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Hyvä lukija,

Tämän oppaan tavoiteena on tarjota tukea korkeasti koulutettujen sekä 
erityisesti STEAM-taustaisten (tiede, teknologia, tekniikka, taide ja matematiikka) 
maahanmuuttajataustaisten naisten työllistymiseen liittyvissä haasteissa 
sekä lisätä ymmärrystä ja luoda yleiskuvaa STEAM-alalle koulutettujen 
maahanmuuttajataustaisten naisten työllisyystilanteesta.

MentoraSTEAM -hankkeen tavoitteena on vahvistaa STEAM-alalle koulutettujen 
maahanmuuttajataustaisten naisten itseluottamusta, työllistettävyyttä sekä 
heidän yleisiä työelämätaitojaan, jotta heidän työllisyysmahdollisuuksiaan 
sekä sosiaalista osallisuuttaan kyettäisiin edistämään.

Tämä opas on suunnattu päätöksentekijöille, tukiorganisaatioille ja 
sidosryhmille, jotka omaavat hyödyllistä tietoa ammattitaitojen köyhtymisestä, 
alityöllistettävyydestä, yleisistä työelämätaidoista sekä näiden ilmiöiden 
vaikutuksista vastaanottajamaiden tuottavuuteen.

Opas tarjoaa hankekumppaneiden suosituksia maahanmuuttajanaisten 
tukemiseksi STEAM-alalla sekä maahanmuuttoon ja sukupuoleen liittyvissä 
kysymyksissä. Suositukset on muodostettu 24 maahanmuuttajanaisen 
näkemyksen, 20 tapauskuvauksen, 20 eurooppalaisen aloitteen sekä 40 
kansallisen aloitteen (10 kussakin partnerimaassa) perusteella.

MentoraSTEAMin hankepartnereita ovat Inova Consultancy (Iso-Britannia), 
VAMK (Suomi), MEET Digital Culture Center (Italia) sekä INCOMA (Espanja).

OPAS PÄÄTÖKSENTEKIJÖILLE

PARANTAMISEEN
STEAM-ALOILLA

MAAHANMUUTTAJANAISTEN 
TYÖLLISTYMISEN

The European Commission support for the production of this publication does not constitute 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein. Project reference number 2020-1-UK01-KA202-078834. 
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Maahanmuuttajataustan omaavat 
naiset kohtaavat edelleen vaikeuksia ja 
haasteita työurallaan. Korkeasti koulutetut 
maahanmuuttajanaiset joutuvat usein naisiin 
sekä erityisesti maahanmuuttajataustaisiin 
henkilöihin kohdistuvan syrjinnän vuoksi 
heikompaan asemaan muuhun työvoimaan 
verrattuna. Tätä esiintyy eritoten ei-
perinteisiksi luokiteltavilla aloilla, kuten 
tieteen, tekniikan, taiteen, teknologian sekä 
matematiikan aloilla (STEAM). Kantaväestöön 
verrattuna maahanmuuttaja kohtaakin 
usein enemmän alityöllistymistä ja siitä 
johtuen ammattitaitojensa köyhtymistä. 
Maahanmuuttajat ovat usein työtehtäviinsä 
verrattuna ylipäteviä. Heillä onkin 
huomattu olevan useissa maissa paikallisia 
ikätovereitaan korkeampi koulutustaso 
(Eurostat, 2018). Tästäkään huolimatta, 
heitä ei näytetä hyväksyttävän osaamistaan 
vastaaviin tehtäviin.

STEAM-alan työtä etsivät tai alalla 
työskentelevät maahanmuuttajataustaiset 
naiset saattavat kohdata haasteita 
ammatillisella taipaleellaan erityisesti 
sen vuoksi, että he omaavat korkeasti 
koulutettuina maahanmuuttajataustan sekä 
toimivat vähemmistönä miesvaltaisissa 
ammateissa.  Yksi korkeasti koulutettujen 
maahanmuuttajanaiseten kohtaamista 
haasteita on, että heidän suorittamiaan 
tutkintoja ei kyetä todentamaan. Vuonna 
2017 EU:ssa 59% miehistä sekä 41% naisista 
oli tutkijoita ja insinöörejä (Eurostat, 
2019). Naiset muodostivat vähemmistön 
kaikista tieto- ja viestintäteknologian alojen 
asiantuntijoista Euroopan unionissa, heidän 
määränsä ollessa 17,2 % (Eurostat, 2018). 

MentoraSTEAM-hankkeen tavoitteena 
on kehittää korkeasti koulutettujen 
maahanmuuttajanaisten minäpystyvyyttä, 
itseluottamusta sekä työelämässä 
tarvittavia pehmeitä taitoja, jotta heidän 
työllistymismahdollisuutensa STEAM-aloilla 
paranisivat. Ongelma on kansainvälinen, 
sillä sukupuolten väliset erot ovat 
maailmanlaajuisia naisten ollessa aliedustettuja 
ympäri maailman (World Economic Forum, 
2020). Lisäksi maahanmuuttajanaisten kokemus 
minäpystyvyydestä on yleensä alhainen 
erityisesti STEAM-aloilla (Tellhed ym., 2016; 
Gjersoe, 2018).

Tutkimuksen mukaan naisten itsevarmuutta 
parantavat toimet ovat tärkeitä, sillä ne 
saattaavat kannustaa naisia tavoittelemaan 
tai jatkamaan uraansa STEAM-aloilla 
(Perez-Felkner, 2018). Tämän vuoksi onkin 
tärkeää, että MentoraSTEAM-hankkeen 
partnerimaat yhteistyössä ratkaisevat 
maahanmuuttajataustaisten naisten kohtaamia 
ongelmia STEAM-alalla sekä tiedottavat 
olennaisille sidosryhmille korkeasti koulutettujen 
maahanmuuttajanaisten tällä hetkellä kohtaamista 
haasteista.

Lisätietoa MentoraSTEAM hankkeesta löytyy 
hankeen nettisivulta: 

JOHDANTO  
MENTORASTEAM -HANKKEESEEN

www.mentorasteam.eu

www.mentorasteam.eu
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Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja 
sosiaaliministeriöön kuuluvan kansainvälisen 
siirtolaisviraston taholta vahvistetaan 
maahanmuuttajien vastaanoton lisääntyminen 
Espanjassa. Vuodesta 1990 Espanjassa 
vastaanotettujen maahanmuuttajien määrä 
kasvoi vuoden 1990 821,5 tuhannesta 
henkilöstä 6104,2 tuhanteen henkilöön 
vuoteen 2019 mennessä (UNDESA 
2019). Tilastojen mukaan naisten osuus 
maahanmuuttajista on pysynyt tasaisena.

Tilanne Italiassa on melko samankaltainen 
kuin Espanjassa ja maiden tilanteissa 
onkin merkittäviä eroja Suomen ja Iso-
Britannian tilanteisiin verrattuna. Vuonna 
1990 Italiaan alkoi saapumaan enemmän 
maahanmuuttajaväestöä kuin Espanjaan 
kyseisellä vuosikymmenellä: 1,482,2 tuhatta 
henkeä. Määrä on kasvanut edelleen 
vuosien mittaan, samoin kuin Espanjassa. 
Vuonna 2019 Italia saavutti 6,273,7 tuhatta 
maahanmuuttajan rajan (UNSEDA 2019). 
Naispuolisten maahanmuuttajien määrä on 
pysynyt vuosien saatossa saman suuruisena.

Suomessa tilanne maahanmuuttajien 
vastaanottamisesta eroaa muista 
partnerimaista, sillä maahanmuuttajien 
määrä Suomessa on kasvanut rajusti 
vuodesta 2010 lähtien. Afrikan ja Aasian 
konfliktien aiheuttaman muuttoliikekriisin 
vuoksi maahanmuuttajien määrä maassa 
nousi 383,1 tuhanteen maahanmuuttajaan 
(UNDESA 2019), vaikkakin maahanmuuttajien 
prosentuaalinen osuus on edelleen selkeästi 
pienempi Italiaan ja Espanjaan verrattuna.

LUKU 1. 

ESPANJA 

ITALIA

SUOMI

TAUSTAA JA TILASTOJA

Iso-Britanniassa maahanmuuttajien määrä 
on kaiken kaikkiaan suurempi, sillä se 
on perinteisesti ollut maahanmuuttajille 
yleisempi määränpää kuin muut 
partnerimaat. Määrät ovat viime vuosina 
kasvaneet hieman, ja vuoteen 2019 
mennessä Iso-Britanniassa oli 9552,1 tuhatta 
maahanmuuttajaa (UNDESA 2019).

ISO-BRITANNIA 
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Tarkasteltaessa maahanmuuttajanaisten integroitumista työmarkkinoille, on alla olevan kaavion 
perusteella nähtävissä, että maahanmuuttajataustaiset naiset ovat kaksinkertaisesti heikommassa 
asemassa muihin verrattuna. Heille haasteita tuottavat sekä maahanmuuttajatausta että sukupuoli. 
Lisäksi he ovat todennäköisemmin kuin muut ylipäteviä työssään. EUROSTATin (2019) mukaan 59% 
miehistä ja 41% naisista toimi tutkijoina ja insinööreinä EU:ssa vuonna 2017. Miesten osuus teollisuusalan 
henkilöstöstä oli kuitenkin erityisen suuri luvun ollessa 79%, naisten osuuden muodostaessa näin ollen 
21% kokonaisuudesta.

Fokusryhmiä käsittelevässä luvussa tulee esiin, että ylipätevyyden taustalla olevat syyt eivät liity 
ainoastaan kulttuurisiin rooleihin eli siihen, että naisten nähdään olevan vastuussa hoitotehtävistä, vaan 
myös siihen, että heidän pätevyytensä ja taitonsa validoivia järjestelmiä ei välttämättä ole olemassa.

Kuvio 1. Vertailu kansainvälisten maahanmuuttajien 
osuudesta partnerimaiden väestöistä, 2019. 

Kuvio 3. Vertailu EU:n ulkopuolella syntyneiden naisten 
työllisyystilanteesta.

Kuvio 2. Vertailu naisten osuudesta maahanmuuttajista 
partnerimaissa, 2019

Kuvio 4. Naistutkijoiden ja -insinöörien osuus EU-maissa, 
2017. 
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Maahanmuuttajiin liittyvät ilmiöt ovat Suomessa suhteellisen uusia (Koskela 2010, 
57). Tämä saattaa osaltaan selittää, miksi maahanmuuttajiin liittyvät aloitteet ovat 
Suomessa vielä riittämättömiä ja yksipuolisia. Heinon & Jauhiaisen (2020) tutkimus 
osoittaa, että maahanmuuttajat pelkäävät heidän ja syntyperäisten suomalaisten 
lisääntyvää vastakkainasettelua, johon liittyy rasistista käyttäytymistä ja suoraa 
maahanmuuttajia vastaan kohdistuvaa toimintaa.

LUKU 2. 
KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN 
TAUSTA

1.KANSALLINEN KONTEKSTI

SUOMI 

Maahanmuuttovastaisen poliittisen 
puolueen menestys on lisäksi vaikuttanut 
ulkomaalaissyntyisen väestön kotouttamista 
ja integrointia koskeviin keskusteluihin eri 
kunnissa (Keskinen 2016, 357). Päättäjien 
asenteet maahanmuuttajia kohtaan ovat 
negatiivisia tai tietämättömiä etenkin 
lähiömäisissä kunnissa, jotka eivät ole selvästi 
kaupunkimaisia. Kyseiset asenteet saattavat 
aiheuttaa myös maahanmuuttoasioiden 
välttämistä ja haluttomuutta ottaa vastaan 
pakolaisia (Heino & Jauhiainen,2020). 
Suomessa maahanmuuton tukeminen 
ymmärretään usein väärin vain 
maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden 
maahantulon tukemiseksi (Mattila & 
Björklund, 2013). Väärinkäsitykset liittyvät 
lisäksi käsityksiin maahanmuuttajien 
luomista kulttuurillisista uhista sekä 
tapaan, jolla maahanmuuttajia, erityisesti 
turvapaikanhakijoita, esitetään valtamediassa 
(Herda, 2015).
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Espanjan ulkomaalaisperäinen väestö on feminisoitunut viime vuosikymmenten aikana. Tämä 
on luonut niche-tutkimusta, joka koskee naispuolisten maahanmuuttajien vastaanottajamaassa 
saamia työpaikkoja (tasa-arvoministeriö, naisten instituutti, 2009). Useat kansainväliset ja 
espanjalaiset tutkimukset tunnistavat monien maahanmuuttajanaisten ylipätevyyden sekä 
vaikeuden löytää uusia työpaikkoja ja siirtyä toimialalta toiselle.

Espanjalaisen kansalaisjärjestön ACCEM:in mukaan monien maahanmuuttajanaisten sosiaalinen 
asema heikkenee heidän vaihtaessaan maata, koska alat, joille he työllistyvät uusissa maissa 
vaativat usein alhaisempaa koulutus- ja pätevyystasoa kuin mitä heidän oma 
koulutus- ja pätevyystasonsa ovat. Jopa 22 prosenttia Espanjassa asuvista korkeakoulututkinnon 
omaavista maahanmuuttajanaisista työskentelee pätevyystasoansa alhaisemmassa tehtävässä, 
kun taas vain 2 prosenttia korkeakoulututkinnon suorittaneista espanjalaisnaisista työskentelee 
pätevyystasoansa alhaisemmassa tehtävässä. Ilmiö on olemassa tänäkin päivänä, mikä tulee 
esiin myös tässä oppaassa.

ESPANJA

Italiassa vain 18,9% naispuolisista korkea-asteen 
tutkinnonsuorittajista suorittaa tutkintonsa STEM-sektorilla (tiede, 
teknologia, tekniikka ja matematiikka). Vaikka naispuoliset opiskelijat 
keskimäärin valmistuvat korkeammin arvosanoin kuin miespuoliset 
opiskelijat, työelämään siirryttyään he alisuorittavat palkoissa ja 
työasemissa verrattuna miespuolisiin tutkinnonsuorittajiin.

Lombardian maakunnassa STEM-tutkinnon suorittamisen 
prosentuaalinen määrä on Italian korkein, 17%. Seuraavana 
ovat Lazion ja Campanian maakunnat. Viimeisen viiden vuoden 
aikana opinnot STEM-tiedekunnassa aloittaneiden miespuolisten 
opiskelijoiden määrä on kasvanut (7,8%) nopeammin kuin 
naispuolisten opiskelijoiden määrä (6,9%). 

ITALY
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ISO-BRITANNNIA

Suuri osa Ison-Britannian hallituksen Business, Innovations and Skills (BIS) -osaston 
(liiketoiminta, innovaatio ja taidot) työstä STEM-uran edistämiseksi keskittyy kyseisten alojen 
urien yleiseen edistämiseen sen sijaan, että se keskittyisi monimuotoisuuteen ja erilaisten 
ryhmien osallistamiseen. BIS käyttää vuosittain 13 miljoonaa puntaa edistääkseen yhteiskunnan 
sitoutumista tieteeseen. Tästä huolimatta käytössä on useita toimenpiteitä, jotka tähtäävät 
monimuotoisuuden lisäämiseen STEM-aloilla ja erityisesti naisten kiinnostuksen lisäämiseen 
STEM-ammatteja ja -aineita kohtaan.

Vastauksena tammikuussa 2016 käytyyn keskusteluun feminismistä koulujen 
opetussuunnitelmassa opetusministeri Nick Gibb esitti toimia, joilla hallituksen tavoitteena oli 
kannustaa tyttöjä opiskelemaan STEM-aineita. Hän kiinnitti huomion seuraaviin seikkoihin:

Valtion rahoitus Stimulating Physics 
Network -verkostolle ja matematiikan 
lisätukiohjelmalle, joissa keskitytään erityisesti 
tyttöjen osallistumiseen.

Valtion rahoitus Engineering UK:lle Big 
Bang Near Me -toimintojen toteuttamiseen, 
jotka ovat paikallinen version Big Bang 
Fairista. Vuonna 2015 tämä tavoitti 100 000 
oppilasta, joista puolet oli tyttöjä.

67 miljoonan punnan sijoittaminen 
matematiikan ja fysiikan opettajien 
koulutukseen.

STEM-lähettiläsohjelma: 40 prosenttia 31 
000 STEM-lähettiläistä oli naisia.

Sinun elämäsi -kampanjan tukeminen 
tarkoituksena lisätä merkittävästi  A-tason 
fysiikan ja matematiikan opiskelijoiden, 
erityisesti tyttöjen, määrää. Tämä digitaalinen 
kampanja esitteli matematiikan ja 
luonnontieteiden tarjoamia mahdollisuuksia.
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Vuosien 1985 ja 2000 välillä siirtolaisten 
määrä Euroopassa kasvoi 23 miljoonasta yli 
56 miljoonaan, mikä vastaa 7,7 prosenttia 
Euroopan väestöstä (YK 1998, 1; IOM 
2003, 29). Tästä huolimatta ulkomailla 
syntyneen väestön kasvu ei kuvasta 
muuttoliikkeen monimutkaisia ja erilaisia 
vaikutuksia Euroopassa (Berger, Kraal & 
Penninx 2006). Muuttoliikkeen voimakas 
lisääntyminen ja muutokset ovat herättäneet 
vastaanottajamaissa monenlaisia asenteita 
ja reaktioita. Toisaalta hallituksen ja 
yhteiskunnan aloitteet suhtautuvat 
myönteisesti maahanmuuttajiin ja heidän 
kotouttamiseensa. Tämä ilmenee muun 
muassa kutsuvana, kannustavana ja 
tehokkaana liikkuvuutta ja monimuotoisuutta 
tukevana hallintona ja lainsäädäntönä. Kun 
taas toisaalta ulkomaalaissyntyinen väestö 
kohtaa samanaikaisesti julkisia ja poliittisia 
asenteita, jotka liittyvät ulkomaalaissyntyisen 
väestön rajoittamiseen, valvontaan, sekö 
heihin kohdistuviin ennakkotoimiin ja jopa 
syrjäytymiseen. 
Maahanmuuttajia on yhdistetty erilaisiin 
kansalliseen turvallisuuteen kohdistuviin 
haasteisiin ja uhkiin, ja he ovat olleet esillä 
monella poliittisella asialistalla. Tämä on 
johtanut maahanmuuttovastaisen liikkeen 
leviämiseen, maahanmuuttokeskustelujen 
vääristymiseen, siirtolaisten kriminalisointiin, 
yhteiskunnalliseen polarisaatioon ja niin 
edelleen. Maahanmuuttoon liittyvien 
lähestymistapojen kehittäminen perustuu 
siihen, miten Euroopan maat ovat määritelleet 
itsensä suhteessa maahanmuuttoon (Hearet 
al 2008, 2-5).

Nämä tiedot osoittavat, että koulutuksellisilla 
ja sosiaalisilla parannuksilla on ollut 
vaikutusta, sillä useampi nainen on päässyt 
korkeaa pätevyyttä vaativiin tehtäviin, mutta 
kuten seuraavista luvuista on havaittavissa, 
ovat toimet edelleen riittämättömiä. UN-
Womenin mukaan, kuten tässä samassa 
raportissa ilmenee, vain 53 henkilöä 900:sta 
Nobel-palkinnon saaneesta henkilöistä 
oli naisia. Nobel-palkinto myönnetään 
henkisistä saavutuksista ja edistyksestä 
akateemisella, kulttuurisella ja tieteellisellä 
saralla. 19 naista, 53:sta palkinnon saaneista 
naisista oli STEAM-aloilta (The Nobel 
Foundation, 2019).

2. EUROOPPALAINEN KONTEKSTI

Mitä eurooppalaiset 
tutkimuspaperit kertovat…UN-WOMEN (2020) julkaisi digitaalisessa 

kirjastossaan blogikirjoituksen 
"Datan visualisointi: Naisten edustus 
yhteiskunnassa"/ “Visualizing the data: 
Women’s representation in society”. Tämä 
blogikirjoituksen sisältämää tietoa löytyy 
myös tämän oppaan luvuissa ilmaisten, 
että naiset ovat edelleen aliedustettuina 
niin politiikassa kuin työelämässä. Tämä 
epätasapaino on kauaskantoinen ja 
sillä on kielteisiä seurauksia naisten 
elämään yksilöinä kuten myös yhteisön ja 
yhteiskunnan hyvinvointiin. Vuonna 2019 
Fortune-listan mukaan ennätykselliset 
33 yrityksessä maailman 500:sta eniten 
tuottoa tuottavien yritysten listalla, 
oli naisjohtaja. Nämä yritykset eivät 
kuitenkaan ole suurimman liikevaihdon 
omaavia yrityksiä, joista puolestaan 92 
prosentissa oli miesjohtaja (Zillman, 2019).

Mitä eurooppalaiset järjestöt ja 
kansalaisjärjestöt kertovat…
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Maahanmuuttajanaisten kotouttamisesta koskevassa 
politiikassa on edelleen puutteita. Euroopan 
tarkastustuomioistuimen vuoden 2018 tiedotusasiakirjassa 
korostettiin, että monilta EU:n jäsenvaltioilta puuttuu 
erityisesti naispuolisia maahanmuuttajia koskevia linjauksia ja 
toimenpiteitä. Vastanneista 32 hallituksesta (27 jäsenvaltiota, 
4 Belgian aluetta ja Norja) vain seitsemällä oli tämänlaisia 
linjauksia ja toimenpiteitä käytössä. EU:n perusoikeusviraston 
(FRA) vuoden 2018 raportti vahvisti myös, että "EU:ssa on 
vain vähän näyttöä toimintasuunnitelmista ja strategioista, 
joissa keskitytään erityisesti maahanmuuttajanaisiin tai 
sukupuolikysymyksiin".

Mitä EU:n lainsäädännön oikeudellinen 
viitekehys määrittelee…

Euroopan komissio on vuosien varrella kehittänyt tasa-arvoa koskevia työmarkkinoille 
ja tutkimukseen kohdistettuja sääntelypuitteita. Kolme päätavoitetta ovat sukupuolten 
välinen tasa-arvo työuralla ja päätöksentekoelimissä sekä sukupuoliulottuvuuden 
integrointi tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (T&I-toiminta). Sukupuolten välinen tasa-
arvo ja sen valtavirtaistaminen ovat eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) painopisteitä, 
kun taas "asetuksen 16 artikla velvoittaa tehokkaasti edistämään sukupuolten tasa-arvoa 
ja sisällyttämään sukupuoliulottuvuuden T&I-toiminnassa" (Fatourou, Papageorgiou , & 
Petousi, 2019).

Euroopan unionin strategia ja aloitteet sukupuolten 
tasa-arvon edistämiseksi STEM-sektoreilla…

Tšekin tasa-arvoa ja maahanmuuttoa koskevassa raportissa vuonna 2016 kuvattu tilanne 
on tyypillinen suurelle osalle jäsenvaltioita. Maahanmuuttajanaisten yhteiskuntaan 
integroitumiseen liittyvien haasteiden tunnistamisessa on tehty ponnisteluja vain vähän, 
eikä keskeisissä poliittisissa asiakirjoissa tehdä eroa miesten ja naisten välillä. Syrjintää 
käsitellään yleensä syrjinnän vastaisella ja tasa-arvoa koskevalla lainsäädännöllä ilman 
erityistä viittausta maahanmuuttajanaisiin erillisenä kategoriana.

Euroopan näkökulmasta siirtolaisnaisille suunnatuille kotouttamispyrkimyksille on 
suunnattu yhtä paljon alhaalta ylöspäin suuntautuvia kansalaisyhteiskunnan johtamia 
toimia kuin ylhäältä alas suuntautuvaa politiikkaa ja julkista rahoitusta.
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Today, social platforms, especially Instagram, are a great showcase to bring visibility 
to people, in our case migrant women in STEAM. 

Sosiaaliset alustat, erityisesti Instagram, ovat erinomaisia näyteikkunoita ihmisille, 
tässä tapauksessa STEAM-taustan omaaville maahanmuuttajanaisille.

Debbie Sterling on Stanfordista valmistunut insinööri, joka toimii nykyään San 
Franciscossa yrittäjänä. Hän luo leluja, jotka stimuloivat 5–9-vuotiaiden tyttöjen 
luovuutta sekä visuaalisia ja tilahahmotuksillisia taitoja. Hänen yrityksensä, 
GoldieBlox, edistää tyttöjen tieteellistä, teknistä ja matemaattista leikkimistä.

Sheryl Sandberg on Facebookin operatiivinen johtaja ja johtokunnan jäsen. 
Sandbergistä tuli näin ensimmäinen Facebookin hallituksessa istuva nainen, ja hänen 
panoksellaan Facebook alkoi ansaitsemaan tuloja mainonnasta ja muita lähteistä.

Deepika Bhardwaj on toimittaja, elokuvantekijä ja ihmisoikeusaktivisti New Delhistä, 
Intiasta. Hän taistelee ihmisoikeuksien puolesta Intiassa. Bhardwaj tuo esiin Intian 
myötäjäisiä ja perheväkivaltaa koskevia lakeja. Jotkut naiset eivät kuitenkaan ole 
tehneet oikeutta näille laeille käyttäessään niitä.

Roolimallit

Women Are Needed in STEM: European Policies and Incentives | April 2019 | 
Communications of the ACM

https://cacm.acm.org/magazines/2019/4/235600-women-are-needed-in-stem/fulltext
https://cacm.acm.org/magazines/2019/4/235600-women-are-needed-in-stem/fulltext
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MentoraSTEAM-partnerit keräsivät jokaisessa partnerimaassa viisi tapauskuvausta analysoidakseen 
olennaisimpia korkeasti koulutettujen maahanmuuttajanaisten kohtaamia esteitä sekä luodakseen 
suosituksia, joiden avulla voitaisiin vähentää sukupuolten välistä epätasapainoa STEAM-aloilla. 
Kokonaisuudessaan Suomesta, Italiasta, Espanjasta ja Iso-Britanniasta kerättiin yhteensä 20 
tapauskuvausta. Tässä luvussa analysoidaan kerättyä tietoa. Osallistujien nimiä ei mainita heidän 
henkilöllisyytensä suojaamiseksi ja nimettömyytensä takaamiseksi.

LUKU 3.  

Jokainen partneriorganisaatio keräsi tietoa 
STEAM-taustan omaavilta maahanmuuttaja-
naisilta. Erilaisia tutkimusmenetelmiä 
käytettiin tiedon keräämiseksi, kuten 
kirjoituspöytätutkimusta sekä haastatteluja.

OSALLISTUJIEN 
TAUSTATIEDOT

MEET VAMK INCOMA Inova Consultancy 

Vastuussa luovan alan 
digitaalisesta 
muutoksesta 

Sairaanhoitaja Lääkäri - 
Lastenlääkäri 

Tohtoriohjelman 
neuvonantaja 

(tietojenkäsittely) 

Hydraulinen 
insinööri 

Liiketiedonhallinta-
konsultti 

Lääkäri - 
Lastenlääkäri Molekyylimikrobiologi 

Graafinen suunnittelija ja 
mainosgraafikko 

Markkinointijohtaja, 
taustaa kemian ja 

dataratkaisujen parissa 

Ekonomisti – 
tohtori 

sukupuolten osa-
alueella 

Ohjelmistoinsinööri 

Ihmisoikeusaktivisti, 
pääaineenaan 

kansainväliset suhteet 

Yrittäjä kulttuurisen 
monimuotoisuuden 

parissa, omaa 
insinööritaustan 

Entinen 
arkkitehti, johtaa 

nykyään 
konsulttiyritystä 

Tohtoriopiskelija 
biologian ja kemian 
tekniikan laitoksella 

Kääntäjä ja filologi, joka 
tekee yhteistyötä 

teatteriorganisaatioiden 
kanssa 

Tekstiilisuunnittelija Graafinen 
suunnittelija 

Käyttäytymistieteellisen 
tietojenkäsittelyn 

professori 

 
 

MEET VAMK INCOMA Inova 
Consultancy 

Venäjä Japani Venezuela Egypti 
Tunisia Kenia Argentiina Serbia 

Iran Taiwan Ecuador Nigeria 
Marokko Bangladesh Venezuela Nigeria 
Liettua Intia Venezuela Iran 

 
 
 
 

 
Tiedot ja taidot 

 
 
 
 

Tiedon saatavuus 
 
 
 

Sosiaaliset, kulttuuriset ja     
taloudelliset kontekstit 

 
 

Oikeudellinen asiayhteys 
 

Kielitaidon puute 
  Olennaisen ja tarpeellisen tiedon puute 

Alojen nopeasta kehityksestä johtuva osaamisen jatkuvan 
päivittämisen tarve 

Tarve osoittaa enemmän taitoja työhakemuksissa kuin mitä 
paikallisilta hakijoilta hakemuksissa vaaditaan 

Tiedon ja ohjauksen saatavuuden puute 
Verkostojen puute 

Naisten stereotyyppinen rooli (naimisiinmeno ja perheen 
aloittaminen) joissain kulttuureissa 

Työ- ja vapaa-ajan tasapaino 
Maahanmuuttajien syrjintä 

Ennakkoluulot 
Työyhteisön ulkopuolelle jättäminen 

Maahanmuuttajanaisiin kohdistuva kaksitasoinen syrjintä 
Maassa asumiseen ja työskentelyyn liittyvät byrokraattiset haasteet 

Viisumeihin ja oikeudellisiin menettelyihin liittyvät haasteet 

Taulukko 1. Osallistujien kuvaus

Kuvio 5. Osallistujien taustatiedot

STEAM-ALOJA EDUSTAVIEN 
MAAHANMUUTTAJANAISTEN 
MENESTYSTARINOITA
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Kerätyt tapauskuvaukset edustavat korkeasti 
koulutettuja STEAM-aloilla työskenteleviä 
maahanmuuttajanaisia. Oheissa 
taulukossa esitetään naisten alkuperämaat. 
Kartta visualisoi heidän taustoidensa 
monimuotoisuuden.

MEET VAMK INCOMA Inova Consultancy 

Vastuussa luovan alan 
digitaalisesta 
muutoksesta 

Sairaanhoitaja Lääkäri - 
Lastenlääkäri 

Tohtoriohjelman 
neuvonantaja 

(tietojenkäsittely) 

Hydraulinen 
insinööri 

Liiketiedonhallinta-
konsultti 

Lääkäri - 
Lastenlääkäri Molekyylimikrobiologi 

Graafinen suunnittelija ja 
mainosgraafikko 

Markkinointijohtaja, 
taustaa kemian ja 

dataratkaisujen parissa 

Ekonomisti – 
tohtori 

sukupuolten osa-
alueella 

Ohjelmistoinsinööri 

Ihmisoikeusaktivisti, 
pääaineenaan 

kansainväliset suhteet 

Yrittäjä kulttuurisen 
monimuotoisuuden 

parissa, omaa 
insinööritaustan 

Entinen 
arkkitehti, johtaa 

nykyään 
konsulttiyritystä 

Tohtoriopiskelija 
biologian ja kemian 
tekniikan laitoksella 

Kääntäjä ja filologi, joka 
tekee yhteistyötä 

teatteriorganisaatioiden 
kanssa 

Tekstiilisuunnittelija Graafinen 
suunnittelija 

Käyttäytymistieteellisen 
tietojenkäsittelyn 

professori 

 
 

MEET VAMK INCOMA Inova 
Consultancy 

Venäjä Japani Venezuela Egypti 
Tunisia Kenia Argentiina Serbia 

Iran Taiwan Ecuador Nigeria 
Marokko Bangladesh Venezuela Nigeria 
Liettua Intia Venezuela Iran 

 
 
 
 

 
Tiedot ja taidot 

 
 
 
 

Tiedon saatavuus 
 
 
 

Sosiaaliset, kulttuuriset ja     
taloudelliset kontekstit 

 
 

Oikeudellinen asiayhteys 
 

Kielitaidon puute 
  Olennaisen ja tarpeellisen tiedon puute 

Alojen nopeasta kehityksestä johtuva osaamisen jatkuvan 
päivittämisen tarve 

Tarve osoittaa enemmän taitoja työhakemuksissa kuin mitä 
paikallisilta hakijoilta hakemuksissa vaaditaan 

Tiedon ja ohjauksen saatavuuden puute 
Verkostojen puute 

Naisten stereotyyppinen rooli (naimisiinmeno ja perheen 
aloittaminen) joissain kulttuureissa 

Työ- ja vapaa-ajan tasapaino 
Maahanmuuttajien syrjintä 

Ennakkoluulot 
Työyhteisön ulkopuolelle jättäminen 

Maahanmuuttajanaisiin kohdistuva kaksitasoinen syrjintä 
Maassa asumiseen ja työskentelyyn liittyvät byrokraattiset haasteet 

Viisumeihin ja oikeudellisiin menettelyihin liittyvät haasteet 

Hankepartnerien keräämien tietojen perusteella STEAM-aloilla työskentelevät maahanmuuttajanaiset 
ovat havainneet erilaisia työllistymiseen liittyviä haasteita. Nämä haasteet on luokiteltu neljään 
kategoriaan: Tiedot ja taidot; Tiedon saatavuus; Sosiaaliset, Kulttuuriset ja Taloudelliset kontekstit; 
sekä Oikeudellinen asiayhteys. Useimmiten haasteiksi mainittiin kolmanteen haasteryhmään kuuluvia 
esteitä, sisältäen maahanmuuttajanaisiin kohdistuvan syrjinnän sekä yleisesti maahanmuuttajiin 
kohdistuvan syrjinnän.

MAAHANMUUTTAJANAISTEN
KOHTAAMAT HAASTEET STEAM-ALOILLA

MEET VAMK INCOMA Inova Consultancy 

Vastuussa luovan alan 
digitaalisesta 
muutoksesta 

Sairaanhoitaja Lääkäri - 
Lastenlääkäri 

Tohtoriohjelman 
neuvonantaja 

(tietojenkäsittely) 

Hydraulinen 
insinööri 

Liiketiedonhallinta-
konsultti 

Lääkäri - 
Lastenlääkäri Molekyylimikrobiologi 

Graafinen suunnittelija ja 
mainosgraafikko 

Markkinointijohtaja, 
taustaa kemian ja 

dataratkaisujen parissa 

Ekonomisti – 
tohtori 

sukupuolten osa-
alueella 

Ohjelmistoinsinööri 

Ihmisoikeusaktivisti, 
pääaineenaan 

kansainväliset suhteet 

Yrittäjä kulttuurisen 
monimuotoisuuden 

parissa, omaa 
insinööritaustan 

Entinen 
arkkitehti, johtaa 

nykyään 
konsulttiyritystä 

Tohtoriopiskelija 
biologian ja kemian 
tekniikan laitoksella 

Kääntäjä ja filologi, joka 
tekee yhteistyötä 

teatteriorganisaatioiden 
kanssa 

Tekstiilisuunnittelija Graafinen 
suunnittelija 

Käyttäytymistieteellisen 
tietojenkäsittelyn 

professori 

 
 

MEET VAMK INCOMA Inova 
Consultancy 

Venäjä Japani Venezuela Egypti 
Tunisia Kenia Argentiina Serbia 

Iran Taiwan Ecuador Nigeria 
Marokko Bangladesh Venezuela Nigeria 
Liettua Intia Venezuela Iran 

 
 
 
 

 
Tiedot ja taidot 

 
 
 
 

Tiedon saatavuus 
 
 
 

Sosiaaliset, kulttuuriset ja     
taloudelliset kontekstit 

 
 

Oikeudellinen asiayhteys 
 

Kielitaidon puute 
  Olennaisen ja tarpeellisen tiedon puute 

Alojen nopeasta kehityksestä johtuva osaamisen jatkuvan 
päivittämisen tarve 

Tarve osoittaa enemmän taitoja työhakemuksissa kuin mitä 
paikallisilta hakijoilta hakemuksissa vaaditaan 

Tiedon ja ohjauksen saatavuuden puute 
Verkostojen puute 

Naisten stereotyyppinen rooli (naimisiinmeno ja perheen 
aloittaminen) joissain kulttuureissa 

Työ- ja vapaa-ajan tasapaino 
Maahanmuuttajien syrjintä 

Ennakkoluulot 
Työyhteisön ulkopuolelle jättäminen 

Maahanmuuttajanaisiin kohdistuva kaksitasoinen syrjintä 
Maassa asumiseen ja työskentelyyn liittyvät byrokraattiset haasteet 

Viisumeihin ja oikeudellisiin menettelyihin liittyvät haasteet 

Taulukko 2. Osallistujien maat

Taulukko 3. Osallistujien haasteet

Kuvio 6. Osallistujien alkuperämaat
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Tapauskuvausten analysoinnin pohjalta MentoraSTEAM projektipartnerit koostivat joukon ehdotuksia, 
joista voisi olla hyötyä STEAM-aloilla työskentelevien korkeasti koulutettujen maahanmuuttajataustaisten 
naisten ympäristön luomisessa huomioivammaksi ja kannustavammaksi. Näitä ovat:

EHDOTUKSIA

OHJELMIEN JÄRJESTÄMINEN 
MAAHANMUUTTAJANAISILLE JA 
PAIKALLISILLE OSALLISTUJILLE 

SEKARYHMIEN MUODOSTAMINEN 
YLIOPISTOPROJEKTEISSA 

MAAHANMUUTTAJANAISTEN 
OSALLISTAMISEKSI  

KESKUSTELUOHJAUKSEN
TARJOAMINEN

TYÖNTEKIJÖILLE

ULKOMAALAISTEN PÄTEVYYDEN 
TUNNISTAMINEN

STEAM-ALOJEN NAISTEN TUKEMISEEN 
ERIKOISTUNEIDEN JÄRJESTÖJEN 

LUOMINEN JA EDISTÄMINEN

TYTTÖJEN KANNUSTAMINEN 
STEAM-ALOILLE ROOLIMALLIEN 

AVULLA

STEREOTYPIOIDEN
VÄLTTÄMINEN

TYÖPAIKKAILMOITUSTEN 
SYRJIMÄTTÖMYYDEN ARVIOINTI
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Tutkimuksen kohderyhmää edustavat 24 osallistujaa tapasivat virtuaalisesti COVID-19 rajoitusten 
vuoksi.

LUKU 4.  
MAAHANMUUTTAJANAISILLE  
JÄRJESTETYISTÄ FOKUSRYHMISTÄ OPITTUA

1. TAUSTATIETOA OSALLISTUJISTA

Maa Osallistujien määrä Korkeasti koulutettujen 
maahanmuuttajanaisten 
määrä STEAM-aloilla 

Suomi 7 7 

Italia 5 5 

Espanja 6 6 

Iso-Britannia 6 5 

 
 

Maa Osallistujien alkuperämaat 

Suomi Indonesia, Intia, Vietnam, Iran, Unkari ja Etiopia 

Italia Liettua, Tunisia, Marokko, Iran ja Venäjä 

Espanja Meksiko, Columbia, El Salvador ja Intia 

Iso-Britannia Turkki, Meksiko ja Malesia 

Maa Osallistujien määrä Korkeasti koulutettujen 
maahanmuuttajanaisten 
määrä STEAM-aloilla 

Suomi 7 7 

Italia 5 5 

Espanja 6 6 

Iso-Britannia 6 5 

 
 

Maa Osallistujien alkuperämaat 

Suomi Indonesia, Intia, Vietnam, Iran, Unkari ja Etiopia 

Italia Liettua, Tunisia, Marokko, Iran ja Venäjä 

Espanja Meksiko, Columbia, El Salvador ja Intia 

Iso-Britannia Turkki, Meksiko ja Malesia 

Taulukko 4. Osallistujien määrät maittain

Taulukko 5. Osallistujien alkuperä maittain

Osallistujien sopivuus varmistettiin kyselylomakkeita ja puhelinhaastatteluja käyttäen. Useimmat 
osallistujista edustivat korkeasti koulutettuja STEAM-aloilla työskenteleviä maahanmuuttajanaisia; yksi 
osallistujista oli taustaltaan pikemmin läheisesti tekemisissä maahanmuuttajien kanssa.

Osallistujat olivat useasta eri alkuperäismaasta. Osalla kotimaana oli Iso-Britannia, suurella osalla myös 
Turkki. Espanjasta osallistuneiden alkuperämaa oli usein myös Meksiko.
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Osallistujien ammattilliset taustat olivat monipuolisia. Osalla Suomen ja Italian osallistujista oli 
kokemusta jopa useasta STEAM-alasta.

Osallistujat työskentelevät tai opiskelevat tällä hetkellä taiteen, tekniikan, luonnontieteiden, 
matematiikan sekä teknologiassa parissa. Yleisimmät alat ovat Suomessa tekniset alat, Italiassa Taide, 
Espanjassa tiede ja tekniikka sekä Iso-Britanniassa taide ja matematiikka. 

Taulukko 6. Osallistujien ammatilliset taustat ja kokemus maittain

Maa  Osallistujien ammatilliset taustat ja kokemus 

 
 
 
 
 

Suomi 

(1) Yrittäjä, mikrobiologi; mikrobiologian tohtori 

(2) Data-analyytikko; kansainvälisen liiketoiminnan koulutus; entinen tekniikan 
alan tutkija 

(3) Harjoittelija; ohjelmoinnin opiskelija; aiempia opintoja taidealalla 

(4) Kemiantekniikan tohtoriopiskelija 

(5) Insinööri; opiskellut elektroniikkatekniikkaa; 7-8 vuoden työkokemus ennen 
Suomeen muuttoa; lääketieteellisen tekniikan tutkija; tiede ja muu 

(6) Insinööriopiskelija; harjoittelun kautta kerättyä kokemusta; suunnittelee 
maisterin tutkinnon suorittamista tekoälyn parissa 

(7) Tutkimusharjoittelija; 2 Suomessa suoritettua maisterin tutkintoa; kiinnostus 
STEAM-aloja kohtaan 

 
 
 
 

Italia 

(1) Mainosgraafikko sekä grafisen suunnittelun palvelujen tarjoaja. Media ja 
brändäys, verkko, julkaisumuotojen suunnittelu ja typografia 

(2) Kääntäjä; liettuan filologian ja italian kielen sekä modernin kirjallisuuden ja 
sivistyksen tutkinnot 

(3) Maisteriopiskelija, kansainväliset suhteet; äänioikeusaktivisti 

(4) Hydraulinen insinööri; asui Italiassa muutaman kuukauden ajan 

(5) Taiteiden maisteritutkinto; luovan alan digitaalinen muutos 

 
 
 
 

Espanja 

(1) Taiteilija 

(2) Biologi 

(3) Graafikko 

(4) Hammaslääkäri 

(5) Sairaanhoitaja 

(6) Biologi 
 
 
 
 

Iso-
Britannia 

(1) Kauppatieteiden tohtoriopiskelija; kiinnostus pakolaisten kouluttamista 
kohtaan 

(2) Taidealan työntekijä; kiinnostunut taiteen teknisestä puolesta; alan tohtori 

(3) Ei-maahanmuuttajataustainen visuaalinen antropologi; tiede, taide; 
työskennellyt 15—16-vuotiaiden maahanmuuttajien kanssa; tutustunut 
slovaki- ja romaniyhteisöihin 

(4) Harjoittelija, mekatroniikkatekniikan maisteri; tuli Englantiin aviomiehen 
kanssa 

(5) Tohtoriopiskelija; kielitieteen ja humanistisen tieteenalan tausta 

(6) Tuotantotekniikan työntekijä; SAP-konsultti teollisuuden alalla 
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Kuvio 7. Osallistujien kokemus STEAM-aloilla maittain ja yhteensä

Taulukko 7. Osallistujien asemat maittain ja yhteensä

Osallistujien kokemus STEAM-aloilla maittain ja yhteensä 

Taide  Matematiikka Muut 

 

100% 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 

Suomi Italia   Espanja  Iso-Britannia Yhteensä 

 

Suomi Italia Espanja 
Iso-
Britannia 

Yhteensä 

Työllistetty 3 3 3 9 

Yrittäjä 2 1 3 

Alityöllistetty 1 2 3 

Opiskelija 2 2 2 6 

Harjoittelija 2 1 3 

Työtön 0 

Osallistujien kokemus STEAM-aloilla maittain ja yhteensä 

Taide  Matematiikka Muut 

 

100% 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 

Suomi Italia   Espanja  Iso-Britannia Yhteensä 

 

Suomi Italia Espanja 
Iso-
Britannia 

Yhteensä 

Työllistetty 3 3 3 9 

Yrittäjä 2 1 3 

Alityöllistetty 1 2 3 

Opiskelija 2 2 2 6 

Harjoittelija 2 1 3 

Työtön 0 

Suurin osa osallistujista oli työllistettyjä, toiseksi suurin osa oli opiskelijoita, yrittäjiä, alityöllistettyjä 
(STEAM-alojen ulkopuolisilla aloilla tai määräaikaisissa työsuhteissa) tai harjoittelijoita. Italiassa yhdellä 
osallistujalla oli satunnaisia työsuhteita. Espanjassa osallistujista kolme työskenteli muilla kuin STEAM-
aloilla: esimerkiksi eräs hammaslääkäri johtaa omaa klinikkaa, koska Espanja ei ole validoinut hänen 
hammaslääketieteen tutkintoaan; eräs taiteilija taasen työskentelee useissa kouluissa tanssinopettajana 
määräaikaisissa työsuhteissa; ja yksi sairaanhoitaja työskentelee baarissa tarjoilijana etsiessään 
mahdollisuuttaa validoida tutkintonsa.

Yhteensä
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Kuvio 8. Osallistujien asemat maittain

Osallistujien asemat maittain 

100% 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 

0% 
Suomi Italia Espanja Iso-Britannia Yhteensä 

Työllistetty Itsenäinen Alityöllistetty Opiskelija Harjoittelija 
ammatinharjoittaja 

Osallistujien moninaiset elämänkokemukset tarjosivat arvokasta tietoa STEAM-aloilla työskentelevistä 
korkeasti koulutetuista maahanmuuttajanaisista.

Yhteensä

Työllistetty          Itsenäinen ammatinharjoittaja          Alityöllistetty          Opiskelija          Harjoittelija
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Osallistujat kertoivat kokeneensa sukupuoleen perustuvaa syrjintää eriasteisesti Suomessa, Italiassa, 
Espanjassa ja Iso-Britanniassa; Suomessa ja Italiassa nousi esiin maahanmuuttajataustaisten henkilöiden 
syrjintä työnhaussa; Italiassa ja Espanjassa esiin nousivat puolestaan pätevyyden todentamiseen liittyvät 
vaikeudet; Iso-Britanniassa osallistujat kokivat merkittäviä haasteita viisumi- ja työlupavaatimusten 
kanssa sekä mainitsivat työnantajien myötätunnon puutteen haasteeksi.

2. MIELIPITEITÄ MAAHANMUUTTAJANAISTEN TILANTEESTA 
STEAM-ALOILLA

Paese Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajanaisten tilanteet STEAM-aloilla maittain

Suomi 

(1) Vaikeus työllistyä omalla alalla
(2) Rohkaisun puute ja turvattomuus STEAM-aloilla
(3) Maahanmuuttajanaisten vähäiset työllistymismahdollisuudet taiteen alalla
(4) Työpaikkojen ja virkojen vastaanottaminen, joihin hakijat ovat ylipäteviä
(5) Työmarkkinatiedon tarjonnan puute korkeakouluissa
(6) Yhteisön rajallisuus kansainvälisten henkilöiden keskuudessa
(7) Maahanmuuttajanaisten syrjintä

Italia 

(1) Ulkomailla suoritettujen tutkintojen todentamisen vaikeus
(2) STEAM-alalla työskentelevien naisten syrjintä
(3) Ennakkoluulot maahanmuuttajanaisia kohtaan
(4) Ongelmat insitutionaalisten koulutustilojen saatavuudessa
(5) Rohkaisun puute ja turvattomuus STEAM-aloilla
(6) Heikot mahdollisuudet työllistyä tieteellisillä aloilla
(7) Työpaikkojen ja virkojen vastaanottaminen, joihin hakijat ovat ylipäteviä
(8) Tunnettujen puolestapuhujien puute
(9) Asiakkaiden ennakkoluuloisuus maahanmuuttajanaisia palkkaavia

työnantajia kohtaan

Espanja 

(1) Työpaikkojen ja virkojen vastaanottaminen, joihin hakijta ovat ylipäteviä; 
suoritettuihin tutkintoihin liittymättömät positiot

(2) Tiedon puute hyväksymisprosessista ja tutkintojen todennettavuudesta
Espanjassa

(3) Puutteet ammattinimikkeiden, tutkintojen ja todistusten todentamisessa
(4) Maahanmuuttajanaisten kokema kaksitasoinen syrjintä
(5) Maahanmuuttajanaisten rajalliset mahdollisuudet taiteen alalla

Iso-
Britannia 

(1) STEAM-alalla työskentelevien naisten syrjintä, naisvaikuttajien ja -
roolimallien puute ylemmillä uratasoilla

(2) Äitiyslomasta johtuvat vaikeudet palata työelämään sekä heikentynyt
luottamus tilannetta kohtaan

(3) Sukupuolten väliset palkkaerot
(4) Kielimuuri
(5) Tiedon puute koskien työpaikkojen etsintää
(6) Tiedon puute koskien tuen etsintää
(7) Viisumi- ja työlupavaikeudet; työnantajien sympatian puute

Taulukko 8. Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajanaisten tilanteet STEAM-aloilla maittain
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Osallistujat toivat esiin ytöllistymisen esteitä ja pohtivat mahdollisia syitä sekä ratkaisuja näihin. 

3. TYÖLLISTYMISEN ESTEET STEAM-ALOILLA

Esimerkkinä naisten epätasa-arvoisesta 
kohtelusta, eräs osallistuja totesi, että 
jokaista viittä työskentelevää naista kohden 
on yksi mies joka toimii yleensä naisten 
esimiehenä. Maahanmuuttajina STEAM-aloilla 
toimivat naiset kohtaavat sosioekonomisia 
esteitä, kulttuurisia eroja sekä esteitä 
urakehityksessään. 

Maahanmuuttajanaisilta saatetaan 
todennäköisemmin kysyä työhaastettelussa 
henkilökohtaisia kysymyksiä, kuten 
esimerkiksi, onko heillä aikomus hankkia 
lapsia. Tämä koettiin suurimmaksi esteeksi 
rekrytoinnissa. Työnantajat saattavat kohdata 
asiakkaiden taholta ennakkoluuloja, kun 
he palkkaavat ulkomaalaisia työntekijöitä. 
Maahanmuuttajanaisille roolimalleina 
toimivista ammattitaitoisista, poliittisista ja 
institutionaalisista naisista on pula.

Vaikka osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, 
ettei sukupuoleen perustuva syrjintä ole 
huomattava haitta, uskottiin sitä kuitenkin 
esiintyvän tietyissä yhteyksissä, kuten 
palkkauspäätöksiä tehtäessä. STEAM-alojen 
yritykset saattavat päätyä palkkaamaan 
mielummin miehiä.

ESPANJA 

ITALIA SUOMI

Osallistujat eivät havainneet merkittävää 
sukupuolisyrjintää henkilökohtaisella tasolla. 
Naisten työllisyystilanne STEAM-aloilla 
paranee, sitä mukaa, kun naisia kannustetaan 
hakeutumaan näille aloille. Alalla on 
kuitenkin nähtävissä miesten valta-asema, ja 
naisvaikuttajien ja naispuolisten roolimallien 
puute ylemmillä uratasoilla huolestuttaa 
naisia STEAM-aloilla.

ISO-BRITANNIA 

A) SUKUPUOLTEN EPÄTASA-ARVO
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STEAM-aloilla tietoa työllisyyttä ja 
tutkintojen hyväksymistä koskien on 
maahanmuuttajanaisten saatavilla vasta 
maahan muutettaessa; hyväksymisprosessia 
ei ymmärretä riittävästi; institutionaalisen 
tuen puute.

Vaikeus saada tietoa puutteellisen kielitaidon 
vuoksi, useimmat materiaalit eivät ole 
saatavilla englanniksi; on itse löydettävä 
tietoa oman alan työmarkkinoista, töiden 
hakemesta ja avoimista työpaikoista.

ESPANJA SUOMI

Työllistymistä koskevan tuen ja tiedon puute; 
harvat mahdollisuudet yhdessä oppimiseen 
siirtolaistyöläisen ja työnantajan välillä; Iso-
Britannian valtion rahoitus ja tutkimus eivät 
ole helposti saatavilla.

ISO-BRITANNIA

B) TUEN JA TARPEELLISEN TIEDON PUUTE

C) MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN SYRJINTÄ

Työnantajien ja suomalaisten keskuudessa 
esiintyvä luottamuksen puute 
ulkomaalaissyntyisiä kohtaan vähentää 
todennäköisyyttä palkata maahanmuuttajia. 
Syrjintä ei aina näy sellaisenaan, vaan muissa 
muodoissa. Esimerkiksi ulkomaalaiset 
työnhakijat torjutaan usein puutteellisen 
kielitaidon vuoksi. Eräs C1-tason 
suomenkielentaitoinen osallistuja kuitenkin 
torjuttiin ilman perusteluja.

Osallistujat kokivat arvostuksen puutetta 
työssään maahanmuuttajataustansa sekä 
tutkintojen todentamattomuuden vuoksi.

Syrjintää esiintyy Suomessa, Italiassa ja Espanjassa. Vahvimmin se nousi esiin Suomen ja Italian 
osallistujien keskuudessa.

ESPANJA

SUOMI
Afrikasta tulevat työnhakijat kohtaavat 
enemmän haasteita kuin Euro-Aasiasta 
tulevat hakijat. Osallistujat huomasivat 
tulevansa väärinymmärretyiksi 
aksenttiensa vuoksi italiaa puhuessaan.   
Maahanmuuttajataustaisiin kohdistuvia 
ennakkoluuloja voi esiintyä myös asiakkaiden 
valittaessa, jos työtä eivät tee "syntyperäiset" 
italialaiset. Maahanmuuttajatyöläisille ei 
myöskään anneta tunnustusta saavutuksista 
ja suorituksista. Ulkomaalaissyntyisillä 
työntekijöillä on lisäksi usein suurempi 
työtaakka kuin heidän Italiasta kotoisin 
olevilla kollegoillaan.

ITALIA
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Osallistujat eivät saa riittävästi tukea 
palvelupisteissä. Henkilökunta ei 
useinkaan puhu muita kieliä italian 
lisäksi. Monimutkaiset vaatimukset 
saattavat estää työnantajia palkkaamasta 
ulkomaalaissyntyisiä hakijoita.

Italiassa ja Iso-Britanniassa viisumihakemusprosessi heikentää huomattavasti maahanmuuttajien 
mahdollisuuksia työskennellä. Prosessi on monimutkainen, eivätkä osallistujat välttämättä saa tarpeeksi 
tukea viranomaisilta tai potentiaalisilta työnantajiltaan.

ITALIA
Työluvat mahdollistavat henkilöiden 
työllistymisen vain tietyillä aloilla. Viisumin 
umpeutuminen uhkaa rekrytointiprosessia, 
eivätkä työnantajat välttämättä ymmärrä 
tilannetta ja tarjoa tukea.

ISO-BRITANNIA

D) BYROKRATIA JA LAKIIN LIITTYVÄT SEIKAT

E) VANHEMMUUS HAITTANA

Jotkin osallistujista kokivat lukuisia 
työhön liittyviä vaikeuksia johtuen 
kielteisistä asenteista äitiyttä kohtaan. 
Yksi osallistujista päätyi työskentelemään 
yrittäjänä, jotta pystyi vastaamaan lastensa 
tarpeisiin.

Vanhemmuus voi olla este työllistymiselle, sillä äitiysloma ja perhevelvoitteet voivat viedä aikaa työltä. 
Maahanmuuttajanaiset ovat entistä haavoittuvampia maissa, jotka jo ennestään tunnetaan naisiin 
kohdistuvista ennakkoluuloista.

ITALIA
Osa miespuolisten kumppaneidensa kanssa 
Iso-Britanniaan muuttaneista maahanmuut-
tajanaisista jäi kotiin hoitamaan lapsia ennen 
työmarkkinoille astumista.

ISO-BRITANNIA
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F) PUUTTEELLINEN KIELITAITO, 
ESIMERKIKSI SUOMEN KIELEN TAIDON 
PUUTE

H) TUTKINNON HYVÄKSYMISPROSESSIN 
MONIMUTKAISUUS

G) EROT URAVAATIMUKSIA JA -ODOTUKSIA 
KOSKIEN KOTI- JA VASTAANOTTAJAMAAN 
VÄLILLÄ

I) PUUTTEET SIDOSRYHMIEN 
OSALLISUUTTA JA SITOUTUMISTA 
KOSKIEN

Useimmin mainittu este oli suomen kielen 
taitojen puute. Työnantajat ja yritykset 
odottavat työnhakijoidensa osaavan sujuvasti 
tai lähes sujuvasti suomea myös tehtävissä, 
jotka eivät edellyttäisi kielitaitoa. Suurin syy 
työpaikan eväämiseen oli useimmiten hakijan 
kielitaidon puute. 

Osallistujilla ei useinkaan ollut tietoa 
hyväksymisprosessista ja siitä, mitä tutkintoja 
Espanjassa ei todenneta. Aikaisemmasta 
työkokemuksesta ja suoritetusta tutkinnosta 
riippumatta todentamaton tutkinto estää 
maahanmuuttajaa työskentelemästä alallaan 
sekä edellyttää alan koulutuksen uusimista, 
jotta henkilö voi jatkaa samalla uralla kuin 
kotimaassaan.

Maahanmuuttajalla saattaa olla vaikeuksia 
saada omalta alaltaan töitä toisessa maassa, 
vuosien alan kokemuksesta huolimatta.    
Syyksi esitettiin maiden eroavat vaatimukset. 

STEAM-alojen maahanmuuttajanaisten 
työllisyyshaasteita ei voida ratkaista 
pelkästään maahanmuuttajanaisten 
toimesta, sillä sidosryhmien sitoutuminen 
on suurpiirteistä ja heidän osallisuutensa on 
riittämätöntä. Eräs osallistuja totesi, että on 
turhauttavaa ja epäoikeudenmukaista, että 
maahanmuuttajia kehotetaan kehittämään 
osaamistaan saadakseen työpaikan, vaikka 
tietoa työnantajien odotuksista sekä takeita 
heidän palkkaamisestaan ei ole.
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Taulukko 9. Syitä STEAM-alojen työllistymisen esteiden taustalla ja ratkaisuehdotuksia

Esteet 
työllistymis
elle STEAM-
alalla 

Mahdolliset syyt Ehdotetut ratkaisut 

Sukupuolten 
eriarvoisuus 

- Naisten syrjintä STEAM-aloilla
vanhentuneiden ja vääristyneiden
uskomusten vuoksi siitä, etteivät
naiset kykenisi tekemään STEAM-
alojen työtehtäviä tai panostaisi
työhönsä yhtä merkittävästi kuin
miehet. 

Yritykset voisivat: 

- Palkata lisää naisia monimuotoisemman  ja
kestävämmän työvoiman turvaamiseksi. 

- Tarjota koulutusta ratkaistaakseen johdon ja
henkilöstön parissa esiintyviä ennakkoluuloja
sukupuolta ja muita tekijöitä kohtaan. 

- Käyttää palkkausta ja ylennyksiä 
tehdessään määrättyjä perusteita
tunnistaakseen valkoisia, kyvykkäitä, cis-
sukupuolisia miehiä suosivat
rakenteelliset epäoikeudenmukaisuudet. 

- Olla oikeudenmukaisempia
palkkaamisessa. Naisten ja muiden
vähemmistöjen asemaa ajatellen
anonymiteetti hakemuksia ja
rekrytointikampanjoita koskien voisi
lisätä työvoiman monimuotoisuutta.

Tarpeellisen 
tiedon ja
tuen puute

- Tämä on työmarkkinoilla
vallitseva tila.
Maahanmuuttaja-naisten
erityistarpeisiin vastaavat
resurssit ovat heikkoja
STEAM-alalla.

- Tiedottaa STEAM-alan mahdollisuuksista
englanniksi. 

- Parantaa mahdollisuuksia saada tietoa 
- Tarjota tukea institutionaalisella tasolla 
- Maahanmuuttajanaisten tulisi ottaa aktiivisesti

yhteyttä työnantajiin eikä odottaa avointen
positioiden listaamista 

- Luoda yhteyksiä alalla ja rakentaa ammatillisia 
verkostoja vastaanottajamaissa. 

- Yritykset ja ammattijärjestöt voisivat
tarjota englanninkielistä aineistoa ja
kohdistaa työpaikkailmoituksia ja
kampanjoita myös englanninkielisille.

Maahanmuuttaja
-naisten syrjintä

- Suomen kansalaisten suosiminen
maahanmuuttajia kohtaan
vallitsevan luottamuspulan vuoksi 

- Maahanmuutto Italiaan melko
uusi asia; kulttuurista
sopeutumista tarvittaisiin

- Muiden STEAM-alojenn henkilöiden kanssa
verkostoituminen, erityisesti suomalaisten
kanssa kerätäkseen luottamusta syntyperäisiltä
suomalaisilta ja lisätäkseen
työllistymismahdollisuuksiaan. 

- Kulttuureja koskevan
valmennuksen tarjoaminen
yrityksille, kunnille ja asuinalueille.

Byrokraattiset
ja oikeudelliset
ongelmat

- Italian byrokratia ei ole riittävän
joustava, jotta se vastaisi tarpeisiin 

- Paikalliset eivät ymmärrä,
mitä maahanmuuttajat käyvät
läpi

- Korkeakoulujen kaltaisten laitosten tulisi
helpottaa mahdollisten hakijoiden opiskeluun
pääsyä. 

- Oleskelulupien nykyisiin vaatimuksiin
voitaisiin ehdottaa muutoksia.
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Vanhemmuus 
haittana 

- Naiset kokevat
Italiassa paineita
tehdessään valintoja
perheen ja työn
välillä. Tämä juontaa
juurensa pinttyneistä
ennakkoluuloista
naisia kohtaan.

- Tarjota maahanmuuttajanaisille parempia
lastenhoitopalveluita.

- Parempaa valtion suojelua äideille,
joustavampia sopimuksia työntekijän ja
työnantajan välillä yhdessä sovittuihin
tarpeisiin perustuen. 

- Sallia isille vapaata lasten hoitoa
varten.

- 

Puutteet 
kielitaidossa, esim. 
suomenkielen 
taidoissa 

- Osallistujat uskovat,
että yritykset
saattavat suosia
suomenkielisiä
hakijoita
valintavaiheessa.

- Yritykset voisivat tarjota mahdollisuuksia oppia
ja harjoitella kieltä harjoittelun, työkokeilujen,
jne. avulla. 
Yritykset voisivat taata työnhakijoiden ja
työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun
laatimalla ”tasa-arvoa ja osallisuutta” -koskevia
suunnitelmia. 

Erot koti- ja 
vastaanottajamaan 
odotuksissa 
uravaatimuksia koskien 

- Maiden väliset
pätevyydet eivät ole
yhtenäisiä.

- Maahanmuuttajat uusivat koulutuksensa
vastaanottajamaassa ja/tai tutkivat, miten
ala eroaa vastaanottajamaassa. 

- Tutkintojen yhtenäistäminen voisi
mahdollistaa pätevyyksien
tunnistamisen.

Hyväksymisprosessin 
monimutkaisuus 
maassa 

- Vaikeus johtuu
byrokraattisissa
viivästyksistä
ministeriöissä.

- Espanjan hallitus on maaliskuusta 2021
lähtien sitoutunut nopeuttamaan
tutkintotodistusten hyväksymisprosessia.
Nyt prosessi kestää keskimäärin kaksi ja
puoli vuotta.

Puutteet sidosryhmien 
osallisuutta ja 
sitoutumista koskien 

- Työnantajien epäselvä,
suurpiirteinen ja
epäjohdonmukainen
sitoutuminen. 

- Päättäjien ja
muutokseen
kykenevien tahojen
puute erilaisissa
aihetta koskevissa
keskusteluissa.

- Sidosryhmät voisivat pitää yllä vastavuoroista
keskustelua 

- Yritykset voisivat asettaa suorituksen
tehokkuutta mittaavia mittareita (KPI)
maahanmuuttajien palkkaamisessa ja antaa
heille mahdollisuus suorittaa työkokeilu tai
harjoittelu kykyjensä osoittamiseksi. 

- Maahanmuuttajat voisivat oppia kieltä ja
parantaa taitojaan.
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Fokusryhmiin osallistuneet kohderyhmän edustajat haluaisivat apua vastaanottajamaidensa byrokratian 
kanavissa navigointiin. He tarvitsisivat tietoa ja tukea saadakseen oleskelu- ja työlupansa sekä 
tutkintonsa ja todistuksensa virallisesti hyväksytyiksi. Lisäksi he tarvitsisivat valmennusta työnhakuun 
ja vastaanottajamaan työkulttuuriin sopeutumiseen. Monet tarvitsisivat tukea myös vastaanottajamaan 
kielen oppimisessa. Useimmilla vastaajilla on lapsia tai on aikomuksenaan hankkia lapsia, joten he 
tarvitsisivat resursseja lastenhoitoon ja perheen tukemiseen. Nämä tarpeet vaikuttavat myös heidän 
kykyynsä osallistua koulutukseen ja valmennukseen.

4. MAAHANMUUTTAJANAISTEN VALMENNUSODOTUKSIA JA 
-TARPEIAT STEAM-ALOILLA

Neljän fokusryhmän osallistujat toivoivat 
seuraavia asioita:

Kohtuullinen kesto sellaisina ajankohtina, 
jolloin pystyy toimimaan tuottavasti:

Toiveet valmennuksen sisällöstä:

- Luottamusta rakentavaa.
- Yrittäjyys ja itsenäinen ammatinharjoitus sekä 
muut asiaankuuluvat taidot.
- Suomi ja Iso-Britannia: ei vain tiettyjä 
valmennusaiheita, vaan myös toimia tietynlaisten 
ongelman ratkaisemiseen.
- Italia: räätälöidympää neuvontaa, konsultaatioita ja 
tukea.
- Espanja ja Iso-Britannia: valmennusta työnantajille 
ja muille sidosryhmille.

Toivevalmentajia ovat henkilöt, jotka:

- Henkilökohtainen mentorointi työelämän eri 
osa-alueista sekä vinkkejä työn saantiin.
- Kasvokkaiset tapaamiset virtuaalisten 
tapaamisten sijaan, oppijoiden tarpeista 
riippuen.
- 3-4 osallistujan ryhmissä toteutettava     
mentorointi.
- Saatavilla olevat, ilmaiset kurssit ja koulutus 
tutkintoja sekä todistuksia varten.
- Mentorointi työpaikalla perehdytysvaiheessa 
sekä sen jälkeen.

- Suomi: ideaalipäivä on lauantai ja kesto 
muutama tunti.
- Italia: muutaman tunnin sessioita mieluiten 
illalla tai viikonloppuisin.
- Iso-Britannia: mieluiten aamuisin; 
verkkokoulutus on väsyttävää, joten lyhyet 
aamutapaamiset olisivat tuottoisia.

- Kykenevät merkittävästi vaikuttamaan 
työmarkkinoihin sekä/tai ovat asemassa, 
joissa he pystyvät vaikuttamaan 
viranomaisiin.
- Omaavat vankan kokemuksen tai 
ymmärryksen asianomaisesta alasta.
- Jakavat osallistujien kanssa henkilökohtaisia 
omanisuuksia, jotta yhteyden luominen 
osallistujiin on helpompaa.
- Omaavat yhteyksiä yhdistyksiin ja 
työvoimatoimistoihin, jotta he voivat toimia 
yhteyshenkilöinä osallistujien etsiessä töitä.
- Voivat mentoroida henkilöitä, joilla on jo 
työpaikka.

A) VALMENNUKSEN TOTEUTTAMISMUOTO

C) VALMENNUSAIKA

D) VALMENNUKSEN SISÄLTÖ

B) MENTORIT, VALMENTAJAT JA 
FASILITAATTORIT
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Taulukko 10. Valmennuksen sisältöalueet

Valmennuksen sisältöalueet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Työelämässä 
tarvittavat pehmeät 
taidot 

Minäpystyvyys 

- Itsevarmuuden rakentaminen on todettu STEAM-alojen tärkeimmäksi 
työelämässä tarvittavaksi pehmeäksi taidoksi. Itsevarmat viestintä- ja 
puhetaidot koetaan erityisen hyödyllisiksi. 

 
Yleiset työelämätaidot 

- STEAM-alojen taitojen edistäminen vastaanottajamaassa. 
Taitoja on sopeutettava asianmukaisesti ja 
itseluottamiksella. 

- Esteetön ja räätälöity neuvonta liittyen maahanmuuttajanaisten 
ainutlaatuisiin tilanteisiin. 

 
Verkostoituminen 

- Käytä LinkedInin kaltaisia työkaluja ammatillisten verkostojen 
kasvattamiseen sekä etsi töitä, joissa mainitaan tarvittavan 
STEAM-alan taitoja. 

- Verkostoitumiskyky auttaa omien taitojen esiintuomisessa sekä 
rakentaa itseluottamusta luotaessa kontakteja muiden alan 
edustajien kanssa. 

- Tuo lähiaikoina maahan saapuneet maahanmuuttajanaiset yhteen 
sellaisten maahan jo asettuneiden maahanmuuttajanaismentoreiden 
kanssa, jotka työskentelevät menestykkäästi STEAM-aloilla. 

 
Muut 

- Omavaraisuus, luovuus, motivoituneisuus ja sinnikkyys. 

Yrittäjyys ja 
itsenäinen 
ammainharjoitus 

- Itsenäisen ammatinharjoituksen vaihtoehdot STEAM-aloilla 
- Yrittäjyystaitojen esittely käytännönläheisellä tavalla, jossa on 

aihepohainen haku. 

Kieli - Osallistujat Italiassa haluaisivat oppia lähemmin työhakemusten 
laatimiseen liittyvästä prosessista. 

 
 

Tieto, tuki ja 
konsultointi 

- Neuvontaa vastaanottajamaiden prosesseista, esimerkiksi 
työhaastatteluodotuksista sekä ansioluetteloiden esimerkkimalleista. 

- Tietoa esimerkiksi siitä, miten ja milloin tarvittavat asiakirjat on hankittava; 
toimialoista; missä maahanmuuttajat voisivat työskennellä, kustannuksista 
jne. 

- Mahdollisuudet jakaa kotimaassa hankittua tietoa, 
vastaanottajamaissa yhtenäistettyjen prosessien puitteissa. 

 

Osallistujien ehdotukset korreloivat läheisesti ehdotettujen moduulien kanssa. Valmennuksen sisältöä 
mukautetaan jonkin verran kullekin maalle sopivaksi. Valmennuksen neljä sisältökategoriaa ovat: 
työelämässä tarvittavat pehmeät taidot; yrittäjyys ja itsenäinen ammatinharjoittaminen; kieli; tieto, tuki 
ja konsultointi.
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Osallistujat ehdottavat, että oppilaitosten, kansalaisjärjestöjen, yritysten sekä muiden sidosryhmien 
tulisi ottaa merkittävämpi ja kannustavampi rooli maahanmuuttajanaisten työllistetyvyydessä STEAM-
aloilla. Osallistujat Suomessa, Italiassa ja Espanjassa tunsivat itsensä turhautuneiksi eivätkä enää 
kyenneet luottamaan sidosryhmiin, sillä he olivat odottaneet sidosryhmien ottavan enemmän kantaa 
heidän työllistettävyyteensä sekä muihin sosiaaliseen osallisuuteen liittyviin seikkoihin.

5. SIDOSRYHMIEN ROOLI MAAHANMUUTTAJANAISTEN 
TYÖLLISTYMISESSÄ STEAM-ALOILLA

Sitoudu palkkaamaan tietty määrä maahanmuuttajanaisia. Laadi rekrytoinnin yhteydessä työn 
suorittamisen tehokkuutta mittaavia mittareita (KPI) edistääksesi monimuotoisuutta, sosiaalista 
osallistamista sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa. Työllisyystilanne voisi parantua, mikäli yritykset 
olisivat avoimempia muutokselle.
Poista palkkaamisprosesseihin sisältyvät ennakkoluulot. Säilytä palkattavien henkilöiden anonymiteetti 
työnhakijoita vertaillessasi, jotta palkkausprosessin oikeudenmukaisuus kyettäisiin takaamaan. Pidä 
huolta, että saatavilla on sellainen välikäsi, johon ihmiset voivat ottaa yhteyttä seurauksia pelkäämättä, 
mikäli he uskovat tulleensa kohdelluksi epäoikeudenmukaisella tavalla.
Tarjoa työntekijöille lisää koulutusta kulttuuriin liittyvästä osaamisesta. Edistä työyhteisöön 
sopeutumista aktiivisesti ja luo yhteistyöhaluista lähestymistapaa työympäristöön.

Pidä tapahtumia, jotka tarjoavat verkostoitumisen lisäksi muitakin hyötyjä. Työnantajat voisivat 
esimerkiksi laatia listoja toivottavista taidoista tai ominaisuuksista, ja kertoa työnhakijoille kriteereistä, 
joiden mukaan työnhakijat voisivat kehittää itseään.
Tee yhteistyötä paikallisten ihmisten kanssa, jotka voisivat ohjata uusia tulokkaita. Järjestä tapahtumia 
yhdessä maahanmuuttajanaisten kanssa, jotta heidän tarpeensa tulisivat paremmin ymmärretyiksi. 
Tarjoa tiloja, joissa ihmiset pääsevät vapaasti kommunikoimaan toistensa kanssa.
Välitä lisää institutionaalista tukea STEAM-aloja edustaville maahanmuuttajanaisille. Osallistujat 
odottavat saavansa apua pitkissä ja monimutkaisissa byrokraattisissa menettelyissä.

Tee yhteistyötä taataksesi sekä tarjotaksesi ammattitaitoista työvoimaa, koskien erityisesti STEAM-
aloja edustavia maahanmuuttajanaisia. Lisää tietoisuutta ja ehdota STEAM-alojen koulutuksia naisille. 
Yksi fokunryhmäosallistuja toi esiin, että yritykset haluavat palkata ammattitaitoisia ja yritykseen 
sopivia työntekijöitä, mutta saattavat kokea epävarmuutta siitä, onko asemaan hakeneella henkilöllä 
asianmukainen sekä yrityksen tarpeita vastaava pätevyys.
Lisää ja laajenna tietämystä STEAM-aloja edustavien maahanmuuttajanaisten työllisyydestä. Erään 
osallistujan mukaan maahanmuuttajatyöntekijöitä kohtaan on edelleen olemassa ennakkoluuloja, 
millä on negatiivinen vaikutus työllisyysnäkymiin. Kouluta päättäjiä sekä kannusta yrityksiä 
palkkaamaan maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä. Tee maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden 
palkkaamisesta houkuttelevampaa.

A) YRITYKSET

B) MAAHANMUUTTAJANAISTEN TYÖLLISTETTÄVYYTTÄ STEAM-ALOILLA TUKEVAT JÄRJESTÖT

C) TYÖLLISYYSJÄRJESTÖT, KORKEAKOULUT JA PÄÄTTÄJÄT
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Pienen otoskoon vuoksi yleiskuva esiin tulleista asioista ei ole yleispätevä, mutta se kuvastaa kuitenkin 
hyvin jo sitä, mitä Euroopan maissa STEAM-aloille pyrkivien maahanmuuttajanaisten vaikeuksista 
tiedettiin etukäteen. Korkeasti koulutetut STEAM-alojen maahanmuuttajanaiset joutuvat kokemaan 
seuraavaa:

MentoraSTEAM-valmennus on kohdistettu erityisesti tälle korkeasti koulutetulle maahanmuuttajanaisten 
väestöryhmälle. Hankkeessa tapahtuvia toimintoja tarkennetaan neljässä fokusryhmässä kerättyjen 
tietojen ja ehdotusten perusteella. Tietyt kansalliset tarpeet ja mieltymykset otetaan huomioon. 
Työelämässä tarvittavia pehmeitä taitoja, yrittäjyyttä ja kielitaitoa koskeva valmennus sekä tarvittavan 
tiedon ja konsultoinnin tarjoaminen antaa naisille paremmat edellytykset kohdata haasteita, joita 
maahanmuuttajanaiset joutuvat STEAM-aloilla kokemaan.

Fokusryhmäläiset toivat myös selkeästi esille, että julkisella sektorilla, yksittäisillä yrityksillä, oppilaitoksilla, 
yhteisöillä sekä kansalaisjärjestöillä on oma roolinsa maahanmuuttajanaisten tukemisessa STEAM-aloilla. 
Avustamisen taso ei ole vielä niin hyvä, kuin sen pitäisi olla. Korkeasti koulutettuja maahanmuuttajanaisia 
tulisi kyetä tukemaan paremmin, sillä heillä on potentiaalia kehittää uusien kotimaidensa osaamista 
sekä työkulttuuria.

Kaksitasoista syrjintää edustaessaan 
vähemmistöä maahanmuuttajina sekä naisina 
miesvaltaisilla aloilla. Heidän ei aina uskota 
olevan yhtä älykkäitä tai kyvykkäitä kuin 
STEAM-aloilla työskentelevät miehet.

Heillä on usein lapsia, tai on aikomuksenaan 
hankkia lapsia, minkä vuoksi he tarvitsevat 
resursseja lastenhoitoa varten, sekä tukea.

Toivovat apua vastaanottajamaidensa 
byrokratian kanssa; tarvitsevat tietoa ja tukea 
oleskelu- ja työlupien hankkimisessa, tutkintojen 
ja todistusten virallisessa todentamisessa 
sekä tarvitsevat maakohtaista koulutusta 
työnhakuun ja vastaanottajamaan työkulttuuriin 
sopeutumiseen liittyen.

Edustavat Euroopassa aliarvostettua 
määrällisesti vähäistä ja erityistarpeita 
omaavaa väestöä.

Useat tarvitsisivat tukea vastaanottajamaansa 
kielen oppimisessa.

Etniseen taustaansa liittyviä ennakkoluuloja 
tai vääristymiä, jotka hankaloittavat heidän 
mahdollisuuksiaan saada koulutustaan, 
kokemustaan ja taitojaan vastaava työpaikka.

Puoluleellisuutta tiettyä sukupuolta kohtaan 
työnantajan taholta, koska naiset saattavat 
tarvita äitiysvapaata tai vapaata perhettään 
varten

YHTEENVETO FOKUSRYHMISTÄ OPITUISTA ASIOISTA
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Maahanmuuttajanaisten kouluttaminen ja valmentaminen antaa heille paremmat edellytykset 
erilaisten esteiden kohtaamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. He eivät kuitenkaan pysty täysin 
itsekseen korjaamaan heihin kohdistuvia ennakkoluuloja. Samankaltaisen taustan omaavia mentoreita 
arvostetaan suuresti. Osallistujat toivoisivat myös julkisten tahojen, yritysten sekä heitä ympäröivien 
yhteisöjen tekevän yhteistyötä sekä antavan oman panoksensa. He toivoisivat asian puolestapuhujia. 
MentoraSTEAM-hankkeen avulla näille tahoille voitaisiin esittää kutsu osallistua yhteistyöhön.

Korkeasti koulutetut maahanmuuttajat tuovat lisäarvoa työvoimaan, sillä he edustavat usein nuorempaa 
väestöryhmää, joka tarjoaa tuottavaa työvoimaa useiden vuosien ajaksi. Vastaanottajamaiden tulisi 
tarjota uusille tulokkaille asianmukaista ohjausta sekä auttaa heitä löytämään paikkansa uudessa 
kotimaassaan.

STEAM-aloilla tarvittaisiin enemmän sukupuoliin liittyvää monimuotoisuutta. STEAM-aloille koulutetut 
maahanmuuttajanaiset ovat voimavara, joiden avulla yritykset voisivat kasvattaa monimuotoisuuttaan 
sekä parantaa mahdollisuuksiaan innovoinnin ja kestävyyden parissa.
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Maahanmuuttajille ja naisille suunnattuja aloitteita tutkittiin ja raportoitiin yhteensä 61 
kappaletta.

LUKU 5. 
ALOITTEET 

Kuvio 9. Osallistujien määrä maittain

Kaavio 10. Aloitteet Euroopassa

Aloitteet vahvistettiin sopiviksi selvitysprosessissa määriteltyjen perusteiden mukaisesti: STEAM-aloja 
edustavia maahanmuuttajanaisia koskevat aloitteet, naisia koskevat aloitteet, maahanmuuttajanaisia 
koskevat aloitteet sekä STEAM-aloilla toimivia koskevat aloitteet.

Pääasiallinen alue, jossa kerättyjä 
aloitteita toteutetaan aktiivisesti, on 

Eurooppa.
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Country National projects reported 

Finland 

(1) International Working Women of Finland Ry 
(2) Women in Tech Finland 
(3) Monika-Naiset Alliance 
(4) At Home in Finland project 
(5) Integration SIB project 
(6) SIMHE - Supporting Immigrants in Higher Education in Finland 
(7) Manifold more 
(8) Business Ladies 
(9) Getting ready - A higher education preparatory program for immigrants 
(10) Auroras 

Italy 

(1) PERCORSI D’INCLUSIONE PER DONNE IMMIGRATE, VITTIME DI SFRUTTAMENTO E TRATTA 
(2) A tea with us  
(3) Sofia, dal Greco “Sophia” 
(4) Donne Immigrate e Seconda Generazione 
(5) Io...Lavoro! 
(6) Malaika 
(7) Torino la mia città 
(8) Sguardi di donna: percorsi di integrazione sociale e culturale tra donne straniere e italiane 

residenti nel Territorio della Provincia di Como 
(9) Donne immigrate: percorsi di inclusione sociale 
(10) Name – New Actions for Migrant women 

Spain 

(1) Andalucía se llena de África, “Andalusia fills with Africa I & II”. 

(2) Women with Science 

(3) Inspira STEAM  

(4) WomenTeck, Asociación mujer, ciencia y tecnología. 

(5) MatEsELLA 

(6) Womenalia 

(7) Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas 

(8) Asociación EmPoderArte 

(9) Scholarship for Latina American women who wish to study STEAM in Spain 

(10) Girls in Tech 

United Kingdom 

(1) Project ENTHUSE 

(2) WISE: Engineering and YOU 

(3) EUMentorSTEM 

(4) ‘Return to Tech’ 

(5) FATIMA Project: Wonder Foundation  

(6) TechUP  

(7) MentorSET 

(8) Wise: Leeds Apprenticeship Project 

(9) Regen’s Women in Renewable Energy (ReWIRE) mentoring programme 

(10) Women in High Performance Computing (WHPC) 

 

Taulukko 11. Aloitteet maittain 

Maa Raportoidut kansalliset aloitteet

Suomi

Italia

Espanja

Iso-Britannia

https://www.alianzaporlasolidaridad.org/casos/andalucia-se-llena-de-africa-i-y-ii
https://mujeresconciencia.com/mujeres-con-ciencia/
https://inspirasteam.net/conoce-el-proyecto/
https://www.womenteck.org/#contact
https://www.rsme.es/divulgacion-y-difusion/matesella/
https://www.womenalia.com/
https://www.amit-es.org/sobre-amit/presentacion
https://www.asociacion-empoderarte.org/
https://www.fundacionrepsol.com/es/noticias/37-becas-en-estudios-stem-para-mujeres
https://spain.girlsintech.org/#blog
https://www.stem.org.uk/project-enthuse
https://www.wisecampaign.org.uk/what-we-do/wise-projects/engineering-and-you/
https://www.eumentorstem.eu/
https://www.techreturners.com/programmes/your-return-to-tech/
https://wonderfoundation.org.uk/fatima-project/
https://techupwomen.org/about/
https://www.wes.org.uk/content/mentorset-1
https://www.wisecampaign.org.uk/what-we-do/wise-projects/leeds-apprenticeship%20project/
https://www.regen.co.uk/project/rewire-mentoring-programme/
https://womeninhpc.org/community/mentoring
https://iwwof.com/
https://womenintech.fi/
https://monikanaiset.fi/
https://kotouttaminen.fi/en/at-home-in-finland
https://kotouttaminen.fi/en/integration-sib-project
https://www.oph.fi/en/simhe-services-higher-education-institutions
https://thl.fi/en/web/thlfi-en/research-and-expertwork/projects-and-programmes/manifold-more
https://research.ulapland.fi/en/projects/business-ladies
https://www.metropolia.fi/en/rdi/rdi-projects/getting-ready-a-higher-education-preparatory-program-for-immigrants
https://auroras.fi/en/
http://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2015/03/Sguardi-di-donna-percorsi-di-integrazione-sociale-e-culturale-tra-donne-straniere-e-italiane-residenti-nel-Territorio-della-Provincia-di-Como.pdf
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/_a_tea_with_us_un_progetto_per_il_lavoro_e_l_integrazione_delle_donne_migranti
https://www.sinfonialab.it/wp-content/uploads/2014/03/SOFIA.pdf
https://www.burlo.trieste.it/sites/default/files/generali/Donne%20Immigrate%20e%20Seconda%20Generazione.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/EsperienzeSulTerritorio/pariopportunita/Pagine/io-lavoro.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/politiche-di-integrazione-sociale/Documents/Attivita-concluse.pdf
http://www.mondincitta.it/mic/wp-content/uploads/2016/10/ricerca-completa.pdf
http://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2015/03/Sguardi-di-donna-percorsi-di-integrazione-sociale-e-culturale-tra-donne-straniere-e-italiane-residenti-nel-Territorio-della-Provincia-di-Como.pdf
https://www.burlo.trieste.it/sites/default/files/generali/Donne%20Immigrate%20e%20Seconda%20Generazione.pdf
https://nameproject.eu/
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Suomessa maahanmuuttajia on ollut huomattavasti 
vähemmän muihin Länsi-Euroopan maihin verrattuna, 
erityisesti muihin partnerimaihin verrattuna, vaikka 
yleisesti ottaen maahanmuuttajien määrät ovat olleet 
viime vuosina kasvussa. Eurostatin tuoreimpien tietojen 
(2021) mukaan ulkomaalaissyntyisen väestön osuus 
koko Suomen väestöstä oli vuonna 2018 noin 6,6 %. 
Maahanmuuttajiin liittyvät haasteet ovat näin ollen 
melko uusia, mikä selittää maassa toimeenpantujen 
aloitteiden vähäisyyttä ja yksipuolisuutta.

Italiassa useimpien maahanmuuttajanaisia koskevien 
aloitteiden pääasiallisena pyrkimyksenä on maahan 
muuttaneiden naisten sopeutuminen maahan heidän 
työllistymisensä sijaan. Mikäli aloitteet koskevat 
työllistymistä, keskitytään niissä pääasiassa manuaalisiin 
työtehtäviin. Maahanmuuttajanaisia koskevat hankkeet 
ovatkin harvassa ja niistä hädin tuskin tiedotetaan, 
verrattaessa näitä sellaisiin aloitteisiin, jotka koskevat 
molempia sukupuolia olevia maahanmuuttajia.

Espanjassa naisia ja erityisesti maahanmuuttajanaisia 
koskevien aloitteiden tarkoituksena on tunnistaa 
ja vahvistaa naisten taitoja työelämässä sekä 
arjen toimissa, samalla kun he sopeutuvat 
vastaanottajamaahan. Maahanmuuttajia (sekä 
joissain tapauksissa vain maahanmuuttajanaisia) 
koskevien hankkeiden päätavoitteena oli vähentää 
vastaanottavassa yhteiskunnassa vallitsevia 
ennakkoluuloja sekä korostaa maahanmuuttajien 
tuomaa panosta koskien sosiaalista osallisuutta sekä 
monimuotoisuutta.

Iso-Britanniasta kerätyt aloitteet ja hankkeet ovat 
useimmiten naisia sekä pääasiassa maahanmuuttajia 
koskevia. Erityisesti STEM-aloilla naisia koskevien 
aloitteiden tärkeys on tunnistettu. Puolestaan STEAM-
aloilla naisiin liittyviä aloitteita on vain muutamia.

KANSALLISET ALOITTEITEET

Tarkastellut aloitteet vaihtelevat suuresti sisällöltään ja toteutukseltaan. Keskeisimmin tässä arvojen 
ja toimintojen laajassa kirjossa korostuvat eurooppalaisten kulttuurien väliset vivahteet, esimerkiksi 
Pohjois-Euroopan ja Etelä-Euroopan maiden väliset erot, joita useimmiten tuodaan esiin.
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Aloitteen tavoitteena on auttaa korkeasti 
koulutettuja maahanmuuttajia tunnistamaan 
osaamisensa sekä ohjata heidät sopiville 
koulutus- ja urapoluille kansallisella ja 
alueellisella tasolla. Korkeasti koulutettujen 
maahanmuuttajien aikaisemmat opinnot 
ja tutkinnot pyritään tunnistamaan, 
jotta maahanmuuttajat löytäisivät tiensä 
asianmukaisille koulutus- ja urapoluille.

Aloitteen tarkoituksena on edistää 
innovatiivisten mallien sekä innovatiivisten 
interventiovälineiden kehittämistä, 
tiedotusta ja käyttöä, jotta tiettyjen 
kohderyhmien itsenäisyyttä voitaisiin 
parantaa. Aloitteen kohderyhmiä ovat 
nuoret maahanmuuttajanaiset, ilman 
huoltajaa olevat 16–17-vuotiaat nuoret, 
jotka ovat siirtymässä kohti aikuisuutta, 
sekä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret 
naiset, joiden itsemääräämisoikeutta on 
pyritty rajoittamaan 24 ikävuoteen asti. 
Sen lisäksi, että hankkeessa pyritään 
toteuttamaan toimia, joilla voitaisiin 
edistää nuorten maahanmuuttajanaisten 
itsemääräämisoikeutta, pyritään hankeessa 
myös kehittämään innovatiivien ja toistettava 
malli, jonka avulla vastaavia toimia voitaisiin 
toteuttaa tulevaisuudessa.

Tarjoaa laajan valikoiman kaikille ilmaisia 
ja avoimia tapahtumia ja aktiviteetteja. 
Verkoston jäseniin kuuluu yrityksiä, 
organisaatioita sekä muita teknologia-
alan toimijoita, käsittäen erityisesti alalla 
toimivia ja teknologiasta kiinnostuneita 
naisia. Hanke kannustaa yhä useampaa 
naista hakeutumaan teknologia-alalle sekä 
edistää monimuotoisuuden, sosiaalisen 
osallisuuden ja tasapuolisuuden arvoja 
teknologia-alalla. Sen lisäksi, että hanke on 
lisännyt naisten itseluottamusta, on se myös 
herättänyt keskustelua monimuotoisuudesta, 
tasapuolisuudesta ja osallisuudesta 
teknologia-alalla, tarkoituksenaan lisätä 
tietoisuutta aiheesta sidosryhmien ja 
työnantajien keskuudessa.

Kuusi italialaista järjestöä muodostivat 
kumppanuuden tavoittaakseen itsenäistä 
elämää tavoittelevia maahanmuuttajanaisia 
sekä ammattilaisia ja työntekijöitä, 
joiden tavoitteena on tutustua 
laajemmin uusien kulttuureiden tuomiin 
mahdollisuuksiin. Tavoitteena on parantaa 
työllistymismahdollisuuksia, omavaraisuutta 
sekä turvallista ja itsenäistä arkea. 
Pyrkimyksenä on tasa-arvon edistäminen, 
huomioitaessa samalla myös eurooppalaisten 
maahanmuuttajanaisten erityistarpeet.

SIMHE - Supporting Immigrants in Higher 
Education in Finland

Malaika

Women in Tech 

NAME – New Actions for Migrant WomEn

SUOMI ITALIA

MENTORASTEAM-HANKKEEN KANNALTA TÄRKEIMMÄT ALOITTEET

Laajan kansallisten aloitteiden kirjon perusteella voidaan tunnistaa sekä luoda erilaisia näkemyksiä. 
Aikaisempien kokemuksien perusteella syntyneiden oivallusten, oppien sekä tulosten perusteella 
voidaan valmistautua edessä olevaan prosessiin.
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Aloite tekee yhteistyötä WYCC:n ja Leeds City 
Collegen kanssa (EU:n ESR-rahoitteinen aloite) 
tukeakseen Leedsin työnantajia tunnistamaan 
naispuolisen työvoimansa mahdolliset 
kyvykkyydet STEM-aloilla. Hankekohtaisena 
tavoitteena on tukea naisia heidän taitojensa 
ja potentiaalinsa tunnistamisessa sekä auttaa 
naisia kasvattamaan tietoisuuttaan tekniikan 
alasta.

STEM-alan naisten johtama 
mentorointiohjelma. MentorSET tarjoaa 
"monialaisia riippumattomia mentoreita" 
valtakunnallisesti, ja se on avoin niin 
miehille kuin naisille. Heidän tarjoamansa 
erikoisohjelmiston avulla osallistujat 
etsivät itsellean sopivan mentorin, 
jolta löytyvät asiaankuuluvat taidot, ja 
joka auttaa henkilöitä saavuttamaan 
välitavoitteensa, seuraamaan tavoitteitaan 
sekä kommunikoimaan henkilöiden kanssa 
kahdentoista kuukauden ajan.

WISE: Engineering and YOU 

MentorSET 

ISO-BRITANNIA

Kansalaisjärjestö Alianza por la 
Solidaridadin toteuttama afrikkalaisia 
miehiä ja naisia tukevassa hankkeessa 
työstetään maahanmuuttajanaisia koskevia 
aloitteita sekä sitä, miten he voisivat 
tuoda oman panoksensa Andalusian 
yhteiskunnan toimintaan. Hankkeen 
tavoitteena on madaltaa andalusialaisen 
väestön ennakkoluuloja maahanmuuttajia 
kohtaan ja tuoda esiin, miten afrikkalaiset 
maahanmuuttajat parantavat heidän 
asuinalueidensa elämänlaatua. Aloite 
toimii erityisesti taiteen alalla, ja pyrkii 
tutustuttamaan paikallista väestöä 
afrikkalaiseen kulttuuriin ja taiteeseen. 
Aloite on varsin merkityksellinen, koska 
sen on kehittänyt maahanmuuttajaväestö 
maahanmuuttajaväestöä varten. He pyrkivät 
itse puhumaan tuomastaan potentiaalista ja 
siitä, miten he voisivat edistää yhteiskunnan 
toimintaa.

Verkkosivusto, jonka tarkoituksena on 
osoittaa, mitä naiset tekevät sekä ovat 
tehneet STEAM-alalla. Elämäkerrat, 
haastattelut, tapahtumat, efemeridit 
(taulukko taivaankappaleiden liikkeistä) 
sekä kaikenlaiset kronikat ja asiaankuuluvat 
tapahtumat saavat ansaitsemansa huomion. 
Tarkoituksena on, että tiedettä tekevät naiset 
tuovat esiin näiden naisten olemassaolon, 
heidän työnsä sekä olosuhteet, joissa 
kehitystyötä on tehty. Aloite on hyödyllinen, 
sillä se luo esimerkkitapauksia sekä 
tietokannan naisista, jotka ovat menestyneet 
alalla.

Andalucía se llena de África 

Mujeres con ciencia 

ESPANJA
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Ensimmäisen aloitteita koskevan tiedonkeruvaiheen jälkeen partnerimaiden kansallisissa raporteissa 
raportoitiin 3 hanketta, minkä jälkeen aloitehankkeiden määräksi muodostui 61 kappaletta.

Country who 
collected the 
initiatives 

Project Name 

Finland 

(1) Kaleidoscope project
(2) INTEGR8 project
(3) ENGAGE
(4) The Project Mile 
(5) FEMINA 

Italy 

(1) Wemin
(2) Fatima Project
(3) SPIN Women project
(4) MAI – Migrants’ Women Aspirations Project
(5) Caminhar

Spain 

(1) Impulse4women.

(2) Greenlight for girls.

(3) EU Women 4 future

(4) European Network of Migrant Women

(5) FEMINA (Female participation in high-tech enterprises) 

United Kingdom 

(1) WiTEC EU

(2) The Project Mile 

(3) ‘Intra-EU Mobility of Professional Women – Survey Results: Networking, Employment
Services and Information’

(4) MICADO – Migrant Integration Cockpits and Dashboards

(5) European Training Foundation/MPC Project on Migrant Support Measures from an
Employment and Skills Perspective (MISMES Project)

Other 
Initiatives 
collected 

Project Name 

(1) The National Immigrant Women’s Advocacy
Project (USA) 

(2) Southern Arizona Battered Immigrant Women
Project (USA) 

(3) Immigrant Women's Speakout Association 
(AUSTRALIA)  

Taulukko 12. Tärkeimmät aloitteet

Aloitteet 
kerännyt 
maa

Hankkeen nimi

Suomi

Italia

Espanja

Iso-Britannia

https://www.kaleidoscopeproject.eu/
https://integrateproject.eu/en/
http://www.engageproject.eu/en/
https://projectmile.eu/the-project-mile/
https://www.interregeurope.eu/femina/
http://www.wemin-project.eu/
https://wonderfoundation.org.uk/fatima-project/about-fatima/
https://sportinclusion.net/about-the-spin-women-project/
https://diaspora-engagement.eu/project/migration-aspire-integration/
http://www.soroptimisteurope.org/what-we-do/caminhar-empowerment-for-elderly-immigrant-women/
https://www.impulse4women.org/
http://www.greenlightforgirls.org/
https://ec.europa.eu/jrc/en/euwomen4future
https://www.migrantwomennetwork.org/
https://www.interregeurope.eu/femina/
https://www.witeceu.com/
https://projectmile.eu/the-project-mile/
https://highlyskilledmigrantwomen.com/
https://www.micadoproject.eu/
https://migrationpolicycentre.eu/mismes/
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MENTORASTEAM-HANKKEEN KANNALTA TÄRKEIMMÄT ALOITTEET

Femina -aloitteen tavoitteena on varmistaa, että poliittisessa päätöksenteossa käytettävät välineet 
integroidaan käytettävksi myös toimenpiteisiin, joilla edistetään naisten osallisuutta huipputeknologian 
aloilla. Aloite käsittelee sitä, miten tunnistaa, toteuttaa, seurata sekä arvioida sellaisia päätöksenteon 
välineitä, joiden avulla voitaisiin murtaa naisten teknologia-alan yrittäjyydessä sekä huipputeknologian 
alalla toimivien pk-yritysten työllisyystilanteessa ja urakehityksessä välillä olevia esteitä. Lisäksi tulisi 
murtaa rahoitusohjelmiin sisältyviä sukupuolikysymyksiä huipputeknologiaa kehittävien startup-
yrityksissä sekä pk-yritysten innovoinnissa.

The Project Mile - Maahanmuuttajien kotouttaminen Euroopan työmarkkinoille MILE on Euroopan 
unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston rahoittama hanke, jonka tavoitteena on 
kehittää, toteuttaa sekä tuoda valtavirralle tunnetuksi tehokas malli kolmannen maailman kansalaisten 
integroimiseksi työmarkkinoille. Malli perustuu monialaisiin kyvykkyyksiin, toimijoiden liikkuvuuteen 
sekä maahanmuuttajien kulttuuriin, sosiaalisiin ja taloudellisiin tarpeisiin.

WiTEC EU on luonnontieteiden, teknologian, tekniikan ja matematiikan parissa työskentelevien 
eurooppalaisten naisten liitto (STEM). Se perustettiin vuonna 1988 ja määriteltiin “voittoa 
tavoittelemattomaksi eurooppalaiseksi yhdistykseksi toukokuussa 2001". Hankekohtaisina tavoitteina 
on lisätä STEM-aineita opiskelevien tyttöjen ja naisten määrää ja auttaa heitä etenemään urallaan, 
kehittää naisten teknisiä taitoja ja yrittäjyystaitoja koulutusaloitteiden ja -hankkeiden avulla, luoda 
verkostoitumismahdollisuuksia STEM-alojen parissa toimiville naisille, edistää ja tukea STEM-aineisiin 
liittyvää tutkimusta, tukea sukupuolten tasa-arvoa edistäviä politiikan aloitteita sekä edistää alueellista, 
kansallista ja kansainvälistä tietoisuutta ja kiinnostusta alaa kohtaan.

EU Women 4 future kampanja esittelee naisten aikaansaamaa työtä sekä luo painoarvoa heidän 
saavutuksilleen tieteen, tutkimuksen ja innovoinnin; koulutuksen ja nuorison; sekä kulttuurin ja urheilun 
parissa. Kampanja juhlistaa aloilla mukana olevia naisia EU: n alueella, esittelee EU:n sitoutumista 
sukupuolten tasa-arvoeron ratkaisemiseen sekä tuo esiin menestyviä ammattilaisia kannustaakseen 
tyttöjä opiskelemaan STEM-aineita ja rakentamaan verkostoja muiden naisten auttamiseksi sekä 
toimimaan roolimalleina.

Kaavio 11. Tärkeimmät aloitteet

https://www.interregeurope.eu/femina/
https://www.witeceu.com/
https://ec.europa.eu/jrc/en/euwomen4future
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The National Immigrant Women's Advocacy Project perustettiin kouluttamaan, valmentamaan, 
tarjoamaan teknistä apua ja yleistä poliittista edunvalvontaa, sekä tekemään oikeus- ja 
yhteiskuntatieteestä tutkimusta, jolla voidaan auttaa sellaisia liittovaltio-, osavaltio- ja paikallistasolla 
työskenteleviä ammattilaisia, jotka työskentelevät maahanmuuttajanaisten ja -lasten kanssa ja/tai joiden 
työ vaikuttaa maahanmuuttajanaisiin ja -lapsiin. Southern Arizona Battered Immigrant Women Project 
auttaa tunnistamaan ja kehittämään resursseja sekä tarjoamaan tietoa ja koulutusta organisaatioille, 
jotka ovat vuorovaikutuksessa sellaisten maahanmuuttajanaisten kanssa, jotka saattasivat olla 
perheväkivallan tai seksuaalisen väkivallan uhreja. Hanke on perustanut kuusi työryhmää seuraaviin 
Arizonan seitsemään eteläiseen piirikuntaan: Graham, Greenlee, Cochise, Pinal, Pima, Santa Cruz ja 
Yuma.

Immigrant Women's Speakout Association on NSW: n maahanmuuttaja- ja pakolaisnaisten 
ajatuksia ja kysymyksiä esiin tuova tiedotus-/lähete- ja tutkimuselin. Liitto toteuttaa myös yhteisön 
kehittämishankkeita sekä tarjoaa suoria palveluja muun muassa asunnottomuuden, perheväkivallan, 
työllisyyden sekä yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen aloilla. Speakout on yhteisöllinen 
organisaatio, jota hallinnoivat muut kuin englanninkielisen taustan omaavat naiset.

Taulukko 13. Muut kerätyt aloitteet Kuvio 12. Euroopan ulkopuoliset aloitteet

Country who 
collected the 
initiatives 

Project Name 

Finland 

(1) Kaleidoscope project
(2) INTEGR8 project
(3) ENGAGE
(4) The Project Mile 
(5) FEMINA 

Italy 

(1) Wemin
(2) Fatima Project
(3) SPIN Women project
(4) MAI – Migrants’ Women Aspirations Project
(5) Caminhar

Spain 

(1) Impulse4women.

(2) Greenlight for girls.

(3) EU Women 4 future

(4) European Network of Migrant Women

(5) FEMINA (Female participation in high-tech enterprises) 

United Kingdom 

(1) WiTEC EU

(2) The Project Mile 

(3) ‘Intra-EU Mobility of Professional Women – Survey Results: Networking, Employment
Services and Information’

(4) MICADO – Migrant Integration Cockpits and Dashboards

(5) European Training Foundation/MPC Project on Migrant Support Measures from an
Employment and Skills Perspective (MISMES Project)

Other 
Initiatives 
collected 

Project Name 

(1) The National Immigrant Women’s Advocacy
Project (USA) 

(2) Southern Arizona Battered Immigrant Women
Project (USA) 

(3) Immigrant Women's Speakout Association 
(AUSTRALIA)  

Muita 
kerättyjä 
aloitteita

Hankkeen nimi

https://niwaplibrary.wcl.american.edu/
https://www.endslaverynow.org/southern-arizona-battered-immigrant-women-project
https://www.speakout.org.au/
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Edellisissä luvuissa on esitetty menestarinoita, maahanmuuttajanaisten näkemyksiä heidän tarpeitaan 
koskien sekä aloitteita neljässä maassa Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla. Tässä luvussa esitetään 
kerätystä tiedosta koostettuja päätelmiä:

STEAM-aloja edustavat korkeasti 
koulutetut maahanmuuttajanaiset joutuvat 
kohtaamaan haasteita sukupuolensa 
(sukupuolikysymykset, äitiys haittana) ja 
maahanmuuttajataustansa vuoksi. Näin 
ollen he saattavat kohdata sukupuolisen 
puolueellisuuden lisäksi etnistä taustaa 
koskevia ennakkoluuloja sopivaa työtä 
etsiessään.

STEAM-alalla tarvittavista tiedosta ja tuesta 
on pula, sillä maahanmuuttajanaisten 
tarpeisiin ei pystytä nykyisellään ja nykyisin 
keinoin täysin vastaamaan.

Vaatimukset tarvittavasta osaamista eroavat 
alkuperämaan ja vastaanottajamaan välillä.

He ovat Euroopassa aliarvostettua väestöä, 
heitä on vähän ja heillä on erityisiä tarpeita.

Sidosryhmien osallistumisen ja sitoutumisen 
puute on yksi olennainen ongelma.

Byrokraattisia ja oikeudellisia haasteita ei olla 
vielä ratkaistu tavoitteita vastaavalla tavalla.

Korkeasti koulutetut maahanmuuttajanaiset 
toivoisivat lisätietoja vastaanottajamaidensa 
sääntelyelimistä ja tutkintojen 
todentamis-järjestelmistä. Tutkintojen 
hyväksymisprosessin monimutkaisuus 
vaikuttaa olennaisesti heidän elämäänsä.

LUKU 6. 
YHTEENVETO JA SUOSITUKSIA
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Suomessa, Italiassa, Iso-Britanniassa ja Espanjassa haastateltujen naisten toiveille tulisi myös antaa 
painoarvoa: 

He toivoisivat voivansa vaikuttaa enemmän 
työmarkkinoiden sitoutumiseen muutokseen.

He haluaisivat luoda kannustavia verkostoja 
samassa tilanteessa olevien naisten kanssa.

He haluaisivat luoda yhteyksiä yhdistyksiin ja 
työvoimakeskuksiin, jotta ne voisovat toimia 
yhteyshenkilönä osallistujien etsiessä töitä.

He toivoisivat olevansa tietoisempia 
vastaanottajamaansa tilanteesta alaa 
koskien.
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Tälle sivulle on kerätty joukko suosituksia maahanmuuttajanaisten kanssa työskentelemisestä ja heidän 
kehityksensä edistämisestä STEAM-aloilla:

Työtilojen tarjoaminen sekaryhmille olisi 
tärkeää, jotta yhteiskuntaan integroituminen 
ja verkostojen luominen olisi helpompaa. 
Tarpeeseen voitaisiin vastata järjestämällä 
yliopiston toimesta yhteisiä ohjelmia 
paikallisille naisille ja maahanmuuttajanaisille.

Tyttöjen kannustaminen STEAM-aloille 
roolimalleja käyttäen sekä menestyneiden 
maahanmuuttajanaisten välillä tapahtuvan 
kokemusten jakamisen mahdollistaminen.

Työmarkkinoilla olisi ratkaisevan tärkeää 
myös varmistaa, että sopimukset ja ehdot 
eivät ole kenenkään ominaisuuksia syrjiviä.

Omaksumalla joitain edellisen luvun 
aloitteita, voitaisiin sidosryhmiä, toimielimiä 
sekä kansalaisjärjestöjä auttaa toteuttamaan 
ideoita, jotka on katsottu hyviä käytäntöjä 
edustaviksi.

Erityisen tärkeää olisi myös koulutus, joka 
käsittelisi sitä, miten maahanmuuttajanaiset 
voisivat suunnata uraansa STEAM-aloille tai 
miten heitä voitaisiin työntekijöinä kehittää.

Pätevyyksien todentamisen helpottaminen olisi 
erityisen tärkeää muodollisen ja epävirallisen 
osaamisen vahvistamisessa, jotta naiset voisivat 
osallistua työpanoksellaan yhteiskunnan 
kehittämiseen.
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