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7. Invandrade kvinnor får arbete  

Invandrade kvinnor sysselsätts långsammare och har betydligt kortare karriärer än män. Invandrade 

kvinnor utsätts för rasistiska och diskriminerande attityder och fördomar på arbetsmarknaden. För att 

förbättra sysselsättningen bland invandrarkvinnor krävs strukturella åtgärder, bättre ledarskap, 

samarbete mellan företag och organisationer samt ett arbetsliv utan diskriminering. OECD gav Finland 

en anmärkning om sysselsättningen bland invandrarkvinnor 2018. 

Kvinnor med utländsk bakgrund deltar betydligt mer sällan i arbetslivet än män med utländsk bakgrund och 

personer med finländsk bakgrund. Problemet gäller inte bara lågutbildade kvinnor, för över 40 procent av 

de kvinnor som har flyttat till Finland från andra länder är högutbildade. Högskoleutbildning höjer ändå inte 

sysselsättningsgraden nämnvärt och det är svårt för kvinnorna att få arbete som motsvarar deras utbildning. 

Enligt undersökningar utnyttjas invandrarkvinnornas potential på arbetsmarknaden bara delvis. 

Den integrationsutbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning är avsedd för arbetslösa arbetssökande, 

och till exempel kvinnor som är hemma med sina barn omfattas inte av den här utbildningen. Kommunen 

ansvarar för de grupper som står utanför arbetskraften och är skyldig att kartlägga invandrarnas servicebehov. 

Kommunerna har ändå gjort betydligt färre inledande kartläggningar än eftersträvat till exempel bland 

invandrare som är hemma med sina barn. När en person inte får ta del av tjänsterna för nyanlända invandrare 

ökar risken för att personen inte deltar i integrationsutbildning.  

Enligt lagen om främjande av integration kan kommunen både ordna integrationsutbildning och anvisa 

invandraren att söka sig antingen till kommunens integrationsutbildning eller till frivilliga studier som ordnas 

av någon annan aktör. En del kommuner ordnar språkundervisning för föräldrar som är hemma med sina barn. 

I social- och hälsovårdsministeriets utredning om invandrarkvinnors och invandrarmäns ställning och 

jämställdhet rekommenderas det att man vid utvecklingen av integrationspolitiken bör införa en permanent 

utbildningsstruktur för att främja integrationen av föräldrar som är hemma med sina barn. 

 


