Tutkimuksella
kohti tasa-arvoista
työelämää
Tasa-arvoinen
hyvinvointi: Työn ja
muun elämän
hämärtyvät rajat

Kansalaisjärjestötyö lisää
osallisuutta ja edistää
ulkomaalaistaustaisten
naisten työllistymistä

Työn ja muun elämän hämärtyvät rajat ja niiden
johtaminen vaikuttavat merkittävästi työhyvinvointiin
ja työssä jaksamiseen. Vaikutukset ulottuvat yksilö-,
organisaatio- ja yhteiskuntatasoille esimerkiksi sairauslomina,
työpaikan vaihtamisena ja työkyvyttömyytenä.

Ulkomaalaistaustaisten naisten työllisyysaste on
verrattain alhainen. Ryhmällä on paljon potentiaalista
osaamista, joka tällä hetkellä jää hyödyntämättä
naisten itsensä sekä yhteiskunnan tappioksi. Tutkimuksemme
mukaan kansalaisjärjestöjen tarjoama mentorointi edistää
ulkomaalaistaustaisten naisten työllistymistä.

TYÖN HÄMÄRTYVÄT RAJAT
NÄYTTÄYTYVÄT

Kansalaisjärjestöjen toiminta on tärkeää osallisuuden
edistämisessä. Järjestöillä on laajaa ja pitkäjänteistä
osaamista ja verkostoja, joiden kautta saadaan
toimintaan osallistujien osaaminen hyötykäyttöön.

ajan ja paikan kysymyksissä, jolloin
esimerkiksi työn tekeminen saattaa
valua kotiin/vapaa-aikaan vaikeuttaen
tai estäen työstä palautumista.

Maahanmuuttajien työllistymisessä on tarvetta
räätälöidä tarjottavia palveluita.

henkisyyden ja tunteiden hallinnan
muuttumisena työksi, osana yksilön
ammatillista osaamista ja organisaatioiden
vastuuta.

Suomen kielen osaaminen on tärkeää
työllistymisessä, mutta liiallinen puutteiden
korostaminen ja itsekriittisyys on haitallista.
Ulkomaalaistaustainen työnhakija olisi tärkeä
kohdata ensisijaisesti työtä hakevana osaajana, ei
maahanmuuttajana.
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