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Koulutettujen työttömien ulkomaalais- 
ja suomalaistaustaisten naisten 
työllisyyspolut
MINNA TOIVANEN & KIA GLUSCHKOFF & BARBARA BERGBOM & ARI VÄÄNÄNEN

Artikkelissa tarkastellaan koulutettujen ulkomaalais- ja suomalaistaustaisten naisten 
työllisyys polkuja vuosina 2014–2019. Lähtötilanteessa tunnistetaan kuusi erilaista 
työllisyys polkua ja selvitetään, eroavatko ulkomaalais- ja suomalaistaustaisten naisten 
polut toisistaan. Tulosten mukaan koulutettujen ulkomaalaistausten naisten työllisyyspolut 
kulkevat usein eri reittiä kuin vastaavan koulutustason suomalaistaustaisilla naisilla.

English summary at the end of the article

Johdanto

Vuonna 2021 Suomessa asui yli 460 000 ulko-
maista syntyperää olevaa henkilöä, joista valta-
osa oli ensimmäisen polven ulkomaalaistaustaisia. 
Ulkomaalaistaustaisen väestön määrä on kasva-
nut huomattavasti viime vuosikymmeninä, ja sen 
on ennustettu edelleen kasvavan. (Tilastokeskus 
2022.) Suomessa ulkomaalaistaustaisen väestön 
määrä on erityisen suurta Etelä-Suomen kasvu-
keskuksissa ja suurimmissa kaupungeissa: vuonna 
2019 yli puolet ulkomaalaistaustaisista asui pää-
kaupunkiseudulla (Tilastokeskus 2019). 

Usein muualta Suomeen muuttaneiden on vai-
kea päästä työelämään, mistä kertoo ulkomaalais-
taustaisen väestön muuta väestöä korkeampi työt-
tömyysaste (Larja 2019a; Nieminen 2015; Man-
nila ym. 2010). Erityisesti naisten on havaittu jää-
vän helposti työelämän ulkopuolelle niin Suomes-
sa kuin myös muualla Euroopassa (Manhica ym. 
2015; Kuitto ym. 2019; Larja & Sutela 2015). 
Vuonna 2018 ulkomaalaistaustaisten naisten työl-
lisyysaste oli Työvoimatutkimuksen mukaan 56 

Tutkimusta rahoitti Euroopan Sosiaalirahasto (hanke S21725) ja 
Strategisen tutkimuksen neuvosto (345170). Kiitämme saamas-
tamme tuesta.

prosenttia, miehillä 73 prosenttia (koko väestös-
sä naisten työllisyysaste oli 75 % ja miesten 78 
%) (Larja 2019a). Kansainvälisissä ja kansallisissa 
tutkimuksissa ulkomaalaistaustaisen väestön työl-
listymisen on todettu paranevan maassaoloajan 
myötä (Chiswick ym. 2005; Olofsson & Malm-
berg 2011; Larja 2019), mutta Suomessa erityises-
ti naisten tilanteen paraneminen on hidasta (Larja 
2019a). Ulkomaalaistaustaisen väestön työllisyys-
tilanne on paras pääkaupunkiseudulla ja heikoin 
Pohjois- ja Itä-Suomessa (Larja & Sutela 2015). 

Työ on tärkeä väylä kiinnittyä uuteen maahan. 
Työ luo taloudellista turvaa, tukee sosiaalisten 
verkostojen syntymistä, luo pohjaa identiteetil-
le (Healey 2014; Kogan & Weissmann 2013) se-
kä auttaa tutustumaan uuteen kulttuuriin ja kie-
leen (Toivanen & Väänänen 2018). Jos työllisty-
minen uudessa kotimaassa ei onnistu, osa tänne 
tulleista muuttaa maasta pois. Suomessa tutkin-
non suorittaneiden muualta tulleiden työllistymi-
nen on alhaisempaa kuin suomalaistaustaisilla, ja 
joka viides täällä tutkinnon suorittaneista ulko-
maalaistaustaisista henkilöistä muuttaa Suomes-
ta pois valmistumisvuonnaan (Loukkola 2020). 
Työllistymisen onkin havaittu lisäävän todennä-
köisyyttä sille, että ulkomaalaiset tutkinto-opis-
kelijat ovat Suomessa vielä kolme vuotta valmis-
tumisensa jälkeen (Mathies & Karhunen 2021). 
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Jos koulutettuja ulkomaalaistaustaisia naisia jää 
tahtomattaan työelämän ulkopuolelle, ei käytet-
tävissä olevaa osaamista hyödynnetä täysimääräi-
sesti. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan rekisteriai-
neiston pohjalta työttömänä olleiden koulutettu-
jen ulkomaalais- ja suomalaistaustaisten naisten 
työllisyyspolkuja vuosina 2014–2019. Lähtötilan-
teessa kaikki naiset olivat työttöminä ja muodos-
tivat tältä osin yhteneväisen ryhmän tulevien työ-
polkujen tarkastelulle. Ulkomaalaistaustaisella vii-
tataan henkilöihin, jotka ovat syntyneet muualla 
kuin Suomessa ja joiden molemmat vanhemmat 
ovat syntyneet ulkomailla.

Erilaisia työllisyyspolkuja

Työllisyyspolut voivat olla erilaisia: jotkut siirty-
vät työttömyydestä nopeasti työelämään, toisil-
la polku voi olla mutkaisempi. Kansalliset selvi-
tykset ovat osoittaneet, että ulkomaalaistaustai-
silla naisilla ei-työllisten osuus on huomattavasti 
suurempi kuin muulla väestöllä. Ei-työllisiin las-
ketaan kuuluvaksi työttömien lisäksi esimerkik-
si opiskelijat, eläkeläiset ja muut työvoiman ulko-
puolella olevat, kuten kotona lapsia hoitavat van-
hemmat (Nieminen 2015). Naisilla työhön suun-
taava polku katkeaakin usein lasten saamisen myö-
tä, kun valtaosa äideistä jää lapsen syntymän jäl-
keen kotiin ainakin joksikin aikaa. On myös ha-
vaittu, että heikossa työmarkkina-asemassa olevat 
ovat usein muita pidempään kotihoidon tuen va-
rassa. (Kuitto ym. 2019.)

Perhetilanne voi siis osaltaan heikentää ulko-
maalaistaustaisten naisten hakeutumista työmark-
kinoille. Suomessa on esimerkiksi havaittu, et-
tä somalialais- ja kurditaustaisilla naisilla myös 
3–6-vuotiaiden lasten olemassaolo heikentää työ-
elämäosallisuutta (Airila ym. 2020) ja kaikkiaan 
lapsettomien ulkomaalaistaustaisten naisten työl-
lisyys on korkeammalla tasolla kuin alle 18-vuo-
tiaiden lasten äideillä (v. 2014 63 % vs. 49 %) (Lar-
ja 2019a; Sutela 2016; Busk & Jauhiainen 2022). 
Samoin tilastot kertovat, että ero ulkomaalais- ja 
suomalaistausten naisten työllisyydessä on erityi-
sen suuri 20–29-vuotiaiden naisten keskuudessa, 
mikä voi liittyä ulkomaalaistaustaisten naisten var-
haiseen perheellistymiseen (Larja & Sutela 2015). 

Eri kulttuureihin liittyy myös erilaisia sukupuo-
lirooleja, jotka osaltaan ohjaavat naisia eri tavoin 
eri elämänalueiden piiriin (Degni ym. 2006; En-
gebrigtsen 2007; Taloyan ym. 2008). Jos kodin 

velvoitteet kasautuvat perheen naisille, ei heiltä 
välttämättä riitä voimavaroja työnhakuun ja uu-
den kielen opiskeluun. Muualta saapuneilla voi ol-
la näin muuta väestöä enemmän haasteita työn ja 
muun elämän yhteensovittamisessa (Wall & Sao 
Jose 2004; Toivanen ym. 2017), mikä voi viime 
kädessä heijastua työllisyyteen. 

Korkeakoulutus ja taustamaa  
työllistymiseen vaikuttavina tekijöinä

Aikaisempi kansainvälinen tutkimus on osoittanut, 
että koulutus on yksi keskeinen työllistymistä edis-
tävä tekijä (Behtoui & Olson 2014; Grenier & Xue 
2011). Myös Suomessa koulutus tukee ulkomaa-
laistaustaisten naisten työllistymistä mutta ei nosta 
sitä yhtä korkealle tasolle kuin ulkomaalaistaustai-
silla miehillä ja suomalaistaustaisella väestöllä: kor-
kea-asteen suorittaneiden ulkomaalaistaustaisten 
työllisyysaste oli vuonna 2014 naisilla 62 ja miehil-
lä 83 prosenttia (suomalaistaustaisilla naisilla 83 %, 
miehillä 86 %) (Larja 2019a; Larja & Sutela 2015). 

Suomessa asuva ulkomaalaistaustainen väestö on 
koulutustaustaltaan hyvin heterogeeninen. Joukossa 
on paljon korkeasti koulutettuja, mutta myös erit-
täin heikosti koulutettuja on merkittävästi enem-
män kuin suomalaistaustaisissa. Ulkomaalaistaus-
taisista 25–54-vuotiaista naisista 43 prosenttia oli 
suorittanut korkea-asteen tutkinnon ja 41 prosent-
tia toisen asteen koulutuksen vuonna 2014. (Lar-
ja 2019a; Sutela & Larja 2015.) Kyselytutkimukset 
antavat tätäkin myönteisemmän kuvan ulkomaa-
laistaustaisten naisten koulutuksesta (korkea-asteen 
tutkinto 51 %). Suurin korkeasti kouluttautuneiden 
naisten osuus on ollut EU-, EFTA- ja Pohjois-Ame-
rikka-taustaisilla (75 %), ja matalimmat osuudet 
virolaistaustaisilla (35 %) ja Lähi-itä ja Pohjois- 
Afrikka   -taustaisilla (37 %) naisilla. (Larja 2019b.) 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, et-
tä työllistyminen vaihtelee muutenkin tausta-
maan mukaan ja se on helpompaa niille, joiden 
lähtömaa on kulttuurisesti ja taloudellisesti sa-
mankaltainen kuin tulomaa (Manhica ym. 2015; 
Chiswick ym. 2005). Suomessa työllisyysaste on 
heikoin Lähi-itä ja Afrikka -taustaisilla henkilöil-
lä. Myös pakolaistaustaisten ulkomaalaistaustais-
ten naisten on havaittu kohtaavan usein vaikeuk-
sia työllistymisessä. (Larja & Sutela 2015.) Lisäksi 
työttömyyden on havaittu olevan korkealla tasol-
la Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta tulleilla naisilla 
(53 % vuosina 2018–2019) (Martelin ym. 2019).
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Tutkimuksen tavoite

Aikaisempi tilastotieto osoittaa, että ulkomaalais-
taustaiset naiset työllistyvät suomalaistaustaisia 
naisia heikommin. Kuitenkaan Suomessa ei ole 
tehty eri ryhmiä edustavien koulutettujen nais-
ten työllistymisestä laajaa yksilötason pitkittäistut-
kimusta, jossa olisi huomioitu taustamaa, alue ja 
ikä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää 
työttömänä olleiden koulutettujen ulkomaalais- 
ja suomalaistaustaisten naisten työllisyyspolku-
ja vuosina 2014–2019. Tutkimus kysymyksemme 
ovat seuraavat:
• Millaisia työllisyyspolkuja on identifioitavissa 

ulkomaalais- ja suomalaistaustaisilla naisilla?
• Eroavatko ulkomaalais- ja suomalaistaustais-

ten naisten työllisyyspolut toisistaan?
• Miten ulkomaalais- ja suomalaistaustaiset keski-

asteen ja korkea-asteen koulutuksen käyneet nai-
set sijoittuvat identifioiduille työllisyyspoluille?

• Miten eri taustaiset (taustamaa) naiset sijoittu-
vat erilaisille työllisyyspoluille?

Aineisto ja menetelmät

Rekisteriaineisto
Tutkimus pohjautuu Tilastokeskuksen kokoa-
maan väestöpohjaiseen rekisteriaineistoon, jos-
ta on poimittu työikäistä väestöä (18–63-vuo-
tiaat) kuvaava 33 prosentin satunnaisotanta vuo-
den 2013 väestötietojen pohjalta. Otoksesta on 
kerätty rekisteriseurantatietoa vuosilta 2014–2019 
(Psyykkinen haavoittuvuus Suomessa -aineisto, 
esim. Bosqui ym. 2019; Kausto ym. 2022). Ai-
neisto rajattiin suomalais- ja ulkomaalaistaustai-
siin naisiin, jotka olivat 18–60 vuotta vuonna 
2013 ja joilta oli koulutustieto saatavilla. Lopul-
liset analyysit tehtiin naisille, joilla oli keskiasteen 
tutkinto tai korkeakoulututkinto ja jotka olivat 
työttömiä vuoden 2013 lopussa (N = 30 407). 

Selitettävä muuttuja
Työllisyysstatusta mitattiin pääasiallisen toimin-
nan kautta. Tieto (vuoden viimeisellä viikolla) saa-
tiin Tilastokeskukselta vuosille 2013–2019. Pää-
asiallisen toiminnan luokkia ovat työllinen, työ-
tön (ilmoittautunut työvoimatoimistoon työttö-
mäksi työnhakijaksi) ja työvoiman ulkopuolella 
oleva. Työvoiman ulkopuolella olevien alaryhmiä 
ovat opiskelija, eläkeläinen ja muu työvoiman ul-
kopuolella oleva (perhevapaa, toimeentulotuen 

varassa olevat, muut täysin rekisterin ulkopuolel-
la olevat). Pääasiallisen toiminnan muutoksia seu-
rattiin vuosilta 2014–2019.

Selittävät tekijät
Taustamaan määrittely tehtiin Tilastokeskuksen 
syntyperä- ja oma syntymämaa -muuttujien poh-
jalta. Tilastokeskuksen laatimassa syntyperä-muut-
tujassa ulkomaalaistaustaisiksi luettiin ne, jotka 
olivat itse syntyneet muualla kuin Suomessa eikä 
kumpikaan vanhemmista ollut Suomessa synty-
neitä Suomen kansalaisia. Jos henkilö oli syntynyt 
ulkomailla, mutta hänen vanhempiensa syntymä-
maasta ei ollut tietoa, luettiin henkilö ulkomaa-
laistaustaiseksi. Tiedot kerättiin vuodelta 2013.

Tarkempi taustamaa-luokitus tehtiin yhdistä-
mällä syntyperä-muuttujaan tieto omasta synty-
mämaasta. Syntymämaa luokiteltiin rekisteritieto-
jen pohjalta kahdeksaan luokkaan: Suomi, Venäjä 
ja entinen Neuvostoliitto, Viro, Afrikka ja Lähi- 
itä, Länsi-Eurooppa ja muut länsimaat, Itä-Aasia 
ja Oseania, Itä-Eurooppa ja entinen Jugoslavia, 
muut (Etelä-Aasia, Väli- ja Etelä-Amerikka). Kos-
ka aineistossamme ei ollut käytettävissä vanhem-
pien syntymämaatietoa, rajattiin taustamaan tar-
kastelussa ulkomaalaistaustaisiksi ne, joiden synty-
mämaa oli muu kuin Suomi ja jotka olivat Tilasto-
keskuksen syntyperäluokituksessa määritelty ulko-
maalaistaustaisiksi.

Koulutustieto kerättiin tutkintorekisteritiedoista, 
jotka saatiin Tilastokeskukselta. Tieto kuvaa Suo-
messa suoritettua vähintään 2. asteen koulutusta 
tai tähän rinnastettuja muualla suoritettuja tut-
kintoja. Tutkimukseen valittiin mukaan henkilöt, 
joilla oli tutkintorekisterin mukaan keski- tai kor-
kea-asteen tutkinto vuonna 2013. 

Vakioitavat tekijät
Ikä laskettiin syntymävuoden perusteella vuodel-
le 2013. 

Asuinalueet luokiteltiin Tilastokeskuksen suu-
ralueiden (NUTS 1–3, 2022, Tilastokeskus) mu-
kaan neljään luokkaan:  Helsinki-Uusimaa,  Ete-
lä-Suomi,  Länsi-Suomi,  Pohjois- ja Itä-Suo-
mi. Aluetieto otettiin vuodelta 2013. 

Tilastolliset menetelmät
Pääasiallisen toiminnan muutoksia tutkittiin sek-
venssianalyysin optimal matching -menetelmällä. 
Sekvenssillä tarkoitetaan tässä työllisyysstatuksen 
järjestäytynyttä polkua (esim. työtön – opiskelee 
– työtön – töissä). Sekvenssianalyysi mahdollistaa 
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työllisyyspolkujen kokonaisvaltaisen tarkastelun, 
koska polkuja tarkastellaan kaikki siirtymät ja epi-
sodit käsittävinä kokonaisuuksina. Polkujen välis-
ten erojen perusteella voidaan laskea etäisyysmat-
riisi, joka kuvaa yksittäisten polkuparien saman-
kaltaisuutta. Etäisyyksien laskemisessa hyödynne-
tään tietoa siitä, kuinka paljon polkua tulisi muut-
taa, jotta se olisi täysin samankaltainen ja linjassa 
jonkin toisen polun kanssa. Etäisyyksien laskemi-
sessa sovellettiin dynaamista Hammingin mene-
telmää, jossa etäisyydet lasketaan sen perusteella, 
monessako kohtaa polkua jokin polun elementti 
tarvitsisi korvata toisella, jotta polut olisivat täysin 
samanlaiset. Menetelmässä etäisyyden suuruuteen 
vaikuttaa myös se, kuinka todennäköinen jokin 
tietty elementti tai siirtymä tietyssä kohtaa polkua 
on. (Raab & Struffolino 2022; myös Kogan 2007.)

Polkujen väliset etäisyydet ryhmiteltiin kluste-
rianalyysin avulla (nk. PAM-algoritmia hyödyn-
täen), jotta voitiin tunnistaa samankaltaisten työl-
lisyyspolkujen tyyppejä (Kaufman & Rousseeuw 
2005). Lopuksi selvitettiin multinomiaalisen re-
gressioanalyysiin avulla, miten syntyperä, koulu-
tus ja taustamaa ovat yhteydessä erilaisiin työlli-
syyspolkuihin. Multinomiaalinen regressioanalyy-

si on logistisen regressioanalyysin laajennus, jossa 
ennustettava muuttuja saa enemmän kuin kaksi 
luokkaa. Menetelmän tuloksia voi tarkastella esi-
merkiksi sen tuottamien suhteellisten riskisuhtei-
den (relative risk ratio, RRR) tai regressiomallin 
tulosten pohjalta luotujen ennustettujen toden-
näköisyyksien avulla. Ennustavina tekijöinä olivat 
joko syntyperä (suomalais- tai ulkomaalaistaustai-
nen) tai taustamaa sekä koulutustaso. Mallinsim-
me lisäksi syntyperän ja koulutustason yhdysvai-
kutuksen (interaktio) regressiomallin. Malleissa 
vakioitiin ikä ja asuinalue.

Tulokset

Ulkomaalaistaustaisilla naisilla oli useammin kor-
keakoulututkinto (ulkomaalaistaustaiset 50 %, 
suomalaistaustaiset 35 %) (p < 0,001) ja heitä asui 
suhteellisesti enemmän Uudellamaalla kuin suo-
malaistaustaisia (ulkomaalaistaustaiset 42 %, suo-
malaistaustaiset 21 %) (p < 0,001). Iältään ryh-
mät eivät eronneet toisistaan. Ulkomaalaistaus-
taisten naisten yleisin taustamaa oli Venäjä tai en-
tinen Neuvostoliitto. (Taulukko 1.)

Taulukko 1. Tutkittujen taustatiedot syntyperän mukaan (v. 2013)

Muuttuja Kaikki Ulkomaalais-
taustainen

Suomalais- 
taustainen

p-arvo  
ryhmien väli-
selle erolle1

N = 30 407 N = 3 047 N = 27 360

Ikä (ka. [kh]) 40,51 (12,36) 40,51 (10,62) 40,51 (12,54) >0,9

Koulutustaso <0,001

Keskiasteen koulutus 19 316 (64 %) 1 531 (50 %) 17 785 (65 %)

Korkea-asteen koulutus 11 091 (36 %) 1 516 (50 %) 9 575 (35 %)

Taustamaa

Suomi 27 360 (90 %) - 27 360 (100 %)

Venäjä ja ent. NL 1 533 (5,0 %) 1 533 (50 %) -

Länsi-Eurooppa ja muut länsimaat 121 (0,4 %) 121 (4,0 %) -

Afrikka ja Lähi-itä 405 (1,3 %) 405 (13 %) -

Viro 330 (1,1 %) 330 (11 %) -

Itä-Eurooppa 266 (0,9 %) 266 (8,7 %) -

Itä-Aasia ja Oseania 229 (0,8 %) 229 (7,5 %) -

Muut 163 (0,5 %) 163 (5,3 %) -

Asuinalue <0,001

Helsinki ja Uusimaa 6 958 (23 %) 1 275 (42 %) 5 683 (21 %)

Etelä-Suomi 6 736 (22 %) 744 (24 %) 5 992 (22 %)

Länsi-Suomi 8 479 (28 %) 576 (19 %) 7 903 (29 %)

Itä- ja Pohjois-Suomi 8 234 (27 %) 452 (15 %) 7 782 (28 %)
1 Welchin testi jatkuville muuttujille; Khiin neliö -testi kategorisille muuttujille
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Taulukko 2. Lähtötilanteessa työttömien koulutettujen naisten työllisyyspolut vuosina 2014–2019 taustatieto-
jen mukaan (N, %) sekvenssi- ja klusterianalyysin pohjalta

Nopea työl-
listyminen

Pitkäaikais-
työttömyys

Hidas työllis-
tyminen

Siirtymä 
eläkkeelle

Siirtymä  
työelämän 

ulkopuolelle

Opiskelun 
kautta  
töihin

Muuttuja N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)

N = 10 125 N = 8 007 N = 4 960 N = 3 592 N = 1 926 N = 1 797

(33 %) (26 %) (16 %) (12 %) (6 %) (6 %)

Ikä (ka. [kh]) 36,14 (10,95) 44,03 (10,61) 38,11 (10,72) 55,17 (8,28) 37,29 (11,22) 30,24 (9,79)

Koulutustaso

Keskiasteen koulutus 5 645 (29) 5 381 (28) 3 101 (16) 2 531 (13) 1 397 (7,2) 1 261 (6,5)

Korkea-asteen koulutus 4 480 (40) 2 626 (24) 1 859 (17) 1 061 (9,6) 529 (4,8) 536 (4,8)

Syntyperä

Ulkomaalaistaustainen 651 (21) 1 046 (34) 528 (17) 151 (5,0) 424 (14) 247 (8,1)

Suomalaistaustainen 9 474 (35) 6 961 (25) 4 432 (16) 3 441 (13) 1 502 (5,5) 1 550 (5,7)

Taustamaa

Suomi 9 474 (35) 6 961 (25) 4 432 (16) 3 441 (13) 1 502 (5,5) 1 550 (5,7)

Venäjä ja ent. NL 266 (17) 642 (42) 220 (14) 100 (6,5) 193 (13) 112 (7,3)

Länsi-Eurooppa ja 
muut länsimaat

47 (39) 32 (26) 22 (18) 4 (3,3) 14 (12) 2 (1,7)

Afrikka ja Lähi-itä 71 (18) 117 (29) 76 (19) 10 (2,5) 89 (22) 42 (10)

Viro 106 (32) 82 (25) 69 (21) 9 (2,7) 37 (11) 27 (8,2)

Itä-Eurooppa 57 (21) 81 (30) 59 (22) 18 (6,8) 31 (12) 20 (7,5)

Itä-Aasia ja Oseania 72 (31) 53 (23) 46 (20) 9 (3,9) 32 (14) 17 (7,4)

Muut 32 (20) 39 (24) 36 (22) 1 (0,6) 28 (17) 27 (17)

Asuinalue

Helsinki ja Uusimaa 2 421 (35) 1 843 (26) 1 148 (16) 691 (9,9) 468 (6,7) 387 (5,6)

Etelä-Suomi 2 105 (31) 1 907 (28) 1 086 (16) 868 (13) 386 (5,7) 384 (5,7)

Länsi-Suomi 2 917 (34) 2 072 (24) 1 392 (16) 967 (11) 603 (7,1) 528 (6,2)

Itä- ja Pohjois-Suomi 2 682 (33) 2 185 (27) 1 334 (16) 1 066 (13) 469 (5,7) 498 (6,0)

Sekvenssianalyysin avulla tunnistettiin 
pääasiallisen toiminnan muutosten pohjalta kuu-
si työllisyyspolkua: Nopean työllistymisen polulla 
siirrytään jouhevasti työttömyydestä työllisyyteen. 
Pitkäaikaistyöttömyyden polulla siirtymää työelä-
mään ei tapahdu vaan työttömyys pitkittyy. Hi-
taan työllistymisen polulla siirrytään työelämään, 
mutta työllistyminen kestää useita vuosia. Työt-
tömyydestä eläkkeelle ja työelämän ulkopuolelle 
-poluilla työllistymistä ei tapahdu seurannan aika-
na. Viimeinen polku kulkee työttömyydestä opis-
kelun kautta työhön. 

Tunnistetuista poluista nopea työllistyminen 
(33 %) ja pitkäaikaistyöttömyys (26 %) olivat sel-
västi yleisimpiä koko aineistossa. Kaikkiaan 55 

prosenttia naisista oli työllistymiseen johtavalla 
polulla, ulkomaalaistaustaisista 46 ja suomalais-
taustaisista 57 prosenttia. Taulukossa 2 on esitet-
ty erilaisten työllisyyspolkujen yleisyys taustatie-
tojen mukaan ja kuviossa 1 havainnollistettu työl-
lisyyspolkuja.

Syntyperän ja koulutuksen päävaikutuksia tar-
kasteleva regressioanalyysi osoitti, että verrattuna 
suomalaistaustaisiin ulkomaalaistaustaisilla naisil-
la oli 2–5 kertaa suurempi suhteellinen riski sijoit-
tua pitkäaikaistyöttömyyden (RRR = 2,42; 95 % 
lv. 2,17–2,69), hitaan työllistymisen (1,84; 1,63–
2,08), työelämän ulkopuolelle siirtymän (4,87; 
4,23–5,59) tai opiskelun kautta työllistymisen 
(2,94; 2,5–3,46) polulle nopean työllistymisen 
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Kuvio 1. Koulutettujen naisten pääasiallisen toiminnan luokkien suhteellinen osuus vuosina 2014–2019 erilai-
silla työllisyyspoluilla.
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polun sijaan. Vastaavaa eroa ei havaittu eläkkeel-
le siirtymisen polun suhteen (0,86; 0,703–1,05). 
Korkea-asteen koulutuksen saaneilla oli puoles-
taan suurempi todennäköisyys sijoittua nopean 
työllistymisen polulle (muille poluille sijoittumi-
nen verrattuna nopean työllistymisen polkuun, 
RRR välillä 0,40–0,68; p < ,001) kuin keskias-
teen koulutuksen saaneilla. (Ks. liitetaulukko 1, 
www.julkari.fi)

Kun päävaikutusten malliin lisättiin syntyperän 
ja koulutuksen välinen interaktio, havaittiin tilas-
tollisesti merkitsevä interaktio ennustettaessa työl-
lisyyspolkuihin sijoittumista (p < ,001) (kuvio 2). 
Korkea-asteen koulutus lisäsi suomalaistaustaisten 
naisten todennäköisyyttä kuulua nopean työllisty-
misen polulle (34 %:n ennustettu todennäköisyys 
keskiasteen tutkinnon suorittaneilla vs. 51 %:n 

todennäköisyys korkea-asteen tutkinnon suorit-
taneilla). Ulkomaalaistaustaisilla naisilla vastaa-
va todennäköisyys oli matalammalla tasolla kou-
lutustasosta riippumatta (23 %). Lisäksi suoma-
laistaustaisilla korkea-asteen koulutuksen saaneil-
la naisilla oli pienempi riski (22 %) kuulua pitkä-
aikaistyöttömyyden ryhmään kuin ulkomaalais-
taustaisilla naisilla (36 %). Ulkomaalaistaustaisil-
la korkea-asteen koulutuksen suorittaneilla naisil-
la oli myös suurempi todennäköisyys (15 %) kuu-
lua työelämän ulkopuolelle johtavalle polulle kuin 
vastaavan ryhmän suomalaistaustaisilla naisilla (4 
%). Tulos oli samankaltainen keskiasteen koulu-
tuksen suorittaneilla naisilla (ulkomaalaistaustai-
set 16 %, suomalaistaustaiset 8 %). Erot ulkomaa-
laistaustaisten ja suomalaistaustaisten välillä olivat 
tilastollisesti merkitseviä (p < ,05) kaikissa muis-
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Kuvio 2. Regressiomallin tuloksista johdetut eri ryhmiin kuulumisen todennäköisyydet ulkomaalais- ja suoma-
laistaustaisilla naisilla koulutusasteen mukaan. Todennäköisyydet on laskettu esimerkkihenkilölle, joka vastaa 
iältään aineiston keskiarvoa (n. 40 v.) ja asuu Helsinki/Uusimaa-alueella.

Kuvio 3. Regressiomallin tuloksista johdetut eri työllisyysryhmiin kuulumisen todennäköisyydet taustamaan 
mukaan. Todennäköisyydet on laskettu esimerkkihenkilölle, jolla on korkea-asteen koulutus ja joka vastaa iäl-
tään aineiston keskiarvoa (n. 40 v.) ja asuu Helsinki/Uusimaa-alueella. Kuvassa näkyvät erot Suomeen verrat-
tuna ovat pääosin tilastollisesti merkitseviä, poislukien alle 3–5 prosenttiyksikön erot.

sa paitsi hitaan työllistymisen ryhmässä. (Ks. liite-
taulukko 2, www.julkari.fi.)

Lopuksi analysoimme eri työllisyyspoluille 
kuulumisen todennäköisyyttä taustamaan mu-
kaan. Tässä regressiomallissa tarkasteltiin tausta-
maan päävaikutusta ilman taustamaan ja koulu-
tuksen välistä interaktiota. Nopea työllistymispol-
ku oli tyypillinen erityisesti Suomessa, Länsi-Eu-
roopassa ja muissa länsimaissa syntyneillä, ja har-
vinaista se oli ryhmään muut (sis. Etelä-Aasia, Vä-

li- ja Etelä-Amerikka) kuuluvilla sekä Afrikka ja 
Lähi-itä -taustaisilla naisilla. Myös Venäjä ja enti-
nen Neuvostoliitto -ryhmään kuuluvat naiset oli-
vat harvoin nopean työllistymisen polulla. He oli-
vat muita useammin pitkittyneen työttömyyden 
polulla. Siirtymä työttömyydestä työelämän ulko-
puolelle oli tyypillistä erityisesti Afrikka ja Lähi-itä 
-taustaisille sekä ryhmään muut kuuluville naisil-
le. (Kuvio 3, ks. myös liitetaulukko 3.)

Opiskelun kautta töihin

Siirtymä työelämän ulkopuolelle

Siirtymä eläkkeelle

Hidas työllistyminen

Pitkäaikaistyöttömyys

Nopea työllistyminen

0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50
%%

23

35

19

1

16

6

23

36

19

1

15

7

34

33

19

2

8

51

22

19

1

4

4

Ulkomaalaistaustainen Suomalaistaustainen

Keskiasteen koulutus Korkea−asteen koulutus

4



YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 88 (2023):1          39

Pohdinta

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kansallisesti 
edustavan rekisteriaineiston pohjalta työttömä-
nä olleiden koulutettujen ulkomaalais- ja suo-
malaistaustaisten naisten työllisyyspolkuja vuosi-
na 2014–2019. Tutkimuksessa identifioitiin kuu-
si erilaista työllisyyspolkua ja selvitettiin, eroavat-
ko näihin eri ryhmiin kuuluvien naisten polut toi-
sistaan sekä miten keski- tai korkea-asteen koulu-
tuksen käyneet ja eri taustaiset naiset sijoittuivat 
erilaisille poluille. 

Alun perin työttömänä olleiden koulutettujen 
naisten työllisyyspolut muotoutuivat seuranta-ai-
kana hyvin erilaisiksi: työttömyydestä saatettiin 
siirtyä suoraan tai opintojen kautta työelämään, 
toisinaan työttömyys tai muu työelämän ulko-
puolella oleminen pitkittyivät. Kuitenkin ulko-
maalaistaustaisten naisten työllisyyspolut kulkivat 
usein eri reittiä kuin muiden naisten: Suomalais-
taustaiset naiset siirtyivät yleensä nopeasti työt-
tömyydestä työelämään, muualta tulleiden nais-
ten työllisyyspolulla oli tavallisempaa, että työttö-
myys pitkittyi tai siirryttiin työttömyydestä työ-
elämän ulkopuolelle. Työelämän ulkopuolella ole-
vaan luokkaan sisältyivät perhevapaa, toimeentu-
lotuen varassa oleminen ja muu rekisterin ulko-
puolella oleminen, esimerkiksi maastamuutto. 

Työllisyyspolkujen eriytyminen voi kertoa ulko-
maalaistaustaisten naisten vaikeudesta löytää paik-
kansa työelämästä, mutta myös erilaisesta tavasta 
hoitaa eri elämänalueiden velvoitteita. Ulkomaa-
laistaustaisten naisten keskuudessa esimerkiksi 
perhevapaalla olevien tai kotiäitien osuus on Suo-
messa suurempi kuin muun väestön naisilla (Mar-
telin ym. 2019; Kuitto ym. 2019; Tervola 2015). 
On myös todettu, että työnhakuaktiivisuus vähe-
nee lapsiluvun kasvaessa (Sutela 2016) ja että ul-
komaalaistaustaisilla naisilla on lapsia tavallisem-
min kuin muun väestön naisilla – vaikkakin lapsi-
luku vaihtelee huomattavasti taustamaan mukaan 
(Jokela ym. 2019). On esitetty, että pienten las-
ten äitien siirtymistä työelämään heikentää muun 
muassa heidän alhainen koulutustasonsa (Larja 
& Sutela 2015). Aineistossamme kaikilla naisilla 
oli vähintään keski-asteen koulutus, mutta myös 
näillä koulutetuilla, jopa korkea-asteen tutkinnon 
suorittaneilla ulkomaalaistaustaisilla naisilla polku 
työttömyydestä työelämän ulkopuolelle oli selväs-
ti tyypillisempi kuin suomalaistaustaisilla vastaa-
van koulutustason naisilla. Ulkomaalaistaustaisil-
la naisilla suomen tai ruotsin kielen taito voi jää-

dä pitkittyneen lasten kotihoidon vuoksi heikoksi 
ja sosiaaliset suhteet vähäisiksi, mitkä molemmat 
vaikeuttavat työelämään siirtymistä. 

Usein koulutus nähdään työllistymisen avai-
mena. Aikaisemmat kansalliset tutkimukset ovat 
osoittaneet, että työllisyysaste on matalammal-
la tasolla perusasteen tai sitä vähemmän koulu-
tusta suorittaneilla kuin keski- tai korkea-asteen 
tutkinnon suorittaneilla naisilla (Larja & Sutela 
2015). Tässä tutkimuksessa fokusoiduttiin keski- 
tai korkea-asteen koulutuksen saaneisiin naisiin, 
joilla työllisyys on lähtökohtaisesti korkeammalla 
tasolla kuin muilla naisilla. Kuitenkin myös näis-
sä ryhmissä on havaittu, että ulkomaalaistausten 
naisten työllisyys jää suomalaistaustaisia naisia al-
haisemmalle tasolle (Larja & Sutela 2015). Täs-
sä tutkimuksessa korkeakoulututkinto ei lisännyt 
muualta tulleiden naisten todennäköisyyttä kuu-
lua nopean työllistymisen ryhmään.

Tutkimuksessamme eritaustaiset koulutetut nai-
set sijoittuivat eri tavoin erilaisille työllisyyspo-
luille. Nopealla työllistymispolulla olivat useim-
min Länsi- Euroopassa ja muissa länsimaissa syn-
tyneet, kun taas Afrikka ja Lähi-itä -taustaiset nai-
set sijoittuivat useimmiten pitkittyneen työttö-
myyden tai työelämän ulkopuolelle vievälle polul-
le. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on havait-
tu, että työllistymisvaikeudet koskevat usein juu-
ri näitä ryhmiä (Larja & Sutela 2015; Busk & Jau-
hiainen 2022). 

Kuitenkin suurin todennäköisyys jäädä pitkit-
tyneen työttömyyden polulle oli venäjä tai enti-
nen Neuvostoliitto -taustaisilla naisilla. Usein työ-
elämään kiinnittymistä tarkastellaan työllisyyden 
kautta tai vaihtoehtoisesti työttömyysaste laske-
taan työvoimaan kuuluvien pohjalta, jolloin eri-
tyisesti Afrikka ja Lähi-itä -taustaisten naisten 
heikko työllisyystilanne korostuu. Jatkossa tulisi 
kuitenkin kiinnittää huomiota myös venäläistaus-
taisten koulutettujen naisten tilanteeseen ja selvit-
tää, miksi heidän kohdallaan työttömyys pitkittyy. 
Tämä ryhmä on työelämäasemaltaan polarisoitu-
nut: työllisyys on kohtuullisella tasolla, mutta toi-
saalta pitkittynyt työttömyys on yleistä. 

Tiettyjen taustamaaryhmien parempaa työllis-
tymistä voi selittää osaltaan se, että näiden ryh-
mien edustajat ovat muuttaneet keskimääräistä 
useammin työn takia Suomeen ja heillä on enem-
män työllistymisresursseja (esim. verkostot, kie-
litaito) kuin esimerkiksi pakolaisina maahan tul-
leet. Suomessa toteutetuissa rekrytointia koskeneis-
sa kenttätutkimuksissa on myös saatu viitteitä työ-
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markkinoiden etnisestä hierarkiasta (Ahmad 2019), 
joka osaltaan selittää eri ryhmiin kuuluvien ulko-
maalaistaustaisen naisten erilaisia työllisyyspolkuja. 

Tuloksettomasta työnhausta ja mahdollises-
ta syrjinnästä kertoo tuloksemme siitä, että mo-
ni koulutettu ulkomaalaistaustainen nainen on 
sijoittunut pitkittyneen työttömyyden polulle. 
Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, 
että pitkä, vähintään kaksi vuotta kestänyt työttö-
myys on selvästi yleisempää muualta tulleilla kuin 
suomalaistaustaisella väestöllä (Nieminen 2015). 
Työelämässä vallitsevasta syrjinnästä kertoo myös 
se, että vuonna 2019 toteutetussa tutkimukses-
sa noin viidennes ulkomaalaistaustaisista palkan-
saajista oli kokenut eriarvoista kohtelua tai syrjin-
tää työpaikallaan (Martelin ym. 2019; ks. Väänä-
nen ym. 2015). 

Tutkimuksen arviointia

Ulkomaalaistaustaisten naisten työllisyyttä on 
Suomessa tarkasteltu tilastollisesti ja tuotettu ku-
vailevia trenditietoja työllisyysasteen kehitykses-
tä ja muutoksista eri ryhmillä (esim. Larja 2019; 
Larja & Sutela 2015). Tämä tutkimus pohjautui 
yksilötasoiseen pitkittäisseurantaan, mikä mah-
dollisti yksilötason tietoihin pohjaavien aikariip-
puvien työllisyyspolkujen identifioinnin. Lisäk-
si kattava väestöaineisto mahdollisti asuinalueen 
ja iän vakioinnin regressiomalleissa, mikä osoit-
tikin taustatekijöiden huomioimisen tärkeyden, 
kun tarkastellaan ulkomaalaistaustaisten tilannet-
ta työelämässä. Vakiointi hävitti suomalais- ja ul-
komaalaistaustaisten väliset erot eläkkeelle siirty-
misen polun suhteen ja toisaalta toi esiin erot hi-
taan työllistymisen polulle sijoittumisessa. Esimer-
kiksi hitaan työllistymisen polulla olevien osuus 
oli prosentuaalisesti samalla tasolla ulkomaalais- 
ja suomalaistaustaisilla naisilla, mutta regressio-
malli osoitti, että ulkomaalaistaustaisilla naisilla 
oli suurempi riski sijoittua tälle polulle, kun ikä ja 
asuinalue oli huomioitu. Vakioinnin kautta pysty-
tään näin huomioimaan muun muassa se, että ul-
komaalaistaustainen väestö sijoittuu vahvasti pää-
kaupunkiseudulle, jossa työllisyystilanne on muu-
ta Suomea parempi. 

Tutkimuksen aineisto rajattiin lähtötilantees-
sa työttömänä olleisiin koulutettuihin naisiin. 
Tämän rajauksen myötä aineistosta jäivät pois 
ne koulutetut naiset, joiden asema on jo lähtö-
kohtaisesti ollut hyvä työmarkkinoilla. Erityises-

ti suomalaistaustaisten naisten osalta mukaan on 
oletettavasti tullut valikoituneempi osa koulute-
tuista naisista kuin ulkomaalaistaustaisilla naisil-
la. Suomalaistaustaisten naisten työelämään kiin-
nittyminen voi siis tutkimuksessamme näyttää to-
dellisuutta heikommalta, koska lähtötilassa työt-
tömyyden taustalla on saattanut olla työttömyyttä 
vahvistavia tekijöitä (esim. osaamispuutteet). On 
myös huomattava, että aineistossa mukana olevat 
naiset ovat olleet lähtötilanteessa työttömänä eri 
pituisia aikoja, mikä on saattanut vahvistaa suo-
malais- ja ulkomaalaistaustaisten naisten työlli-
suuspolkujen eroja. Esimerkiksi ulkomaalaistaus-
taisilla naisilla pitkäaikaistyöttömyys lähtötilan-
teessa on yleisempää, mikä on todennäköisesti li-
sännyt heidän osuuttaan ei-työllisyyteen johta-
villa poluilla. 

Käyttämäämme rekisteriaineistoon sisältyi joita-
kin rajoitteita. Ulkomaalaistaustaisen väestön kou-
lutustasoa koskevat tiedot ovat suomalaisissa rekis-
tereissä puutteellisesti. Pääosin tutkintorekisterissä 
ovat ainoastaan Suomessa suoritetut tutkinnot, jo-
ten ulkomaalaistaustaisella väestöllä rekisterissä on 
paljon puuttuvia tietoja (Sutela & Larja 2015). 
Henkilöt, joilta puuttuu koulutustieto, eivät ole 
suorittaneet Suomessa peruskoulun jälkeistä tut-
kintoa tai muualla suoritettua tutkintoa ei ole rin-
nastettu ja viety rekisteriin. Tutkintorekisteri an-
taa siis huonomman kuvan ulkomaalaistaustaisen 
väestön koulutuksesta kuin mitä se todellisuudes-
sa on (Mannila ym. 2010). Kun on verrattu ulko-
maalaistaustaisten henkilöiden kyselyyn pohjaa-
via koulutustietoja tutkintorekisteriin, on havait-
tu, että tiedot olivat yhteneviä 66 prosentin osal-
ta (Larja 2019b).  Aineistossamme koulutustieto 
puuttui 46 prosentilta ulkomaalaistaustaisista nai-
sista, koko aineistossa tieto puuttui 19 prosentil-
ta. Koska on todennäköistä, että Suomessa suori-
tettu tutkinto tunnustetaan laajemmin työmark-
kinoilla, on oletettavaa, että ulkomailla suoritettu-
jen tutkintojen huomiointi olisi lisännyt ei-työlli-
syyteen johtavien polkujen osuutta ulkomaalais-
taustaisten naisten joukossa.

Ulkomaalaistaustaisilla naisilla korostui identi-
fioimamme polku työttömyydestä työelämän ul-
kopuolelle. Tähän luokkaan sisältyvät perhevapaa, 
toimeentulotuen varassa oleminen ja muu täysin 
rekisterin ulkopuolella oleminen. Tutkimuksessa 
ei ollut käytettävissä tietoa mainitun luokan eri-
laisten sisältöjen osuuksista, esimerkiksi perheva-
paasta tai maastamuutosta eikä perhetekijöistä ku-
ten lapsista tai hoidettavista omaisista. Aikaisem-
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man tutkimuksen pohjalta voidaan kuitenkin teh-
dä karkeita arvioita. 

Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvoin-
ti (UTH) -tutkimuksen (Nieminen 2015) mu-
kaan vuonna 2014 ei-työllisen ulkomaalaistaus-
taisen väestön suurimmat luokat olivat työttömyys 
(44 %) ja opiskelu (25 %), jotka on tutkimukses-
samme pystytty erittelemään (eritelty myös eläk-
keellä olevat). Näiden jälkeen selvästi suurin luok-
ka UTH-tutkimuksessa oli ”hoitaa lapsia/omaisia” 
(16 %), mikä on noin kaksi kolmasosaa työttö-
myyden, opiskelun ja vanhuuseläkkeen ulkopuo-
lelle jäävistä luokista. Jos lisäksi oletetaan, että las-
ten/omaisten hoito on suurelta osin naisten vas-
tuulla, kuten muut tilastot osoittavat, voitaneen 
arvioida, että valtaosa identifioimastamme polus-
ta työttömyydestä työelämän ulkopuolelle koskee 
nimenomaan perhevapaita ja muita hoivavelvoit-
teita. Pienempiä luokkia UTH-tutkimuksen tässä 
ryhmässä olivat työkyvyttömyys / sairaus ja muu.

Tutkimuksessa tarkasteltu pääasiallisen toimin-
nan tieto pohjautui Väestörekisterikeskuksen väes-
tötietoihin pohjaavaan työssäkäyntitilastoon, jois-
sa on havaittu ylipeittoa: rekisterissä on maasta 
pois muuttaneita henkilöitä, jotka eivät ole teh-
neet muuttoilmoitusta, jolloin nämä henkilöt nä-
kyvät rekisterissä maassa asuvina ei-työllisinä. Yli-
peitto vaikuttaa siihen, että ulkomaalaistaustais-
ten työllisten osuus on rekisteritietojen perusteel-
la matalammalla tasolla kuin niissä tutkimuksis-
sa, joissa otoksesta voidaan poistaa maasta muut-
taneet henkilöt. Ylipeittoa on arvioitu olevan noin 
yhdeksän prosenttia. (Pasila & Sutela 2019.) Alue-
vakioinnissa puolestaan otettiin huomioon lähtö-
tason asuinalue, joka osalla tutkittavista (9 %) 
muuttui seurannan aikana.

Lopuksi

Viime vuosina hyvinvointivaltiota koskevassa kes-
kustelussa ja kotouttamistyössä on korostunut ak-
tiivinen kansalainen ja toimeentulon hankkiminen 
työtä tekemällä eli työkansalaisuus (Julkunen 2017; 
Turtiainen ym. 2018). Työvoimahallinnon aktiivi-
nen työmarkkinapolitiikka ja siihen sisältyvät ko-
touttamistoimet ovatkin tulleet keskeisiksi fooru-
meiksi, joissa tuetaan muualta tulleiden työllisty-
mistä (Kiviholma & Karhunen 2022). Työmarkki-
noiden ulkopuolella olevien, esimerkiksi perheva-
paalla olevien vanhempien kotoutuminen on ollut 
pitkälti kuntien vastuulla (Turtiainen ym. 2018).

Jos kotoutuminen ymmärretään prosessiksi, jos-
sa muualta tullut löytää oman paikkansa yhteis-
kunnassa (Saukkonen 2013), onko käsitys työkan-
salaisuudesta liian ahdas tavoite kaikille ulkomaa-
laistaustaisille naisille? Tulisiko kotoutumista sen 
sijaan tarkastella laajemmin elämän eri osa-aluei-
den näkökulmasta? Kati Turtiainen kollegoineen 
(2018) esittää, että nykyinen kotouttamisjärjestel-
mä ei tavoita esimerkiksi pitkällä perhevapaalla ole-
via vanhempia, heidän hoivatyötään ei tunnisteta 
aktiivisen kansalaisen teoksi eikä heidän toimin-
tamahdollisuuksiaan tueta riittävästi. Onkin syytä 
pohtia, miten voidaan paremmin esimerkiksi tu-
kea kotona olevien, hoivavastuussa olevien naisten 
suomen kielen taidon kehittymistä ja etsiä keino-
ja, miten he pääsisivät sujuvammin työllistymistä 
tukevien kielikoulutusten piiriin ja voisivat laajen-
taa verkostojaan (vrt. Busk & Jauhiainen 2022). 
Naisten kotoutumisen ja kielitaidon kehittymisen 
tukeminen vahvistavat naisten toimintamahdolli-
suuksia työelämässä, mutta ne lisäävät myös nais-
ten mahdollisuuksia ymmärtää paremmin omien 
lastensa elämäpiiriä ja tukea heidän koulunkäyn-
tiään ja elämänkulkuaan laajemminkin. 

Naisten alhaista työllisyysastetta on selitetty 
usein sukupuolen mukaan eriytyneillä työmark-
kinoilla, missä naiset tyypillisesti työskentelevät 
töissä, joissa kielitaidon merkitys korostuu (Lar-
ja 2019a). Heikko kielitaito voi vaikeuttaa työllis-
tymistä, mutta lisäksi se voi estää siirtymisen vaa-
tivampiin, omaa koulutusta vastaaviin tehtäviin 
(esim. Martelin ym. 2019; Toivanen & Väänänen 
2018). Suomen kielen oppiminen onkin yksi tär-
keä vakaata työllisyyspolkua tukeva osaamisen ke-
hittämisen osa-alue. Suomen kieltä voi oppia niin 
kielikoulutuksissa kuin epämuodollisissa kohtaa-
misissa ja keskusteluissa. 

Myös työnantajien olisi hyvä pohtia työssä tar-
vittavan kielitaidon tasoa. Kuinka hyvää suomen 
kielen taitoa tehtävän hoitaminen todellisuudessa 
vaatii? Työpaikoilla kieleen ja kielitaitoon liitty-
viä esteitä voi lähteä purkamaan esimerkiksi otta-
malla kielitietoisen työskentelyn periaatteita käyt-
töön, jolloin työpaikan toimintatapoja tarkastel-
laan kielen näkökulmasta ja pyritään poistamaan 
kieleen liittyviä osallistumisen esteitä (Rask ym. 
2021). Muutenkin työpaikoilla olisi tärkeä tar-
kastella kriittisesti omia ennakkoluuloja ja syrji-
viä käytäntöjä sekä avata laajemmin ovia osaaville 
Suomeen muuttaneille naisille.

Saapunut 27.6.2022 
Hyväksytty 9.12.2022
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ENGLISH SUMMARY
Minna Toivanen & Kia Gluschkoff & Barbara 
Bergbom & Ari Väänänen: Employment paths 
of unemployed educated women with foreign or 
Finnish backgrounds (Koulutettujen työttömien 
ulkomaalais- ja suomalaistaustaisten naisten 
työllisyyspolut)

In Finland, access to employment seems to 
be more challenging for educated women with a 
foreign background than for women with a Finnish 
background. Using nationally representative register 
data, we examined the employment paths of educated 
women with foreign and Finnish backgrounds who 
were unemployed at baseline in 2013 (N= 30,407) 
until 2019. Employment paths were analysed on the 
basis of changes in main activity, using sequence and 
cluster analyses. The links between country of origin 
and the different employment paths were studied using 
multinomial regression analysis. 

The study identified six different employment paths: 
rapid employment, long-term unemployment, slow 
employment, transition to retirement, transition out 
of work life, and work via studies. Educated women 
with a Finnish background usually transitioned 

quickly from unemployment to work life. Compared 
to women with a Finnish background, the path of 
women with a foreign background more commonly 
involved prolonged unemployment or led from 
unemployment to being outside work life. For 
women with a Finnish background, higher education 
increased the likelihood of following the path to rapid 
employment. For women with a foreign background, 
the corresponding likelihood was lower regardless of 
level of education. Those born in Western Europe and 
other Western countries most often followed the rapid 
path to employment. Women with African and Middle-
Eastern backgrounds were most often on the path of 
prolonged unemployment or the path leading outside 
work life. However, most likely to find themselves on 
the path of prolonged unemployment were women with 
Russian/former Soviet Union backgrounds. We need 
new means, targeted at different groups, to promote 
the employment of women with a foreign background 
who have care responsibilities or who are on the path to 
prolonged unemployment. 

Keywords: person with a foreign background, 
immigrants, employment, access to employment.
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