
  

Työttömyys 

Viime aikoina uutisoinnissa on ollut paljon keskustelua siitä, miksi työttömyyttä esiintyy eniten 
maahanmuuttajien keskuudessa. Erityisesti tehdään ehdotuksia etuuksien ja erilaisten tukien 
leikkaamiseksi työttömille. Syy tällaisiin ehdotuksiin on ennakkoluulo, jonka mukaan 
maahanmuuttajat välttävät tarkoituksellisesti työntekoa ja tyytyvät etuuksiin. Valitettavasti se, että 
ulkomaalaisten työntekijöiden on melko vaikeaa löytää etenkin oman alan töitä, jätetään usein 
huomiotta monista syistä. 

Tämän kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miksi työttömyys jatkuu Suomen venäjänkielisen väestön 
keskuudessa. Kysely toteutettiin keväällä 2021. Siihen vastasi 82 ihmistä. Suurin osa eli 78% 
vastaajista oli muuttanut Suomeen Venäjältä, 14,6% Virosta, 3,7% valitsi vastaukseksi “muu”, 2,4% 
oli Ukrainasta, ja 1 muutti Suomeen Valko-Venäjältä. 

• 45,1% olivat iältään 31-45 -vuotiaita, 40,2% 46-55 -vuotiaita, 9,8% yli 55-vuotiaita ja 4,9% 21-
30 -vuotiaita. Valtaosa vastaajista eli 87,8% olivat naispuolisia ja loput miespuolisia. 

• 50%:lla oli korkeakoulututkinto, 41,5%:lla ammattitutkinto ja 8,5%:lla peruskoulutus. 
• 57,3%:lla oli joko Suomessa saatu tai sertifioitu ammatti. 
• 37,8% vastanneista on ollut työttömänä yli kolme vuotta, 31,7% alle vuoden ja 30,5% 1-2 

vuotta. 
• 39%:lla oli työtason suomen kielen taito, 32,9% pystyi kommunikoimaan suomen kielellä, 

20,7% puhui suomea sujuvasti ja 7,3%:lla ei ollut suomen kielen taitoa. 
• 43,9% täytti työhakemuksen 1-5 kertaa kuukaudessa, 23,2% 5-10 kertaa kuukaudessa, 13,6% 

ei lähettänyt työhakemusta ollenkaan, 11% täytti työhakemuksen 10-20 kertaa ja 8,5% yli 20 
kertaa kuussa. 

• 41,5% vastanneista ei saanut työttömyyden aikana kertaakaan kutsua työhaastatteluun, 28% 
sai 2-3 kertaa kutsun haastatteluun työttömänäoloaikanaan, 25,6% yhden kerran ja 4,9% yli 
3 kertaa. 

• 50% vastanneista oli sitä mieltä, että maahanmuuttaja ammattilaisen on haastavaa saada 
oman alan töitä Suomessa. 25,6%:n mielestä se on melko haastavaa, 17,1% mielestä se on 
hyvin haastavaa, 4,9% mielestä ei kovin haastavaa ja 2,4% mielestä ei ollenkaan haastavaa. 

Kysyttäessä, miksi maahanmuuttajataustaisen ammattilaisen olisi vaikea löytää töitä Suomesta 
yleisimmiksi vastauksista nousi kielitaidon tai kontaktiverkoston puute, syrjintä, suuri kilpailu 
työmarkkinoilla ja työnantajien luottamuksen puute maahanmuuttajien kotimaassaan hankitun 
koulutuksen pätevyyteen. Vastauksissa tuli esille myös se, ettei suomen kielen kursseilla 
välttämättä saavuta tarvittavaa suomen kielen taitoa. 

Kysyttäessä työllistymiseen liittyvistä vaikeuksista, eniten vastauksia liittyi puutteelliseen 
kielitaitoon, päätymiseen harjoittelijaksi tai pienipalkkaiseen työhön korkeakoulutuksesta 
huolimatta, ettei maahanmuuttajia kutsuta yhtä herkästi työhaastatteluihin sekä siihen, ettei 
tarjolla oleva työ ole aina taloudellisesti kannattavaa. Nousi myös tarve tukeen suomenkielisen cv:n 
ja hakemusten täyttämisessä ja lähettämisessä oikeaan paikkaan sekä ammattipsykologin 
palveluihin. 

 


