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”Now that I have tasted what it is to have a good position and 
salary, and I have understood also that I'm a valuable human
resource also here in Finland because of my international and 
culture background I have, the network and connections, and 
because of my own working capacity, I don't want to go back
there [other, not hi-skilled job]. If in Finland I have to go back
there then I'm out.” 

“So, after school, they were all saying "Oh, if you learn Finnish, 
you will get a job." So, now, I've studied Finnish so I am just 
looking how I can get a job but if I don't get a job maybe after
two or three years, the situation is still the same, then maybe I 
have no option than to leave because I can't be doing this for 
the rest of my life.” 

Korkeakouluohjaus ulkomaisen opiskelijan työllistymisen ja 
integraation tukena (Tuononen, M., Uotila, M., Loikkanen J., 
Ylimaula R., Marjomaa, N. & Latvanen, E.) Eurostudent VII-
tutkimuksen artikkelisarja, 2021



• Suurin osa ulkomaisista tutkinto-opiskelijoista 
haluaisi työllistyä Suomeen valmistuttuaan. 
Käytännössä kaikki eivät kuitenkaan työllisty, ja 
työllistyneistä vain osa löytää oman alan töitä ja 
koulutustasoaan vaativia tehtäviä, kun osa 
joutuu tyytymään vähemmän koulutusta 
vaativiin tehtäviin. 

• Suomi näyttäytyy houkuttelevana maana 
työskennellä valmistumisen jälkeen, vaikka se ei 
olisi ollut perimmäinen syy Suomeen 
opiskelemaan hakeutumiselle. 

• Työllistymisen esteinä mainitaan muun muassa 
puutteelliset työnhankintataidot, työllistymistä 
edistävien verkostojen vähyys ja riittävän 
suomen kielen taidon puute. 

• Suomen kielen osaamisen merkitys korostuu 
nimenomaan työnhakuvaiheessa. Vaikka moni 
ulkomainen opiskelija selviää niin opinnoistaan 
kuin opintojen aikaisesta arjestaan taitamatta 
suomea, työtä Suomesta hakiessa 
kielitaidottomuus muodostuu usein esteeksi. 



• Opintojen aikaista tukea 
voidaan tarkastella 
taloudellisen, sosiaalisen, 
terveydellisen ja 
työllistymistä tukevan tuen 
kautta.

• Ulkomaiset opiskelijat eivät 
ole homogeeninen massa, 
jonka tarpeet olisivat 
yhtenäiset. 



• Ulkomaisten korkeakouluopiskelijoiden 
työllistymisen esteitä voidaan lieventää opintojen 
aikaisella uraohjauksella ja suomalaista 
työelämää tutuksi tekemällä.

• Työnhankintataitojen parantamiseen, suomen 
kielen oppimismahdollisuuksiin ja verkostojen 
rakentamiseen tulisi kiinnittää huomiota opintojen 
aikana. 

• Osa työllistymishaasteista kumpuaa kuitenkin
laajemmasta kulttuurisesta ilmapiiristä.
Työnantajien ennakkoasenteet eivät välttämättä 
suosi ulkomaisia hakijoita, eikä monimuotoisuutta 
nähdä potentiaalisena voimavarana vaan riskinä. 



Kiitos!


