  

 

Toisin sanoen korkeakoulutetuilla maahanmuuttajanaisilla oli teoreettinen mahdollisuus 

täydentää entistä osaamistaan ja hakea siihen liittyvää työtä, mutta käytännössä siihen 

olisi pitänyt sijoittaa paljon sekä rahallisia että ajallisia voimavaroja. Koska 

kotoutumissuunnitelman toteuttamiselle on rajoitettu aika ja koska heidän lähipiirinsä 

kokemukset työn saamisesta sekä uralla etenemisessä Suomessa olivat enemmän 

kielteisiä, ja koska heillä ei ollut laajaa esimerkiksi paikallisista suomalaisista koostuvaa 

sosiaalista verkostoa, he kieltäytyivät riskin ottamisesta. Lähihoitajan ammatti näytti 

varmalta työllisyyden kannalta, joten riskejä epäonnistumiseen liittyen oli vähemmän.  

 

Korkeakoulutetuille maahanmuuttajille ei ollut kotoutumisaikana kiellettyä vapaasti valita, 

mitä he tekevät edistääkseen työllistymistään, mutta he olivat siinä täysin yksin. Sen sijaan 

lähihoitajan koulutukseen pääsemiseen oli järjestetty helpotuksia juuri maahanmuuttajille.  

Esimerkiksi oli tingitty suomen kielen vaatimuksista ja järjestetty sekä valinta että koulutus 

maahanmuuttajien kielitaitotasolle, jonka he ehtivät saavuttaa kotoutumisen aikana. Se 

todistaa, että tinkiminen suomen kielen vaatimuksesta koulutukseen pääsemiseen ja 

työelämään on mahdollista, kun niin halutaan tehdä, eikä perusteena ole, että suomen 

kielen osaaminen ei olisi tärkeää sosiaali- ja terveysalalla potilaiden kanssa 

työskentelemisessä. 

 

Työvoimapoliittiset toimenpiteet pyrkivät nopeampaan työttömien työllistämiseen. Sama 

periaate pätee myös maahanmuuttajiin, olivatpa he mitä tahansa taustoiltaan. 

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien pitää sopeutua TE-toimiston järjestykseen eikä 

toisin päin. Sen hintana voi olla se, että esimerkiksi Kiinasta kotoisin oleva ja kiinaa sekä 
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englantia sujuvasti puhuva ja Suomessa korkeakoulututkinnon suorittanut 

maahanmuuttajanainen ei pääse oman alansa kansainväliseen tehtävään, koska hänen 

pitää käyttää suomen kieltä kertoakseen osaamisestaan yritykselle työhaastattelun aikana. 

Tällöin hänen kauppakorkeakoulusta saamansa osaaminen vanhenee, kun hän lähtee 

opiskelemaan ensiksi suomen kieltä, työskentelee tarjoilijana ravintolassa, ja vielä lähtee 

opiskelemaan lähihoitajaksi päästäkseen korkeamman tason kielitaitoa edellyttävään 

sairaanhoitajakoulutukseen. Lähihoitajan koulutus kestää noin 2 vuotta ja 4 kuukautta. 

Sairaanhoitajan koulutus kestää noin 3 vuotta ja 6 kuukautta. Se herättää kysymyksen, 

ovatko nopeat työvoimapoliittiset toimenpiteet oikeasti nopeita?     

 

Perhesyistä tapahtuva maahanmuutto asetetaan usein vastakohdaksi maahanmuutolle 

työn vuoksi siinä mielessä, ettei perhesyistä muuttaville olisi yhtä tärkeää työllistyminen 

kuin perhe-elämän sovittaminen yhteen maahan. Haastateltavat osoittivat kuitenkin, että 

työ on yhtä tärkeää kuin perhe. 

 

Väite, että naiset muuttavat ei-työsyystä on virheellinen, koska vaikka he muuttavat 

maahan perheen kanssa tai siksi, että perhe olisi yhdessä, se ei tarkoita, ettei 

työllistyminen olisi yhtä tärkeää. Täsmällisempi termi olisi, että he muuttavat työttöminä 

tänne ja käyttävät paikallisia usein institutionaalisia reittejä työelämään, kun taas miehet 

ovat usein aloilla, joilla voi helpommin ohittaa työmarkkinoiden paikallisia vaatimuksia.  

 

Suomi on liittynyt maihin, jotka kilpailevat kansainvälisistä osaajista. Sen hyödyt on 

strategioissa tunnistettu – moninaisuus työmarkkinoilla tehtävissä, jotka laadultaan 

vastaavat korkeakoulutuksen kautta saavutettuja taitoja, sijoittajien tuominen maahan sekä 

yritysten parempi kansainvälinen kilpailukyky, kun palvelujen ja tuotteiden luomisessa on 

hyödynnetty muiden kulttuurien osaajia. Mutta ennen kuin Suomeen kutsutaan enemmän 

kansainvälisiä osaajia, olisiko tarpeen tehdä korjauksia ja parantaa työllistymisen 

mahdollisuuksia niille, jotka ovat jo täällä esimerkiksi valmistuneina suomalaisista 

yliopistoista tai jotka ovat tulleet kansainvälisten tai syntyperäisten puolisoina? Tai 

parantaa kansainvälisten osaajien asemaa työelämässä, mikä mahdollistaisi uralla 

etenemistä tasa-arvoisesti? Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllisyys ja sen laatu 

heijastaa Suomea kansainvälisenä maana, eivät toiveet ja strategiat.     
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Tässä tutkimuksessa havaittiin, että joidenkin korkeakoulutettujen naisten puolisot ovat 

sellaisissa asemissa, että heitä voidaan kutsua kansainvälisiksi osaajiksi, mutta heidän 

uramahdollisuutensa vastaavat matalasti koulutettujen sosiaalista liikkuvuutta ja 

eteneminen uralla saattaa olla vähäistä. Kun halutaan houkutella kansainvälisiä osaajia 

Suomeen, mutta on merkkejä sitä, että heille tai heidän puolisoilleen on vaikeaa joko 

työllistyä tai edetä työelämässä, olisi hyvä tutkia enemmän sitä, kuinka olisi mahdollista 

kasvaa kansainväliseksi osaajaksi asuttaessa Suomessa. 
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LIITTEET  

 

Teemahaastattelurunko  
 
Korkeakoulutetut maahanmuuttajanaiset Suomessa: lähihoitajan ammattivalinnan suosio 
ja motiivit Uudellamaalla 
 
0. Taustatiedot: äidinkieli, syntymävuosi, syntymämaa, kansalaisuus  
 
1. Koulutus ja työkokemus kotimaassa 
 - koulutus, ammatinvalinnan motiivit 
 - työkokemus, työllistymistilanne 
 
2. Muutto Suomeen 

- vuosi, kenen tekemä päätös, muuttosyyt, puolison rooli  
- verkosto ja tieto Suomen työmarkkinoista ennen muuttoa 
- suunnitelma työllistymiseen ennen muuttoa 

 
3. Työn etsiminen Suomessa: 

- oman alan avoimet työpaikat, vaatimukset ja puutteet, vaatimusten 
saavuttaminen 

- kokemus tutkinnon tunnustamisen vaikutuksesta työn löytämiseen   
- kokemus entisen työkokemuksen vaikutuksesta työn löytämiseen 
- verkostoituminen    

 
4. TE-toimiston asiakkaana, työttömyys 

- kotoutumissuunnitelma   
- osallistuminen työvoimakoulutuksiin, työvoimatoimenpiteiden käyttö  
- viranomaisten (TE-toimiston) tuki työttömyyden alussa, työttömyyden 
edetessä  
- työttömyyden kesto, pitkäaikaistyöttömyys    
- maastamuuton harkitseminen työttömyyden aikana ja jäämisen syyt 

 
5. Kielen merkitys 
 - oman alan suomen kielen tasovaatimus 

- oppimisen mahdollisuuksia 
 
6. Lähihoitajan ammatin valinta 

- tieto ammatista, mistä ja millaista (kenen ehdottama, vaikuttama)  
- valintapäätös, milloin ja miksi  
- muut ammatinvalintojen vaihtoehdot  
- ammatin arviointi, hyvät ja huonot puolet, työn tärkeys 
- suunnitelma valmistumisen jälkeen 
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Kysymykset 
 
1. Koulutus ja työkokemus kotimaassa 
 
 Mikä on ammattisi? Missä suoritit tutkintosi?  

Miksi valitsit juuri tämän ammatin?  
Millaista työkokemusta sinulla on kotimaastasi?  
Mistä pidit työssäsi kotimaassasi, mistä et?  
Mikä oli työssä sinulle tärkeää?  

 
2. Muutto Suomeen 
 

Milloin muutit Suomeen? Kenen kanssa?  
Miksi päätit tulla juuri Suomeen?  
Oliko sinulla ystäviä Suomessa ennen muuttoa? Millä alalla he olivat työssä?  
Entä puoliso? Milloin hän sai työtä? Millä alalla? 
Miten helpoksi ajattelit työn löytämisen Suomesta? 
Mitä halusit tehdä työksi Suomessa?   

 
3. Työn etsiminen Suomessa 
  

Milloin aloitit etsimään työtä Suomessa? Mitä työtä etsit?  
Oletko saanut oman alan työtä Suomessa? Miten se onnistui? 
Kuinka paljon löysit sinulle sopivia avoimia työpaikkoja?  
Kuinka usein lähetit työhakemuksia?  
Mitä luulet, miksi et saanut oman alan työtä?  
Mitkä oman alan työn vaatimukset olivat?  
Mitä osaamista sinulta puuttui?  
Miten halusit täydentää osaamista saadaksesi oman alasi työtä Suomessa?  
Miten olet täydentänyt osaamistasi?  
Mitä esteitä oli täydentää osaamistasi? 
Mitä suomen kielen tasoa olisi tarvittu sinun alallasi?  
Onko sinun mielestäsi entistä työkokemustasi arvostettu Suomessa? 
Kuinka sinun mielestäsi tutkintoasi on arvostettu Suomessa?  
Onko tutkintosi rinnastettu Suomessa? Milloin? 
Mitä ammattia, koulutustasoa se vastaa Suomessa? 
Kuinka rinnastettu tutkintosi vaikutti työn etsimiseen?  
Mitä eroa huomasit ennen rinnastamista ja sen jälkeen?  
Kuinka kauan kesti tutkintosi rinnastaminen?  
Paljonko tutkintosi rinnastaminen maksoi?  
Onko sinulla EU:n blue-card? Miten se vaikutti työnantajiin? 

  
4. TE-toimiston asiakkaana, työttömyys  
 

Oletko ollut TE-toimiston asiakas Suomessa? Kuinka kauan?  
Miksi halusit ilmoittautua TE-toimiston asiakkaaksi?  
Kuinka halusit, että se auttaisi sinua löytämään työtä? 
Mistä on koostunut sinun kotoutumissuunnitelmasi?  
Mihin TE-toimiston järjestämään koulutukseen osallistuit?  
Osallistuitko TE-toimiston ulkopuolella täydennyskoulutukseen? Mihin? 
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Oletko osallistunut muuhun työllisyyspalveluiden toimintaan (esimerkiksi 
Työrasti)? Entä mentorointitoimintaan? 
Kuinka usein tapasit TE-toimiston asiantuntijaa? 
Kuinka TE-toimiston palvelut auttoivat sinua löytämään työtä?  
Mitä TE-toimisto neuvoi tekemään, että saisit oman alan työtä? 
Mitä TE-toimisto neuvoi tekemään, että saisit työtä?  
Mitä työtä TE-toimisto neuvoi etsimään?  
Saitko kaikki palvelut, mitkä halusit? 
Mitä apua olisit tarvinnut, muttet saanut TE-toimistosta?  
Mikä mielestäsi olisi auttanut sinua löytämään oman alan työtä? 
Oletko harkinnut muuttamista Suomesta pois, kun et saanut työtä? Miksi 
päätit jäädä? 

 
5. Kielen merkitys 
  

Kuinka kauan olet opiskellut suomea?  
Mikä on sinun suomen kielen taitotasosi nyt?  
Minkä tason suomen kieli oli tuettu kotoutumissuunnitelmassasi? 
Kuinka TE-toimisto tuki sinun suomen kielen oppimistasi? 
Kuinka usein kävit suomen kielen kurssilla? Mistä löysit kursseja?  
Oliko esteitä osallistua suomen kielen kurssille? Mitä? 
Oliko riittävästi kursseja?  
Mikä on ollut vaikeinta suomen kielen oppimisessa?  
Mikä mielestäsi auttaisi oppimaan suomea nopeammin, paremmin? 
Missä harjoittelit suomeksi puhumista? Onko sinulla suomalaisia kavereita?  
Mitä kieltä puhut kotona? Onko sinun puolisosi suomalainen?  

 
6. Lähihoitajan ammatin valinta 
 
 Milloin päätit hakea lähihoitajan koulutukseen? 
 Miksi haluat tulla juuri lähihoitajaksi?  
 Oletko harkinnut yrittäjyyttä? Mistä sai tietoa tästä? 

Mitkä muita vaihtoehtoja harkitsit?  
 Mistä sait tietoa lähihoitajan ammatista? 
 Muistatko, milloin sait tietoa tästä ammatista ensimmäistä kertaa?  
 Onko sinulla ollut tuttuja, jotka ovat työssä lähihoitajana? 

Millaiset ovat heidän kokemuksensa lähihoitajan työstä?   
Mitkä ovat sinusta hyvät puolet lähihoitajan työssä? 
Mitkä ovat sinusta huonot puolet lähihoitajan työssä? 
Millaisia ovat mielestäsi sinun työmahdollisuutesi valmistumisen jälkeen?  
Aiotko jäädä Suomeen valmistumisesi jälkeen?   
Aiotko vielä etsiä entisen ammatin työtä Suomessa?  

 
Tässä haastattelu loppuu. Haluaisitko vielä kertoa jotain lisää?  
 
Kiitos paljon haastattelusta. 
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