
  

EVA:n  raportti kotihoidon tuen perumisen vaikutuksista maahanmuuttajien 
työllistymiseen (kevät 2021). 

Kyselyn tekemisen syynä on toiminut Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n tekemä raportti 
kotihoidon tuen perumisen vaikutuksista maahanmuuttajien työllistymiseen. Kyselyyn 

osallistuivat venäjänkieliset ihmiset ympäri Suomea. Yhteensä vastanneita oli 78. 

Kotihoidon tuen peruminen voisi aktivoida maahanmuuttajataustaisia ihmisiä työelämään. 

Maahanmuuttajanaisten alhainen työllistymisprosentti vaikuttaa negatiivisesti heidän 

lastensa tulevaisuuteen. Suomessa maahanmuuttajat työllistyvät keskimäärin vähemmän 

kuin muissa pohjoismaissa. 

Kotihoidontuki vähentää 25-39 -vuotiaiden naisten aktivoitumista työelämään ja 
maahanmuuttajanaisten työllistyminen siinä ikähaarukassa on vielä alhaisempi, noin 50%. 

Alhainen työllisyysprosentti on havaittu Venäjältä, Somaliasta, Afganistanista, Irakista, 

Kiinasta ja Vietnamista tulevilla naisilla. EU-maista Suomeen muuttaneilla naisilla 

työllisyysprosentti on selkeästi korkeampi. Tutkijoiden mielestä kotihoidon tuen peruminen 

todennäköisesti lisäisi maahanmuuttajien työllistymistä, mikä vähentäisi vähätuloisten 
osuutta ja nostaisi maahan muuttavien naisten eläkettä. Tutkimusten mukaan äitien työllisyys 

vaikuttaa positiivisesti heidän lapsiin ja erityisesti tyttöjen kouluttautumiseen ja 
työllistymiseen. Kotihoidon tuen poistamisen lisäksi kotouttamissuunnitelma sekä palkkatuki 

voivat edistää maahanmuuttajien työllistymistä. (Yle, 2021). 

• Vastaajista vähän yli puolet eli 55,1% olivat 31-40 -vuotiaita. Seuraavaksi suurin ryhmä 

olivat 41-50 -vuotiaat. Vastanneista suurin osa oli Venäjältä muuttaneita. Seuraavaksi 

eniten olivat nimenneet kotimaakseen Viron tai Ukrainan. Osa vastanneista oli muuttanut 
Georgiasta tai Irlannista. 46,2%:lla vastanneista oli 2 lasta, seuraavaksi useammalla eli 

34,6%:lla vastanneista oli yksi lapsi. Osalla oli kolme lasta tai enemmän. 

• Eniten vastanneista eli 33,3% ilmoitti suomen kielen taitonsa olevan keskitasoinen 

(pystyy kommunikoimaan suomeksi) Saman verran vastanneita koki suomen kielitaitonsa 
olevan työhön soveltuva. Loput vastasivat puhuvansa sujuvaa tai heikkoa suomen kieltä. 

75,6%:lla vastanneista oli Suomessa hankittu tai hyväksytty ammatti. 

• 96,2% olivat saaneet Suomessa kotihoidon tukea. 25,6% asettuivat työttömiksi 
työnhakijoiksi vanhempainvapaiden päättymisen jälkeen. 24,4% olivat palaamassa tai 

palanneet töihin. Suurin osa eli 46,2% olivat ennen vanhempainvapaita töissä. 31,2% 

olivat työttömiä työnhakijoita. Loput olivat työttömiä, eivätkä hakeneet töitä tai edellisellä 

vanhempainvapaalla. 52,6% olisi valmis siirtymään työelämään lapsen saavutettua 2 
vuoden ikä, 16,7% lapsen saavutettua 1,5 vuotta ja loput vastasivat, että olisivat 

halunneet jäädä lapsen kanssa kotiin tai muu. 
• Kysyttäessä, minkä takia ei olisi valmis menemään vanhempainvapaiden jälkeen töihin, 

suurin osa eli 56,4% vastasi muu. Seuraavaksi eniten vastasivat syyn olevan lapsen 

päivähoitopaikan löytämisen vaikeudessa tai haasteessa löytää töitä. Suurin osa eli 37.2% 

uskoi, ettei saisi töitä heikon suomen kielen taidon takia. Seuraavaksi eniten eli 34,6%:lla 

oli puutteellinen verkosto kontakteja. Suurin osa, eli 74,4% ei uskonut, että kotihoidon 
tuen poistaminen olisi voinut aktivoida heitä työllistymään. Seuraavaksi eniten eli 15,4% 

vastasivat,että se voisi mahdollisesti aktivoittaa heitä. 
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