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Tämä projekti on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tämä julkaisu heijastaa vain tekijän
näkemyksiä, eikä komissiota voida pitää vastuussa julkaisussa olevien tietojen mahdollisesta käytöstä.

Maahanmuuttajien ammatillisen ja
sosiaalisen integraation tukeminen hoiva-

alalla



1   TAVOITE: PARHAIDEN KÄYTÄNTÖJEN ANALYSOINTI JA VERTAILU
Tuotos: Benchmark-raportti (pohjana kirjallisen tausta-aineiston kerääminen ja sidosryhmien
haastattelut) 

Maahanmuuttajat ja erityisesti naispuoliset kolmansien maiden kansalaiset ovat heikosti
integroituneet Euroopan työmarkkinoille (Eurostat, 2019) ja keskittyvät suurelta osin talouden
sektoreille, jotka ovat perinteisesti liittyneet palkattomaan lisääntymiseen ja siten
tuntemattomaan ja aliarvostettuun työhön, kuten kotityöhön  (ILO, 2013). Kotityö on silti yksi
naispuolisten maahanmuuttajien tärkeimmistä tavoista työllistyä (Eurostat, 2012). ja päättäjät
pitävät sitä mahdollisuutena integroida maahanmuuttajanaisia työmarkkinoille.

Viimeisimpien EU: n tasolla saatavilla olevien tietojen mukaan henkilökohtaiset ja
kotitalouspalvelut (PHS), edustavat 8 miljoonaa työpaikkaa eli 4% kokonaistyöllisyydestä  (EUn
keskiarvo), ja naispuolisten työntekijöiden osuus alasta oli 91 % EU-24:ssä vuonna 2016  (EFSI,
2018). Cedefopin ”Skills Panorama Report on Care workers: skills, opportunities and challenges
(2019)” –raportin mukaan henkilökohtaisen avustajan ja kotona tapahtuvan hoivan aloilla on
hyvät tulevaisuuden työnäkymät ja tarve työntekijöille näillä aloilla tulee lisääntymään. 

Kuka tahansa ei kuitenkaan voi tarjota näitä palveluita. Kyseiset työt edellyttävät erityisiä
taitoja, joita usein aliarvioidaan. Alan työntekijät eivät ole helpolla korvattavissa, koska
tarvitaan monia pehmeitä taitoja, kuten kielitaito, hyvät käytöstavat, perusteellisuus ja kyky
työskennellä itsenäisesti. (Deutscher Frauenrat, 2013)

PROJEKTIN PÄÄTAVOITTEET JA TUOTOKSET

3   TAVOITE: PROJEKTIN TULOSTEN JUURRUTTAMINEN
Tuotokset: Ohjeistukset, jotka sisältävät tietoa ja neuvoja projektin tarjoamien työkalujen ja
materiaalien käytöstä.

2  TAVOITE: TUNNISTAA TARVITTAVAT TAIDOT, JOIDEN AVULLA MAAHANMUUTTAJAT
VOIVAT INTEGROITUA MENESTYKSEKKÄÄSTI TYÖMARKKINOILLE HOIVATYÖHÄN

Tuotokset: 
Osaamisen viitekehys, johon sisältyy sekä erityisiä että monialaisia taitoja. Nämä taidot
validoidaan asiantuntijoiden ja fokusryhmien toimesta. 

Itsearviointityökalu maahanmuuttajien tietojen ja taitojen arvioimiseksi ja tarvittavan
koulutuksen ehdottamiseksi.

Koulutusohjelma maahanmuuttajille ikäihmisen kotona tapahtuvaan hoivatyöhön.
Koulutusohjelma toteutetaan osittain verkossa ja osittain kasvotusten. Lisäksi tuotetaan
harjoittelupaketti englanniksi, suomeksi, ranskaksi, italiaksi ja espanjaksi. Yhteensä 80
maahanmuuttajaa valitaan testaamaan koulutusohjelmaa ja harjoittelupakettia Suomessa,
Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa. 

MiCare-projektin tarkoituksena on edistää
maahanmuuttajanaisten työllistymistä ikäihmisten
kotona tapahtuvan avustavan hoivatyön pariin.

Erasmus+ -rahoitteinen hanke kestää
yhteensä 30 kuukautta ja se toteutetaan
marraskuun 2020 ja huhtikuun 2023
välisenä aikana. Projektissa on mukana
viisi partneria viidestä eri maasta.
Mukana olevat partnerit ovat Espanjasta,
Italiasta, Itävallasta, Ranskasta ja
Suomesta.  
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