
  

Korona pandemia 

OECD-jäsenmaiden vuonna 2020 tehdyn selvityksen mukaan korona-pandemialla on ollut 
negatiivisia vaikutuksia maahanmuuttajien kotoutumiseen eri OECD:n jäsenmaissa mukaan lukien 
Suomi ja Ruotsi. Vaikutuksia on ollut muun muassa maahanmuuttajien terveyteen, työllistymiseen, 
kielen oppimiseen sekä lasten koulumenestykseen. (OECD, 2020) 

Tämän kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pandemia ja sen aiheuttamat rajoitustoimet ovat 
vaikuttaneet Suomen venäjänkielisen väestön kotoutumiseen ja yleiseen hyvinvointiin. Kysely 
toteutettiin keväällä 2021 ja siihen vastasi 42 ihmistä. 

Valtaosa vastaajista eli 76,2% oli naisia. Loput miespuolisia. Yli puolet eli 57,1% oli 30-49 -vuotiaita. 
Seuraavaksi eniten eli 23,8% oli 50-56 -vuotiaita, 14,3% 18-29 -vuotiaita ja kaksi yli 65-vuotiaita. 

• 33,3% vastanneista olivat muualta kuin Pk-seudulta, Tampereelta, Turusta, Kuopiosta, 
Oulusta tai Jyväskylästä. 28,6% ilmoittivat kotikaupungikseen Vantaan ja 26,2% Helsingin. 
Loput olivat Espoosta, Tampereelta tai Turusta. 

• Suurin osa eli 85,7% vastanneista asui perheen kanssa, loput asuivat yksin tai valitsivat 
vaihtoehdon “muu”. 54,8% vastasivat, ettei heillä ole alaikäisiä lapsia samassa taloudessa. 
40,5%:lla oli 1-2 lasta ja lopuilla kahdella vastanneella oli 3-4, 5 tai enemmän alaikäisiä lapsia 
samassa taloudessa. 

• 45,2% vastanneista oli ennen korona-pandemiaa työssäkäyviä, 21,4% opiskelivat, 16,7% 
olivat työttömiä työnhakijoita ja loput 7 olivat joko vanhempainvapaalla, eläkkeellä tai 
vastasivat “muu”. 

• Kaikista eniten eli 54,8% vastaajaan pandemia oli vaikuttanut negatiivisesti vähentämällä 
sosiaalisia kontakteja ja kanssakäymistä. Seuraavaksi eniten pandemia oli vaikuttanut 
suomen kielen opiskeluun (33,3%), töihin (31%), terveyspalveluiden saatavuuteen (28,6%) 
tai tuloihin (26,2%). 21,4% koki hankaluuksia työnhaussa pandemian myötä. 19% koki 
vaikeuksia sosiaalipalveluihin liittyvien kysymysten selvittämisessä, lasten 
koulumenestyksessä ja 16,7% arjessa tarpeellisen informaation hankinnassa. 19% vastasi, 
ettei pandemia vaikuttanut negatiivisesti heidän kotoutumiseensa. 

• 61,9% vastaajista ei kokenut vaikeuksia sosiaalipalveluihin liittyvien asioiden (Kela, Omaolo, 
Migri…) hoitamisessa virtuaalisessa muodossa. 26,2% koki etäasioinnin vaikeana 
puutteellisen suomen kielen taidon takia ja 19% puutteellisten digitaitojen takia. 7,1% ei 
omistanut tekniikkalaitteita, etäasiointia varten. 

Kysyttäessä, onko lasten etäopiskelussa ollut vaikeuksia, 66,7% valitsi vastausvaihtoehdon “muu”. 
19% koki vanhempien riittämättömän suomen kielen taidon vaikeuttaneen lasten kotiopetusta. 
16,7% koki vanhempien etätyöskentelyn ja lasten etäopiskelun yhdistämisen haasteelliseksi. 
Lopuilla vastaajilla joko puuttui tarpeellisia tekniikkalaitteita tai oli vaikeuksia virtuaalisten 
opetusalustojen (Classroom, Teams tms.) käytössä. 

42,9% vastanneista kaipasi tukea suomen tai ruotsin kielen opiskelussa. Seuraavaksi eniten (33,3%) 
valitsi vastausvaihtoehdon “muu”. 31% kaipasi tukea sosiaalisen verkoston laajentamisessa tai 
psykologista tukea. 28,6% toivoi apua sosiaalipalveluihin liittyvien kysymysten hoitamisessa ja 
26,2% tukea teknisessä asioinnissa (lomakkeiden täyttäminen, ajan varaaminen). 

 

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/what-is-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-immigrants-and-their-children-e7cbb7de/

