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Johdanto: Työperäisen
maahanmuuton lupaukset ja
uhkakuvat
Mika Helander

Tässä teoksessa käydään läpi joitakin viime vuosien työperäiseen
maahanmuuttoon liittyviä keskeisiä aihealueita ja yhteiskuntakeskustelussa esiintyneitä teemoja. Teoksen lähtökohtana on, että sosiaaliset
ongelmat, mutta myös lupaukset maahanmuuttoon liittyen ovat suurelta osin konstruoituja ideologisella tasolla ja myös etupäässä kuvitteellisia, ilman suoraa viittaavuutta tilastoihin, faktoihin, tutkimustietoon tai loogiseen päättelyyn. Siten useimmissa maahanmuuttoon
liittyvissä väittämissä voidaan todeta totta olevan korkeintaan toisen
puolen väitteestä, jos edes senkään.
Sosiologisen teorian yhteä klassisena lähtökohtana on, että kuviteltu muuttuu todelliseksi koska ihmiset alkavat elää kuvitellun mukaisesti. Kuviteltu muuttuu siis todelliseksi seurauksiltaan. Siitä syystä
kuvitellun pohtiminen on sosiologisesti mielekäs tehtävä yritettäessä
ymmärtää tämänhetkistä yhteiskuntaa.
Teoksessa paneudutaan etupäässä työmarkkinoiden sinikaulus –tasoon ja suorittavissa, työväenluokkaisissa työmarkkina-asemissa työskentelevien asemaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Kirjan lähtökohtana on ollut SAK:n monikulttuurisuusryhmän järjestämä seminaari
Maahanmuuttajien vaikutukset työehtoihin 10.12.2008, jossa useat
teoksen kirjoittajista esittelivät tutkimustuloksiaan.
Suomen maahanmuuttopolitiikassa on vuodesta 2006 vallinnut
työperäisen maahanmuuton aikakausi. Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma otti tuolloin merkittäväksi aihealueekseen työperäisen maahanmuuton, jota perusteltiin Suomen heikkenevällä
huoltosuhteella. Työperäisen maahanmuuton katsottiin olevan ainoa
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vaihtoehto hyvinvointivaltion rahoitukselle, koska syntyvyydessä
ei ollut merkittävää kasvua näköpiirissä ja väestö vanheni ja siirtyi
eläkkeelle kiihtyvässä tahdissa. Huoltosuhde uhkasi muuttua kestämättömän heikoksi lähivuosien aikana, josta puolestaan seuraisi julkisen talouden kestävyysvaje, ellei työperäistä maahanmuuttoa saataisi
pikaisesti lisääntymään. Maahanmuutto lisääntyikin vuonna 2007
edellisten vuosien reilun 20 – 22 000 henkilön määrästä 26 – 29 000
henkilöön vuodessa. Vuotuisissa maahanmuuttajamäärissä oli tosin
tapahtunut jatkuvaa lisääntymistä lamavuodesta 1994 lähtien, mutta
vuodesta 2007 vuotuiset maahanmuuttajamäärät nousivat selkeällä
3500 henkilön hyppäyksellä.
Yhteiskunnallinen maahanmuuttokeskustelu lisääntyi tässä vaiheessa, ja kärjistyi väittelyyn puolesta ja vastaan. Keskustelu kiivastui,
eikä leimaavilta ylilyönneiltäkään vältytty. Nyt voidaan todeta, että
viime vuosina käyty maahanmuuttokeskustelu oli yksi syy Perussuomalaisten vaalivoittoon kevään 2011 eduskuntavaaleissa. Perussuomalaisten ehdokaslistoilta nousi eduskuntaan useita maahanmuuton
vastustajia.
Työperäisen maahanmuuton kannattajat olivat jossain määrin
ylioptimistisia niiden mahdollisuuksien suhteen, joita maahanmuutolla on yhteiskunnan isojen rakenteellisten asioiden ratkaisemisessa.
Ensinnäkään työntekijöiden houkutteleminen ulkomailta ei enää ole
helppoa, koska muut isommat länsimaat ovat jo pitkään rekrytoineet
maahanmuuttajia, ja jo olemassa olevat muuttoverkostot johtavat uuteen muuttoon. Täten Ruotsilla, Iso-Britannialla, Ranskalla ja Saksalla on etumatka maahanmuuttajien houkuttelemisessa. Toisaalta,
kuten Olli Koski tässä teoksessa osoittaa, maahanmuuton kansantaloudelliset vaikutukset eivät ole yksiselitteisiä.
Maahanmuuton vastustajat nostivat esiin ongelmia kuten harmaan
talouden, kilpailun työpaikoista ja vaikutukset palkkatasoon ja työehtoihin. Tämän ryhmän argumentaatiossa esiintyi samojen henkilöiden esittäminä usein sattumanvaraisia ja ristiriitaisia heittoja kuten
”he vievät meidän työt” ja ”he elävät meidän sosiaaliturvallamme”.
Sellaisessa ennakkoluuloisessa asetelmassa maahanmuuttaja tekee
väärin riippumatta siitä tekeekö töitä tai tarvitsee sosiaaliturvaa. Myös
kulttuurien yhteensopimattomuuteen viittaavia muukalaisvihamielisiä, vieraskammoisia ja jopa rasistisia väitteitä esiintyi keskustelussa.
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Julkisessa keskustelussa alkoi asteittain tapahtua hieman tiedollista kehitystä, jossa nousi esiin erityisesti kriittinen suhtautuminen
maahanmuuton lieveilmiöihin, ja jossa myös esitettiin konkreettisia
toimenpiteitä asioiden parantamiseksi. Esimerkiksi työsuojelupiirien tarkastajien lukumäärän vähentämistä valtiontalouden tuottavuusohjelman seurauksena pidettiin virheenä, joka johtaa maahanmuuttajien hyväksikäyttöön ja haitallisiin vaikutuksiin työpaikoilla.
Ajanjakson aikana käytyä keskustelua hallitsee kuitenkin voimakas
polarisaatio ja vastakkainasettelu maahanmuuttoon myönteisesti ja
kielteisesti suhtautuvien ääripositioiden välillä. Keskustelua leimaa
selkeästi suurempi tunnepitoisuus ja vähempi asiantuntemus, kuin
esimerkiksi sosiaali- tai veropoliittista keskustelua.
Keskustelun yksiulotteisuudesta ja yksinkertaistavista tulkinnoista
käy kuvaavana esimerkkinä sananlasku ”maassa maan tavalla”. Sananlasku alkoi elämään omaa elämäänsä suomalaisessa maahanmuuttokeskustelussa. Lausuman perinteinen suuntaus moraaliseksi ohjenuoraksi yksilölle ja siihen liittyvä jatko ”tai maasta pois” tulkittiin
maahanmuuttajia leimaavaksi ja syyllistäväksi lausumaksi. Yhtenä
viestinä sananlaskussa oli kuitenkin, että Suomessa tehtävässä työssä
noudatetaan suomalaisen lainsäädännön mukaisia työehtoja. Lausuman saattoi siis tulkita myös maahanmuuttajia ja kaikkia Suomessa
työskenteleviä suojaavaksi linjaukseksi. Retorisesti sananvalinta oli
kuitenkin riskialtis sen historiallisen perinteen ja painolastin vuoksi.
Se tulikin maahanmuuttokeskustelun iskulauseeksi sekä vastustajien
että kannattajien toimesta heidän halutessaan esittää näkemyksensä
tai toisten näkemysten tuomittavuus. Tämän seurauksena julkisen
keskustelun äärilaidat söivät tilan ja veivät huomion asiapohjaiselta
argumentaatiolta.
Kirjan ensimmäisessä osassa pohditaan yhteiskuntarakenteellisia
seikkoja maahanmuuttoon liittyen, sekä analysoidaan rakennekeskusteluun liittyviä näkemyksiä. Teoksen avaa ekonomisti Olli Kosken
artikkeli maahanmuuton kansantaloudellisista vaikutuksista julkisen
talouden rahoitushaasteiden suhteen, perustuen eri teoreettisiin malleihin maahanmuuton luonteesta. Kosken johtopäätös on, että vaikutukset eivät ole yksiselitteisiä, vaan voivat olla vastakkaisia, riippuen
maahanmuuton luonteesta.
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Perttu Salmenhaara tutkii maahanmuuton vaikutuksia kantaväestön työmarkkina-asemalle ja Karin Creutz-Kämppi, Mika Helander
ja Niko Pyrhönen tutkivat työpaikkakilpailua matalapalkka-aloilla.
Molemmissa artikkeleissa todetaan, että pelkästään faktatietoihin pitäytymällä voidaan todeta julkisessa keskustelussa esitettyjen uhkakuvien olevan suuresti liioiteltuja.
Mika Helander tutkii ay-aktiivien ja sosialidemokraattien linjauksia maahanmuuttoon liittyen. Kyseiset yhteiskunnalliset toimijat ovat
erikoistuneita työelämän edunvalvontaan ja politiikkaan, ja ovat täten
keskeisiä toimijoita työperäisen maahanmuuton muotoutumisessa.
Artikkelissa todetaan, että ay-aktiiveille maahanmuuttoon vaikuttaminen ei kuulu tärkeimpien tavoitteiden joukkoon. Maahanmuuton
täydellistä vapauttamista eivät ay-aktiivit eikä sosialidemokraattinen puolue kuitenkaan tue, vaan ne ovat maahanmuuton hallinnan
puolestapuhujia. Suhtautumisella maahanmuuttoon on myös selkeä
yhteys siihen, tulisiko Suomen integroitua jatkossakin ympäröivään
maailmaan vai pyrkiä eristäytymään enemmän. Ne jotka haluavat
irtautua kansainvälisestä ja globaalista integraatiosta pitävät maahanmuuttoa tärkeämpänä aiheena ja katsovat maahanmuuton tuoneen
enemmän haasteita edunvalvonnalle.
Teoksen tärkeänä aihealueena on järjestöjen kyky ja tapa vaikuttaa
maahanmuuttoprosessiin ja maahanmuuttajien kotoutumiseen, ja
tämä aihe muodostaa kirjan toisen osan. Eve Kyntäjä tarkastelee ensin maahanmuuttajien asemaa suomalaisissa työyhteisöissä ja toiseksi
ammattiyhdistysliikkeen roolia maahanmuuttajien integroinnissa.
Sanna Saksela-Bergholm puolestaan tarkastelee väitöskirja-aineistonsa pohjalta maahanmuuttajien omien järjestöjen merkitystä maahanmuuttajien työmarkkinaintegraatiossa. Kirjan toisen osan johtopäätöksenä on, että vaikka ay-järjestöillä on maahanmuuttoprosessissa
merkittävä rooli sillanrakentajana kantaväestön ja uussuomalaisten
välillä, on ay-järjestöissä vielä paljon tehtävää maahanmuuttajien tavoittamiseksi, ja yhteistyö kantasuomalaisten ja maahanmuuttajajärjestöjen välillä vaatii vielä paljon kehittämistä.
Teoksen kolmannessa osassa keskitytään niihin seurauksiin, joita maahanmuuton nykymuodolla on työelämässä. Marja-Liisa Trux
kuvaa siivoojien usein ongelmallista arkea etnografisen, osallistuvan
tutkimusotteen avulla. Jukka Könönen ja Markus Himanen osoit-
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tavat artikkelissaan kuinka hallinnolliset käytännöt oleskeluluvan
osalta asettavat turvapaikanhakijat erityisen haavoittuvaan asemaan
työmarkkinoilla. Turvapaikanhakijat joutuvat täysin työnantajansa
armoille oleskeluoikeuden ollessa riippuvainen työsuhteesta. Tämä
puolestaan luo vaaran työntekijöiden riistolle ja suoranaiselle lainvastaiselle hyväksikäytölle. Rolle Alho osoittaa kirjalliseksi esitykseksi muokatussa seminaarialustuksessaan kuinka suomalaiset työmarkkinat monille virolaisille edustavat kuitenkin kehittyneempää
työelämää, jossa on paremmat työehdot ja palkkaus kuin kotimaassa.
Suomi edustaa virolaisille työntekijöille samaa, mitä Ruotsi edusti
1970-luvulla suomalaisille työntekijöille. Teoksen tämän osan johtopäätös on, että maahanmuuton seuraukset työelämässä, erityisesti maahanmuuttajille itselleen ovat monitahoiset ja ristiriitaiset.
Se, muodostuuko suomalaisesta työelämästä maahan muuttaneille
työntekijöille siunaus vai kirous, riippuu monista asioista kuten työn
luonteesta, ulkomaisen työntekijän oleskelun hallinnollisesta statuksesta, ja vertailusta lähtömaan tilanteeseen.
Kirjan päätösosassa pohditaan minkälaisiin aihealueisiin maahanmuuttokysymys on suuntautumassa nykytilanteen valossa. Ensin
Mika Helanderin, Rolle Alhon ja Sanna Saksela-Bergholmin toimesta keskustellaan tilapäistyöntekijöiden sosiaaliturvan ja työehtojen
tutkimuksen edellytyksistä. Artikkeli on tätä teosta varten muokattu
tutkimussuunnitelma, jossa kerrotaan nimenomaisesti ulkomaisten
tilapäistyöntekijöiden tutkimukseen liittyvistä erityiskysymyksistä
sekä esitetään taustatietoa tilapäistyövoiman lisääntymisestä ja olosuhteista. Mika Helander päättää teoksen sosiaalifilosofisella pohdinnalla siitä lisääntyykö harmaa talous Suomessa maahanmuuton
johdosta. Vaikka teoreettisesti voidaan todeta tällaisen uhan olevan
mahdollista, voi kysymyksen kääntää toisin päin, eli muotoon lisääntyykö maahanmuutto Suomeen harmaan talouden johdosta.
Eli toisin sanoen onko lopultakin kyse jo maassa toimivasta säännöksiä kiertävästä yrittäjyydestä, joka maahanmuuttajia työvoimana
käyttämällä kiertää vallitsevia säännöksiä ja rikkoo lakia. Artikkelissa
keskustellaan lopuksi niistä toimintaedellytyksistä, joita sääntelyn
puolesta työskentelevillä on maahanmuuton lieveilmiöiden vähentämisessä.
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Tämän teoksen ensisijainen tarkoitus on kuvata työperäisen maahanmuuton olosuhteita Suomessa, ja teos osoittaa suuren osan julkisesta keskustelusta olevan harhaista tutkimuksen ja faktojen näkökulmasta tarkasteltuna. Artikkeleiden valossa voidaan todeta julkisen
keskustelun olevan harhaista uhrinäkökulmasta maahanmuuttajien
olosuhteita ”helvetin esikartanoksi” kuvaavien osalta, ja se on harhaista valtavia maahanmuuton uhkakuvia maalailevien osalta. Suomessa useimmat yhteiskunnalliset prosessit tapahtuvat ilman valtavaa dramatiikkaa seurauksiltaan, niin myös maahanmuutto.
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Osa 1: Maahanmuuton
seuraukset
yhteiskuntarakenteessa ja
työmarkkinoilla
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1. Maahanmuutto ja
hyvinvointivaltion
rahoitus
Olli Koski

Tiivistelmä
Maahanmuuttoa tarjotaan usein ratkaisuksi väestön ikääntymisestä
johtuvaan hyvinvointivaltion rahoitusongelmaan. Tässä artikkelissa
luodaan lyhyt ja valikoiva katsaus kirjallisuuteen joka käsittelee maahanmuuton vaikutuksia julkiseen talouteen. Näkökulma on taloudellinen. Katsauksen perusteella pyrin hahmottelemaan edellytyksiä,
joiden täyttyessä maahanmuutolla on todennäköisesti julkista taloutta vahvistava vaikutus. Näyttää siltä, että nuoret, hyvin koulutetut ja
perheettömät muuttajat todennäköisimmin vahvistavat julkista taloutta, kun taas iäkkäät ja matalasti koulutetut henkilöt, joille turvataan
oikeus laajaan perheen yhdistämiseen tulevat todennäköisemmin
julkiselle taloudelle kalliiksi. Maahanmuuttopolitiikan suunnittelu
ja tavoitteellisuus ovat täten merkityksellisiä kun pyritään julkisen
talouden rahoituksen parantamiseen.

Väestön ikääntyminen ja
maahanmuutto
Suomessa ja muissa länsimaissa on viime vuosina kirjoitettu valtavasti väestön ikääntymisen taloudellisista vaikutuksista. Keskeinen
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kysymys, myös Suomessa, on miten varmistetaan hyvinvointivaltion rahoitus tilanteessa, jossa tulonsiirtojen ja palvelujen tarve kasvaa
samaan aikaan kun työikäisen väestön määrä laskee. Ikärakenteen
muutos on selvästi nähtävissä Suomen väestöpyramideissa vuosilta
1917 ja 2006.

Kuva 1: Suomen väestöpyramidit 1917 ja 2006
Lähde: Tilastokeskus

Vuoden 2006 väestöpyramidi ei enää muistuta pyramidia, koska
suurten ikäluokkien jälkeen syntyneet ikäluokat ovat olleet niitä pienempiä. Toisaalta keskimääräinen elinikä on jatkuvasti pidentynyt,
joten suurten ikäluokkien jäädessä pois työelämästä tullee huoltosuhde heikkenemään pitkäaikaisesti. Sinänsä kokonaiskehitys on
osoitus hyvinvointipolitiikan onnistumisesta siinä mielessä, että ihmiset elävät pidempään ja terveemmin. Toisaalta syntyvyyden olisi
suonut muodostuvan korkeammaksi.
Yhteiskunnallisessa keskustelussa ikääntymisen tuomiin pulmiin
on haettu monenlaisia ratkaisuja. Jotkut niistä ovat toimivia, toiset
eivät. Näitä ratkaisuvaihtoehtoja on analysoitu mainiosti pohjoismaisten huippuekonomistien raportissa The Nordic Model.1 Tyydyn toteamaan, että esimerkiksi usein mainostettu tuottavuuden
1

The Nordic Model – Embracing globalization and sharing risks. ETLA 2007.
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nostaminen on toki tärkeää elintason kohottamisen kannalta, mutta
julkisen talouden rahoitusta sillä ei ratkaista. Tämä johtuu siitä, että
tuottavuuden nousu näkyy käytännössä samassa mitassa sekä julkisen talouden tulo- että menopuolella. Sosiaaliset etuudet ja julkisen
sektorin palkat seuraavat pidemmän päälle vääjäämättä tuottavuuseli palkkakehitystä. Tärkeänä huomiona todettakoon, että julkisessa
palvelutuotannossa tuottavuuden nostaminen on sen sijaan julkisen
taloudenkin kannalta hyvin tärkeää.
Myös maahanmuuton lisäämistä tarjotaan usein ratkaisuksi hyvinvointivaltion rahoitukseen ja ikääntymisestä johtuvaan työvoiman
tarjonnan supistumiseen. Maahanmuutto on noussut länsimaissa
kiivaan poliittisen väittelyn kohteeksi. Sinänsä kyse ei ole mistään
uudesta ilmiöstä, onhan historian kuluessa koettu paljon suuria
muuttoliikkeitä. On kuitenkin nähtävissä, että tällä hetkellä muuttovirrat ovat kasvamassa erinäisistä syistä.1 Jo EU:n itälaajentumisen
jälkeen tapahtunut muuttoliike on ollut mittaluokassaan verrattavissa antiikin Rooman tuhoa jouduttaneisiin kansainvaelluksiin.2 Tilastojen mukaan esimerkiksi Puolan väestöstä jopa viisi prosenttia on
muuttanut pois EU-jäsenyyden alettua.
Suomesta on 1980-luvulta lähtien tullut muuttovoittoinen maa.
Nettomaahanmuutto on viime vuosina ollut noin 10 000 henkeä.
Perinteisesti asia ei ole ollut näin, vaan Suomi oli pitkään maastamuuton maa. Voimakkainta maastamuutto oli vuosina 1969 ja 1970
Ruotsiin.
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1

Kts. esimerkiksi OECD:n International Migration Outlook 2007 ja 2008.

2

Kts. viihdyttävästi kirjoitettu IFO Viewpoint No. 97: Barbarians or Geniuses at the
Gate? Hans-Werner Sinn. Saatavilla osoitteesta www.cesifo-group.de
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Kuva 2: Siirtolaisuus Suomessa 1945 – 2005
Lähde: Tilastokeskus

Maahanmuuton vaikutus julkiseen
talouteen
Suomesta on siis tullut viimeisten vajaan 30 vuoden aikana selvästi
muuttovoittoinen maa. Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että tämä
auttaisi suoraan julkisen talouden rahoitusongelmien ratkaisemisessa. Maahanmuuton taloustieteellisessä analyysissä tunnetaan teoreettinen ns. Simonin periaate, joka vapaasti suomennettuna kuuluu:
”Jos seuraava maahanmuuttaja tekee ei-negatiivisen kontribuution julkiseen kassaan, maahanmuuttoa lisätään
kunnes marginaalisen muuttajan kontribuutio alenee
nollaan.”1
1

“If the marginal immigrant makes a non-negative contribution to the treasury, you
continue to admit immigrants until the contribution goes to zero.” Simon, J.: (1984)
Immigrants, Taxes and Welfare in the United States.
Population and Development Review, 10 (1): 55–69.
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Simonin periaatetta tulee soveltaa koko maahanmuuttajan elinkaaren yli. Se antaa eräänlaisen mittatikun maahanmuuttopolitiikalle.
Käytännön sovelluksia Simonin periaatteesta ovat eräiden maiden
säädökset, joilla rajoitetaan maahanmuuttajien pääsyä sosiaalietujen
piiriin.
Väestön osallistumista julkisen talouden rahoitukseen yli elinkaaren voi tarkastella havainnollisesti veronmaksua ja julkista kulutusta
kuvaavalla ikäprofiililla. Kuvassa 3 esitetään paras mahdollinen tilanne. Siinä ikäjakauman alku- ja loppupäässä olevat saavat julkisesta
taloudesta tulonsiirtoja sekä palveluja, mutta toisaalta työikäiset rahoittavat tämän maksamalla veroja.
Tulonsiirto julk. sektorille tai sektorilta

Maksaa veroja
Saa
tulonsiirtoja

Ikä
Saa
tulonsiirtoja

Kuva 3. Ikä-kulutus-veronmaksuprofiili, optimaalinen tilanne

Maahanmuutto on selvästi julkista taloutta vahvistavaa, jos muuttajat ovat työikäisiä ja työllistyvät yhtä hyvin kuin ns. kantaväestö.
Tällöin vastaanottavan maan ei ole tarvinnut rahoittaa heidän (perus-) koulutustaan. Julkilausutulla maahanmuuttopolitiikalla pyritään tällaiseen vastaanottajamaan kannalta suotuisaan skenaarioon
käytännössä kaikissa länsimaissa.
Käytännössä on kuitenkin havaittu, että kaikissa maissa ei ole
välttämättä onnistuttu maahanmuuton saamisessa julkista taloutta
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vahvistavaksi. Tunnetussa Ruotsia käsitelleessä tutkimuksessa1 havaittiin merkittävä ero maahanmuuttajien ja ns. kantaväestön osallistumisessa julkisen talouden rahoitukseen. Tämän tutkimuksen
tulokset vastasivat maahanmuuton pessimististä skenaariota, joka on
esitetty kuvassa 4.
Tulonsiirto julk. sektorille tai sektorilta
Ns. kantaväestö

Ikä

Maahanmuuttajat

Kuva 4. Maahanmuuton pessimistinen skenaario

Ruotsin tapauksessa maahanmuuttajien osallistumista julkisen sektorin rahoitukseen heikensi ennen muuta humanitaarisen muuton
suuri osuus. Pakolaistaustaisten muuttajien työllistyminen on osoittautunut myös siellä erityisen vaikeaksi.

1

Gustafsson, B. & Österberg, T. (2001) Immigrants and the public sector budgetaccounting. Journal of Population Economics, 14 (4): 689–708.
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Samantyyppisiä tutkimuksia on tehty paljon muissakin maissa.1
Sekä maahanmuuton positiivisen että pessimistisen näkemyksen
tueksi on löydettävissä tuloksia. Erään tutkimustulosten katsauksen2
loppupäätelmä on kuvaava:
“Arviot tapahtuneen maahanmuuton fiskaalisesta nettovaikutuksesta vaihtelevat normaalisti välillä ±1 prosenttia
BKT:stä.”3
Kumpi etumerkki mahtaa olla voimassa? Useimmiten tutkimuksissa
korostetaan anglosaksisten maiden, etupäässä Yhdysvaltojen, hyötyvän maahanmuutosta. Yhdysvallat on johtava aivotuonnin maa;
se on onnistunut houkuttelemaan huippuyliopistoihinsa maailman
tutkijoiden parhaimmiston. Toisaalta Yhdysvaltoihin tulevat matalasti koulutetut henkilöt työllistyvät joko virallisille tai harmaille
työmarkkinoille, eivätkä pääse sosiaalietujen piiriin samalla tavalla
kuin Euroopassa. Esimerkkejä kustannuksia aiheuttavasta maahanmuutosta löydetään usein Euroopasta.
Vielä todettakoon, että maahanmuuton julkistaloudellista vaikutusta tulisi tarkastella sukupolvien yli, sillä usein ainakin oletetaan maahanmuuttajaväestön seuraavien sukupolvien työllistyvän
ja integroituvan paremmin. Tällaisen ylisukupolvisen tarkastelun
tekeminen empiirisesti on luonnollisesti äärimmäisen vaikeaa ja riippuvainen monista oletuksista esimerkiksi tulevan työllisyysasteen ja
koulutuskustannusten osalta.
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1

Tietääkseni ei kuitenkaan Suomessa. Poikkeuksena VATT:n tekemä selvitys, jossa
tarkasteltiin vain Helsinkiä: Karvinen ja Sarvimäki (2008): Maahanmuuttajien
työttömyyden ja työllistymisen kustannusvaikutukset Helsingin kaupungille, VATT.
Muita mielenkiintoisia VATT:n julkaisuja maahanmuutosta ovat Pekkala, S. (2004):
Maahanmuuton taloudelliset vaikutukset sekä Sarvimäki, M. (2008): Assimilation to
a Welfare State: Labor Market Performance and Use of Social Benefits by Immigrants to Finland.

2

Coleman, D. A. and R. Rowthorn. (2004): The Economic Effects of Immigration to
the United Kingdom. Population and Development Review 30(4): 579–622.

3

“Estimates of the net fiscal contribution of past immigration normally lie within the
range ±1 percent of GDP”

Johtopäätökset ja toimenpiteet: millä
ehdoilla maahanmuutto helpottaa hyvinvointivaltion rahoitusta?
Vaikka maahanmuuton vaikutus julkisen talouden tilaan on yleisellä
tasolla epävarma, on kansainvälisestä tutkimuskirjallisuudesta kuitenkin erotettavissa ehtoja, joiden täyttyessä maahanmuutto helpottaa julkisen talouden tilaa. Perusedellytys on se, että maahanmuuttajien työllisyysaste on vähintään samalla tasolla kuin kantaväestön.
Nuoret, koulutetut ja perheettömät maahanmuuttajat työllistyvät
todennäköisimmin avoimille työmarkkinoille. Iäkkäät, vähän koulutetut ja suuressa perheyhteisössä elävät ovat toisaalta epätodennäköisimmin työmarkkinoilla ja töissä. Koulutuksen osana on vielä
erikseen korostettava kielitaitoa. Se on useimmiten ehdoton työllistymisen edellytys, mutta vain harvalla Suomeen muuttavalla.
Maahanmuuton hyödyllisyyteen voidaan siis ainakin yrittää vaikuttaa maahanmuuttopolitiikalla. Hyvinvointivaltion rahoituksen
kannalta maahanmuuttopolitiikan tulisi olla selvästi tavoitteellista,
jotta maahan saataisiin helpommin ja todennäköisemmin työllistyviä muuttajia. Toimiva politiikka erottelee maahanmuuttoa eri tyyppeihin, eikä suhtaudu siihen kategorisesti esimerkiksi vaatien lisää
tai vähemmän ”maahanmuuttajia”. Kosmopoliittien huippuosaajien
houkuttelu on totisesti erilaista toimintaa kuin pakolaisten vastaanottaminen.
Maahanmuuttajien työllistymiseen ja sen myötä maahanmuuton
hyödyllisyyteen vaikuttavat luonnollisesti työ- ja hyödykemarkkinoiden toimivuus. Toimivat työmarkkinat ja kilpailulliset hyödykemarkkinat luovat työmahdollisuuksia sekä maahanmuuttaja- että
kantaväestölle. Suomessa ei pitäisi valita sitä monen muun maan linjaa, jossa maahanmuuttajille luodaan heikompia työehtoja soveltavat
omat työmarkkinat. Maahanmuuttajien työllistyminen tulee hoitaa
parantamalla heidän työmarkkinaedellytyksiään, ei heikentämällä
työehtoja ja lakeja rikkomalla.
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Pohjoismainen laaja ja kattava hyvinvointivaltio on potentiaalisesti altis nk. hyvinvointiturismille. Hyvinvointiturismilla tarkoitetaan
maahanmuuttoa, jota motivoi pääsy sosiaalietuuksien piiriin. Potentiaalista hyvinvointiturismia1 tulee torjua tehokkaasti ja humaanisti.
Suomessa hyvinvointiturismin uhkaa voidaan torjua syyperusteisella
sosiaaliturvalla, työlähtöisellä ja aktivoivalla sosiaalipolitiikalla, jota
toteutetaan kiinteästi yhteistyössä työvoima- ja elinkeinohallinnon
kanssa sekä EU-maiden yhteistyöllä.
Perheen yhdistämistä koskevilla säännöillä ja käytännöillä on
vaikutusta maahanmuuton hyödyllisyyteen. Myös EU:n jäsenmaat
eroavat toisistaan perheen yhdistämisen käytännön soveltamisessa,
vaikka EU:n perheenyhdistämisdirektiivi onkin olemassa. Elävä
esimerkki on Suomessa maahanmuuttolain uudistamisesta käytävä
keskustelu, jossa keskeisenä kiistakysymyksenä on perheenyhdistäminen.
Kaikissa yllämainituissa toimenpidekohdissa Suomella on kosolti
parannettavaa. Totutun kaltainen maahanmuutto ei auta suomalaisen hyvinvointivaltion ylläpitämistä, sillä Suomessa vakituisesti asuvien ulkomaiden kansalaisten työllisyysaste on vain 48,9 prosenttia
(2006). Useimpien laskelmien mukaan koko väestön työllisyysasteen
tulisi kohota lähelle 75 prosenttia, jotta hyvinvointivaltion rahoitus
olisi varmasti kestävällä pohjalla. Toiveikkaana loppuhuomautuksena voi silti todeta, että maahanmuuttajien työllisyysaste on noussut
viime vuosina nopeammin kuin Suomen kansalaisten.2
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1

Jo potentiaalinen hyvinvointiturismi voi riittää heikentämään hyvinvointivaltiota,
sillä systeemikilpailun teorian mukaisesti pelkkä hyvinvointiturismin uhka ajaa
järjestelmät heikentämään tarjoamiaan palveluita ja tulonsiirtoja. Kts. Sinn, H.-W.
(2004), EU Enlargement, Migration and the New Constitution, CESifo Economic
Studies, 50, 685–707.

2

Kts. Tieto & trendit 7/2008.
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2. Miten maahanmuutto vaikuttaa kantaväestön työmarkkina-asemaan?
Perttu Salmenhaara

Tässä katsauksessa tarkastelen Helanderin (2008) teoksessa sivuamaani kysymystä siitä, missä määrin maahanmuutto uhkaa kantaväestön työmarkkina-asemaa. Vertaan aiheesta käytyä työmarkkinapoliittista debattia muualla esitettyyn ekonometriseen tutkimusdataan.
Tutkimukset saati data eivät ole omaani. En esitä paperissa mitään
teoriaa.

Maahanmuuton uhkakuva
Artikkelini Helanderin (2008) toimittamassa kirjassa, käsitteli Vanhasen I hallituksen vuoden 2006 maahanmuuttopoliittista ohjelmaa
(Hallituksen… 2006). Tuossa artikkelissa käytin aineistonani laadullisia lähteitä. Pääasiassa lähteet olivat kolmikannan osapuolten
(työnantajat, palkansaajat, julkinen sektori) julkisia kannanottoja ja
raportteja, jotka olivat aiheen kannalta huomionarvoisia. Nämä on
lueteltu artikkelissa. Keskeinen havaintoni oli, että ohjelman linjanvedot tehtiin pitkälti vakiintuneiden työmarkkinapoliittisten toimijoiden intressien mukaan. Toisin sanoen, palkansaaja- ja työnantajajärjestöjen sekä valtion kannanotot heijastivat kunkin osapuolen
tavoitteita ja työmarkkinapoliittista asemaa. Sekä palkansaaja- että
työnantajapuolella oli hajontaa eri liittojen kantojen välillä. Siksi
työnantaja- ja palkansaajapuolten kantoja ei voi yleistää esimerkiksi toteamalla, että ”palkansaajapuoli ajatteli näin ja työnantajapuoli
noin”. Joissain asioissa esimerkiksi akateemisia palkansaajia edusta-
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van Akavan kannanotot olivat lähempänä silloisen TT:n1 näkemyksiä, kuin esimerkiksi Rakennusliiton. Valtion näkökulma heijasteli
hallitusohjelmaa ja valtion työvoima- ja maahanmuuttopoliittisten
raporttien suuntaviivoja (esim. Kautto 2004; Valtiontilintarkastajat
2006).
Yksinkertaistetusti ilmaisten, työnantajapuolen intressissä on
kuitenkin suosia maahanmuuttoa, koska se lisää työvoiman tarjontaa työmarkkinoilla ja siten aiheuttaa palkoille lasku- ja työehdoille
heikkenemispainetta. Samasta syystä palkansaajapuolen intressissä
on vastustaa maahanmuuttoa.
Tätä seikkaa ei osapuolten toimesta kuitenkaan syystä tai toisesta
useinkaan korostettu. Maahanmuuttoa kannatettiin tai vastustettiin
useimmiten vedoten sen oletettuihin työmarkkinavaikutuksiin. Näitä vaikutuksia käytettiin perusteluina eri kannoille, ja poliittiset intressit häivytettiin.
Keskeiseksi väittelyn aiheeksi nousi se, missä määrin maahanmuutosta on hyötyä tai haittaa kantaväestön työmarkkina-asemalle.
Syntyi erikoinen asetelma, jossa palkansaajapuoli usein otti ”maahanmuuttokriittisen” (= maahanmuuttokielteinen) lähestymistavan
perusteenaan, että se näin suojelisi kantaväestöä maahanmuuton aiheuttamalta uhalta kantaväestön työllisyydelle ja palkoille.
Tässä lyhyessä tekstissä esitän katsauksen debattiin ja tutkimustietoon siitä, mikä vaikutus maahanmuutolla tutkitusti on kantaväestön työmarkkina-asemaan.
Taloustieteen piirissä käsitystä siitä että jokin tekijä aiheuttaisi
heikkenemispaineen palkoille ja työllisyydelle, kutsutaan sosioekonomiseksi uhaksi (esim. Pekkala 2005). Jatkossa kun käytän tätä
käsitettä, tarkoitan taajaan esitettyä väitettä, jonka mukaan maahanmuutto uhkaisi kantaväestön työllisyyttä ja palkkatasoa eri aloilla (esitettyjä uhkaväitteitä perusteluineen on koostettu esimerkiksi
teoksissa Penninx &Roosblad (toim.) 2000 ja Pekkala 2005). Kun
maahanmuuton epäillään heikentävän kantaväestön palkkatasoa ja
työllisyyttä, oletetaan siten, että maahanmuutto aiheuttaisi sosioekonomista uhkaa kantaväestölle.
1

Nykyisin EK:hon kuuluva työnantajajärjestö Teollisuus ja työnantajat (http://www.
ek.fi).
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Keskustelu aiheesta rantautui Manner-Eurooppaan toisen öljykriisin aikaan 1970-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Euroopan
vauraammat maat kärsivät 1950-luvulta saakka työvoimapulasta ja
siksi niissä oli harjoitettu melko liberaalia maahanmuuttopolitiikkaa
noin 20 vuoden ajan. Vuosien 1973/74 öljykriisi vähensi työvoiman
tarvetta radikaalisti, jolloin suuret määrät ihmisiä joutui työttömiksi. Alettiin yleisesti pohtia, olisiko työttömyyden syynä muutaman
vuosikymmenen jatkunut runsas maahanmuutto, eli toisin sanoen,
aiheuttaisiko maahanmuutto sosioekonomista uhkaa kantaväestölle.1 Asiaa alettiin osin jo 1960-luvulla selvittää systemaattisesti tutkimuksen keinoin. Siten syy-vaikutus –suhteen tosiasiallisesta vahvuudesta ja uhkaväitteen todenmukaisuudesta tiedetään melko paljon.
Suomessa liki samanlainen väite ponnahti esiin vuoden 2008 kunnallisvaaleissa. Maahanmuuton väitettiin aiheuttavan kaikenlaisia
uhkia,2 mukaan lukien sosioekonomisia.

Kuinka suuri uhka itse asiassa on?
Saatavilla olevan ekonometrisen tutkimustiedon mukaan sosioekonominen uhka on keskimäärin erittäin pieni. Vaihtelua saattaa esiintyä siten, että jossain maassa jollain alalla jonakin vuonna saattaa olla
poikkeama: tämä ei käyttämässäni keskiarvotiedossa näy.
Tieteellistä tutkimusta maahanmuuton vaikutuksista kantaväestön asemaan työmarkkinoilla on koostettu mm. Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen julkaisussa (Pekkala 2005). Raportissa käsitellään yli kymmentä maata ja se keskittyy vertaamaan maahanmuuton
määrän yhteisvaihtelua kahden sosioekonomisen mittarin kanssa.
Toisin sanoen, raportissa verrataan maahanmuuton määrän suhdetta kantaväestön työllisyyteen ja palkkoihin eri aloilla. Mahdollista
vaikutusta työehtoihin ei ole tutkittu, ja se olisikin vaikeaa työehtoja kuvaavien muuttujien vaikean kvantifioinnin ja niiden suuren
määrän vuoksi. Vedän alla yhteen eri tutkimuksissa tehdyt empiiri-
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1

Nyt jälkikäteen katsoen on selvää ettei tällaista syy-yhteyttä ollut: työttömyyden
pääsyy oli makrotaloudellinen, työvoiman kysynnän romahdus (esim. Stalker 2000,
29; Penninx & Roosblad 2000, 6).

2

Maahanmuuttoon liitetyt uhkakuvista Jaakkola 2005.

set havainnot siitä, kuinka maahanmuuton määrä yhteisvaihtelee eli
korreloi ensinnä työllisyyden, ja toiseksi palkkojen kanssa. Tulosten
perusteella ei voi päätellä, että maahanmuutto aiheuttaisi havaitut
muutokset. Ainoita varmoja havaintoja ovat korrelaatiot. Viittaan
alla oleviin tuloksiin siksi, että tätä perusteellisempia tutkimustuloksia aiheesta ei ole. Tulosten perusteella voidaan siten luotettavimmalla mahdollisella tavalla päätellä maahanmuuton vaikutus kantaväestön työllisyyteen ja palkkoihin.
Aineistossa olevia maita ovat Saksa, Itävalta, Ranska, Alankomaat,
Espanja, Norja, Tanska, Ruotsi, Suomi, Iso-Britannia, Israel, USA,
Kanada ja Australia. Vuonna 2003 maahanmuuttajien osuus aineistoon sisältyvien maiden työvoimasta oli prosentteina yleisesti ottaen pieni; Tanskan 2,5:stä Yhdysvaltain 12,8:aan (Pekkala 2005, 2).
Tanskan lukemien lähelle painottuvaa keskiarvoa voi siten pitää varsin pienenä ottaen huomioon väitteet, joiden mukaan tämä määrä
vaikuttaisi kantaväestön työllisyyteen, tai palkkoihin.
Em. tutkimustulosten mukaan palkkavaikutukset – tai havaitut
yhteisvaihtelut – ovatkin pieniä. Tutkimukset oli tehty pääosin pitkittäisaineistoilla, ja suurin osa ajoittui 80- ja 90-luvuille (Pekkala
2005, 17). Palkkojen suhteen tutkimukset koskivat Saksaa (7 tutkimusta), USA:ta (myös 7), Itävaltaa, Hollantia, Iso-Britanniaa, Ranskaa, Espanjaa ja Israelia. Tulosten mukaan yhden prosentin lisäys
maahanmuuttajien työvoimaosuudessa johti maksimissaan 1,6 prosentin alenemaan kantaväestön palkoissa. Keskimäärin vaikutus oli
viitatuissa 27:ssä tutkimuksessa joitakin promilleja (lähteet teoksessa
Pekkala 2005, 17).
Työllisyysvaikutusta käsiteltiin kuudessatoista tutkimuksessa (mt.
19). Työllisyyden suhteen tarkasteltiin sitä, kuinka yhden prosentin
lisäys joko koko maahanmuuttajaväestössä tai työvoimaan kuuluvassa maahanmuuttajaväestössä korreloi kantaväestön työllisyyden tai
työttömyyden kanssa. Muutokset sekä työttömyys- että työllisyysasteissa jäivät alle kahden prosentin kaikissa tutkituissa maissa. Myös
nämä tutkimukset perustuivat aikasarja-aineistoihin, mutta sarjat
olivat hieman pidempiä, ulottuen usein 70-luvulle saakka (Pekkala
2005, 19). Tutkimukset käsittelivät Saksaa (7 tutkimusta), Ranskaa,
USA:ta, Itävaltaa, Espanjaa ja Israelia.
Yksinkertaistaen: kun maahanmuuttajaväestön osuus työvoimasta
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tai koko väestöstä kasvaa prosentin, keskimääräinen vaikutus kantaväestön työllisyyteen ja palkkoihin on käyttämieni lähteiden mukaan
muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta alle prosentin. Tuloksissa
oli kuitenkin vaihtelua toimialan ja koulutusasteen mukaan: yleisesti ottaen vaikutus kasvaa suuremmaksi, kun työntekijöiden koulutusaste on alhaisempi ja toimialat vaativat vähemmän koulutusta
(Pekkala 2005). Suomessa tällaisia aloja ovat esimerkiksi siivous- ja
rakennusala (esim. Alho 2008).

Yhteenveto
Mikäli maahanmuuttoa vastustetaan, uhka työllisyydelle tai palkoille
ei tutkimustiedon valossa ole kestävä peruste. Vastustamisen motiivit
ovat siten muita.
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3. Monimuotoistuva
työväenluokka ja kilpailu
matalapalkka-aloilla1
Karin Creutz-Kämppi, Mika Helander &
Niko Pyrhönen

Johdanto
Työväenluokan moninaistuessa suomalaisten suhtautuminen maamme alati kasvavaan etniseen moninaisuuteen on vahvistanut paikkansa poliittisen keskustelun keskiössä. Eräs virstanpylväs tässä
on ollut maahanmuuttovastaisen liikkeen näkyvä nousu, erityisesti
vuoden 2008 kunnallisvaalien jälkimainingeissa. Suhtautumisessa
maahanmuuttoon työväenluokkaa jakavat diskurssit taloudellisesta
kilpailusta ja solidaarisuudesta maahanmuuttajia kohtaan. Retoriikka kilpailusta matalapalkka-aloilla legitimoi maahanmuuttovastaisia
asenteita ja lisää näiden suosiota työväenluokan keskuudessa. Jotta
työväenluokka voisi käydä menestyksekkäästi yhteiskunnallista keskustelua aiheesta, se joutuu kohtaamaan uudenlaisia haasteita monimuotoistuessaan. Erityisenä haasteena on se, että maahanmuuttopoliittisen keskustelun saama huomattava näkyvyys valtamediassa
on kohdistunut paljolti perussuomalaisiin ja heidän pyrkimykseensä
vetää rajaa maahanmuuttokriittisyyden ja maahanmuuttovastaisuuden välille. Tämä on edesauttanut perussuomalaisten pyrkimyksiä
profiloitua harmittomana ”suomalaisen perusduunarin” puolueena.
Selkeimmin perinteisen työväenluokan muutosta on kuvattu englantilaisessa kulttuurintutkimuksessa. Tässä kirjallisuudessa muutok1

30

Artikkelin pohjana on kirjoittajien laatima luku Like-kustannuksen 2011 julkaisemaan teokseen Ilman Lenin-setää, huom.

sen selittäminen on liitetty ideologian ja talouden väliseen suhteeseen, jota populaarikulttuuri ja erityisesti tv-vetoinen julkinen media
on välittänyt. Tämän tutkimustradition eräänä johtopäätöksenä on
ollut tulkinta englantilaisen työväenkulttuurin ja -identiteetin liudentumisesta. Niiltä osin kun työläisidentiteetti aiemmin muodostui pubissa, jalkapallo-otteluissa ja kuorolaulussa, se sisälsi myös
tiedostuksen työväenluokan ominaislaadusta, siihen kohdistuvasta
riistosta, elämän mukanaan tuomista epäoikeudenmukaisuuksista
ja työläisten alistetusta asemasta (Johansson ym. 1999). Sellaiseen
tiedostamisen kulttuuriin ei rasismi istunut. Musta tai intialainen oli
erilainen, mutta usein samalla tavoin alistettu. Paul Willisin Learning to Labour -teoksessa (1977, 105–109) työväenluokkaiset koulupojat tosin edustavat avoimen rasistisia asenteita ja toimintatapoja
epävirallisessa kanssakäymisessään, mutta koulun virallinen kulttuuri myös tukee tätä rasismia erilaisten jaotteluiden avulla. Myös
Pohjoismaissa työväenluokan omaehtoisuus on muuttunut. Työväenluokkaisessa retoriikassa perinteisten arvojen, kuten solidaarisuuden, tilalle on siirtynyt valtamediassa diskurssi, jossa korostuvat perinteiselle työväenluokkaiselle arvomaailmalle vieraat pudotuspelit,
poliittisen tietoisuuden merkityksen vähentyessä.
Työväenluokan symbolisen sisällön tyhjentyessä, ulkoiset uhkakuvat ovat käyneet keskeisimmiksi työväenluokan itsemäärittelyä
ohjaaviksi tekijöiksi. Maahanmuuttajien toiseuttamiseen liittyvä retorinen polarisaatio poliittisessa keskustelussa ja arkifoorumeilla ovat
saaneet keskeisen sijan työvoima- ja sosiaalipoliittisessa keskustelussa. Argumentaatiota värittää nollasummapeli, jossa ”maahanmuuttajien” nauttiman hyvinvoinnin koetaan olevan ”kantasuomalaisilta”
pois. Tätä kautta ”maahanmuuttokriittisiä” argumentteja on ollut
yhä helpompi tuoda hyvinvointipolitiikan alueelle ja maahanmuuttovastaisten ottaa haltuun perinteisesti työväenluokan käyttämää hyvinvointivaltioretoriikkaa.
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Asiantuntemuksen merkitys rasismin
torjumisessa
Populistisemman politiikan heittämässä haasteessa kiistakapulana
toimivat paitsi kysymykset maahanmuutosta, myös kysymykset työväenluokan edustuksesta. Panokset ovat korkeat ja keskustelua on
vielä paljon käytävänä. Siitä kertoo se, että vaikka ”kriittistä” maahanmuuttokeskustelua käydään paljon myös sosiaalipolitiikan saralla, joka kahdestoista suomalainen on yksiselitteisesti rasisti; European Social Surveyn jo vuonna 2007 tekemästä tutkimuksesta käy ilmi,
että 7,8 % suomalaisista käännyttäisi automaattisesti kaikki muut
kuin valkoihoiset maahanmuuttajat Suomesta.1 Ottaen huomioon,
että luku on alle Euroopan keskiarvon, ei kannata tuudittautua sellaiseen ajatukseen, että jokin ”eurooppalainen suvaitsevaisuus” olisi ikään kuin automaattisesti rantautumassa Suomeen ajan myötä.
Asenneilmapiirin kehittäminen vaatii analyyttistä lähestymistapaa
lähdettäessä purkamaan julkisessa keskustelussa esiintyviä näennäisiä
asia-argumentteja. Tämä puolestaan edellyttää vankkaa, myös rasismiin liittyvää asiantuntemusta. Keskenään erilaisia rasistisia rakenteita ja ajattelumalleja on lähdettävä purkamaan hyvinkin eri tavoin.
Rasismi käsitteenä on monisäikeinen, sitä määrittelee sekä sisällöllinen että kontekstuaalinen variaatio. Rasismi viittaa paitsi etniseen
puhdistukseen, koloniaaliseen sortoon, biologiaan perustettuihin
perättömiin hierarkioihin, myös institutionaalisiin, eriarvoisuutta
tuottaviin käytäntöihin. Samalla käsite kuvastaa ”peitettyä kielioppia”, jossa hierarkkinen eronteko välittyy yleisen kielenkäytön ja arkipäiväisen retoriikan kautta. Viljelemällä eroavaisuutta poliittisessa
argumentaatiossa ”normaalista kansalaisista” ja ”vieraista”, käsitys
yhtenäiskulttuurista vakiintuu lähtökohdaksi, jonka kautta toivotut
ja ei-toivotut yhteiskunnalliset ilmiöt tulkitaan. (Miles 1994; Eriksen
1998.) Etnosentrinen arkipäivän rasismi onkin suomalaisessa yhteiskunnallisessa kontekstissa vallitseva; käsitys omasta kulttuurista on
kaiken mittapuuna ja itsestään selvänä lähtökohtana suhtautumises1

32

http://www.fsd.uta.fi/english/data/catalogue/FSD2359/

sa sosiaaliseen ympäristöön (Alasuutari & Ruuska 1998; Helander
2002). Tällaisessa repatrioinnissa kyseessä ei välttämättä ole Toisen
suoranainen alistaminen, vaan tiettyjen henkilöiden tai ryhmien läsnäolon esittäminen sosioekonomiseksi uhaksi ja haasteeksi oletetulle
kansalliselle yhtenäisyydelle. (Miles 1994; Lamont 2002)
Vaikka poliittisella kentällä ”perinteinen”, etninen rasismi on
viime aikoina ollut marginaali-ilmiö, monien puolueiden maahanmuuttopoliittiset muotoilut voivat silti ruokkia ja legitimoida olemassa olevia pelkoja, mistä esimerkkinä ”Maassa maan tavalla” -lausuma. ”Perinteisten arvojen” tullessa haastetuiksi kouluissa, kodeissa,
kirkossa ja jopa puolustusvoimissa, monelle herää kysymys siitä mitä
”maan tapa” pitää sisällään. Vastaus tulee helposti normeja luovista
yksinkertaisista mediakarrikatyyreistä ja abstrakteista suomalaisuuden symboleista, kuten sisu, sauna ja Sibelius. Kysymykseen maan
tavasta muodostuukin helpoksi vastaukseksi negaatio, kerrotaan
mitä maan tapa ei ole — nimittäin maahanmuuttajien tapoja. Näin
yhteiskunnan monimuotoistumisen yhteydessä nousevat maahanmuuttovastaiset argumentit resonoivat myös suurten puolueiden
poliittisessa retoriikassa, vaikka se ei edes olisi tarkoituksellista.

Keskustelun käymisen reunaehdot
Eräs merkillinen piirre Suomessa maahanmuuton ympärillä viimeisen vuoden aikana käydyssä keskustelussa on huomion keskittyminen keskustelun luonteeseen ja määrään. Maahanmuuttovastustajien esittämän ”vaikenemisen kulttuuria” koskevan kritiikin pohjalta
vaikuttaa siltä, ettei yksimielisyyttä ole edes siitä, keskustellaanko
Suomessa tällä hetkellä maahanmuutosta vai ei. Toisella puolen taas
pohditaan varsin aiheellisesti, keskustelevatko nämä ”maahanmuuttokriitikot” maahanmuutosta laisinkaan, vai onko kyseessä huolellisesti kriittisyyteen verhottu rasismi ja ksenofobia. Kyseenalaisistakin
asemista esitetyistä väitteistä olisi kuitenkin hyvä keskustella argumenttien tasolla ennen kuin ne kiirehditään mitätöimään yksinomaan jonkin rasistisen position inspiroimiksi.
Jos kaikki monimuotoisuutta kannattavat leimataan kukkahattutädeiksi ja monimuotoisuuden edessä epäröivät rasisteiksi, keskus-
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telu kääntyy sisäänpäin ja itse asian käsittely käy hyvin vaikeaksi.
Olisi kyettävä havaitsemaan eroavaisuudet maahanmuuttovastaisissa
argumenteissa, ja vastattava eri argumentteihin eri tavoilla. Esimerkiksi rasistisista ja ksenofobisista asemista esitetyt argumentit, joissa
korostuu vieraus uhkana omalle, ”aidolle” suomalaiseksi koetulle
identiteetille, vaativat varsin toisenlaista käsittelyä kuin taloudellisten resurssien rajallisuuden vuoksi ”porttien sulkemista” esittävät
niin kutsutut hyvinvointisovinistiset argumentit.
Lisäksi on syytä myös huomioida yhteiskuntakeskustelussa sellaiset mielipiteet, jotka pikemmin puhuvat jostain toisesta ilmiöstä, kuten työmarkkinoista, asuntopolitiikasta (ghettoutuminen) tai
lainsäädännöstä, kuin maahanmuuttajista tai etnisistä ryhmistä.
Kantansa lukkoon lyöneiden kanssa keskustelu voi olla monessa suhteessa varsin hedelmätöntä, mutta julkisessa tilassa keskustelua käydäänkin kansalaisten, ei poliittisten vastustajien, mielipiteistä. Tässä
suhteessa ei ole työväenluokan intresseissä antaa maahanmuuttovastaisten äänten monopolisoida keskustelua tai antaa asiakysymyksiä
koskevan hiljaisuuden synnyttää poliittista tyhjiötä, jossa rasistiset
mielipiteet saavat itää.

Maahanmuuttovastaisuus ja
globalisaation nettohäviäjät
Ryhtymällä yhteiskunnalliseen keskusteluun maahanmuutosta voidaan huomata, että keskeinen haaste suomalaiselle maahanmuuttopolitiikalle nousee usein taloudellisen solidaarisuuden ja kulttuurisen monimuotoisuuden välille rakentuvasta (ja tarkoituksellisesti
rakennetusta) ristivedosta. Tämän vastakkainasettelun politisoimisen
taustalla on tyypillisesti ollut epävakaiden aikojen suosimat vahvan
nationalistiset äänenpainot, joita rasismilla on voitu pönkittää. Esimerkiksi 1960-luvun Englannissa parlamentaarikko Enoch Powell
pyrki rakentamaan kansallistunnetta taloudellisen taantuman yhteydessä kytkemällä maahanmuuttajien läsnäolon työvoiman arvon
alenemiseen ja sitä kautta myös työtätekevien brittien yhtenäisyyden
tunteen katoamiseen (Miles 1994). Näin maahanmuuttajat eivät
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olleet vain syntipukkeja työvoiman prekaariutumiseen, vaan myös
työkalu kansallisen itsearvostuksen uudelleen luomisessa.
Vastaava fokus korostuu myös Pohjoismaissa erityisesti 2000-luvulla, jolloin populistiset puolueet ovat onnistuneet mobilisoimaan
maahanmuuttokriittisen agendansa taakse niin sanottuja globalisaation nettohäviäjiä, ja paljolti myös työväenluokkaa. Populistinen
strategia, jossa globalisaation hyvinvointivaltiolle luomia sosiaalisia
ja taloudellisia ongelmia pyritään yhä enemmän osoittamaan maahanmuutosta johtuvaksi, tekee antirasistisesta eetoksesta entistä
tärkeämmän ja ajankohtaisemman tasa-arvoista, suomalaista sosiaalipolitiikkaa pohjustavana ulottuvuutena. Maahanmuuttajavastaisten argumenttien poliittinen menestys kuitenkin haastaa päättäjät
kertomaan konkreettisemmalla tasolla niistä ratkaisuista, joilla maahanmuuttoon liitettyjä hyvinvointipoliittisia ongelmia voidaan torjua ja ehkäistä. On nimittäin tärkeää huomata, ettei näiden asioiden
avaaminen ja selvittäminen useinkaan ole maahanmuuttovastaisen
liikkeen strategisten intressien mukaista tilanteessa, jossa maahanmuuttovastaisen politiikan suosio kasvaa juuri maahanmuuton ja
hyvinvointivaltion suhdetta yksinkertaistavien vastakkainasettelujen
kautta.
Tilanne jättää yhdenvertaisen työväenluokan puolestapuhujille
yhtäältä suuren vastuun, mutta toisaalta merkittävän mahdollisuuden profiloitua järkiperäisemmän maahanmuuttopolitiikan ja -keskustelun edustajana. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että monimutkaisen järjestelmäpuheen sijaan ja arvolinjausten lisäksi ryhdytään
kommentoimaan ja selventämään huomattavasti monimutkaisempia
käytännön tason kysymyksiä, joissa maahanmuuttoa kytketään uusiin hyvinvointivaltion ja työväenluokan ongelmiin. Tällaisia aiheita
ovat olleet urbaanit asunto-ongelmat, kuten asuntopula, sosiaalisten
ongelmien alueellinen keskittyminen, työttömyys ja kilpailu työpaikoista, rikollisuuden esiintyminen sekä työmarkkinoiden ja terveen
liiketoiminnan pelisäännöt.
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Indikaattoreiden ja lukujen
tarkoitushakuinen käyttäminen
Yleisemmällä tasolla ”maahanmuutosta aiheutuvat kustannukset”
muodostavat instrumentaalisen keskustelun, jota maahanmuuttovastainen liike on toistaiseksi monopolisoinut viittaamalla täsmällisiin lukuihin ja tilastoihin, mutta peittämällä samalla lukujen sattumanvaraisen alkuperän ja tarkoituksellisen valikoivuuden, sekä
niiden pohjalta vedettyjen johtopäätösten kiistanalaisuuden. Tästä
monopoliasemasta käsin on maahanmuuttovastaisilla ollut valitettavan helppoa esittää monet vasemmistonkin antirasistiset kannanotot
todellisuudesta irrallaan olevana ”kukkahattutätien” haihatteluna.
Työväenluokan edustajien onkin tärkeää ryhtyä pian purkamaan
tämänkaltaiselle ”tilastot puhuvat puolestaan” -harhalle perustuvaa
maahanmuuttovastaista nostetta.
Vaikka tämä tarkoitushakuinen ”faktojen pudottelu” onkin näyttäytynyt menestyksekkäänä populistisena strategiana, omien avausten tekemisen tähän samaan keskusteluun ei kuitenkaan tarvitse
tarkoittaa populististen pelisääntöjen hyväksymistä. Pikemminkin
kysymys on siitä, että työväenliikkeelle tarjoutuu mahdollisuus kontekstualisoida uudelleen esitettyjen ja viitattujen lukujen merkitys.
Esimerkiksi makrotaloudellinen keskustelu huoltosuhteesta tarjoaa
mahdollisuuden kääntää maahanmuuttovastaisten sanelemaa keskustelun suuntaa. Toisin kuin maahanmuuttovastaisessa puhetavassa, jossa lukujen on tarkoitus osoittaa maahanmuuton kestämättömyys julkisen talouden kannalta, hyvinvointivaltion taloutta voi
käyttää myös kehyksenä, jonka puitteissa alleviivataan konkreettisin
esimerkein maahanmuuton välttämättömyyttä suomalaiselle hyvinvointivaltiolle. Tällöin tulee mahdolliseksi myös osoittaa maahanmuuttovastaisen liikkeen kyvyttömyys asettaa siteeraamiaan lukuja
oikeisiin mittasuhteisiin.
Eräs tällainen vaihtoehtoinen tapa kontekstualisoida maahanmuuton kustannuksia on huoltosuhteen kehityksen tarkastelu. Suomen ikääntyvien huoltosuhde putoaa seuraavan kahdenkymmenen
vuoden aikana Euroopan maista toiseksi huonoimmaksi. Vaikka
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tällä hetkellä jokaista suomalaista yli 65-vuotiasta kohden on noin
kolme 15–64-vuotiasta työikäistä, vuonna 2030 heitä kohden on
enää 1,3 työikäistä.1 On helppo nähdä näin radikaalin kehityksen
seuraukset Suomen hyvinvointirakenteiden rahoitukselle. Tästä näkökulmasta on myös helppo kyseenalaistaa maahanmuuttovastaisten
usein siteeraamien maahanmuuttokustannusten merkitystä hyvinvointivaltion kannalta. Sitoutuminen hyvinvointivaltioon globaaleja
rakennemuutoksia pehmentävänä voimana edellyttää vastuullista,
pitkän tähtäimen hyvinvointipolitiikkaa. Tämä puolestaan merkitsee väistämättä suurehkojakin investointeja maahanmuuttoon, jolla
huoltosuhteen rajusta heikkenemisestä aiheutuvaa hyvinvointivaltion rapautumista voidaan torjua.

Vaihtoehtoisten laskelmien
tarjoaminen – Case: Kilpailu
työpaikoista
Maahanmuuttovastaisia argumentteja on usein perusteltu julkisessa keskustelussa hyvinvointivaltiosta, taloudesta ja työväenluokan
prekaristumisesta nousevalla retoriikalla (Pyrhönen 2011). Talouskehyksen ja erilaisten laskelmien esittämisen suosiota maahanmuuttovastaisena diskursiivisena strategiana alleviivaa esimerkiksi Helsingin Sanomien keskustelupalstalla esiintyvän nimimerkki Jäynääjän
”laskelma” maahanmuuton kustannuksista:
”[K]un maahan tuodaan 10 kpl elätettäviä tulokkaita,
heistä työllistyy 1 kpl joka (ehkä) elättää itsensä ja loput 9
kustannetaan verovaroista. Tämä yksikin joudutaan kouluttamaan noin 70% todennäköisyydellä aakkosten opettelusta asti ja koko lailla varmasti hänellekin kasautuu
terveydenhoitomenoja jne. sen verran että menee päikseen
suomalaisten kanssa eli tuosta omakustannusrajan täyt1

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=e
n&pcode=tsdde511.
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tymisestä voidaan tiputtaa 7 v pois (sanotaan niin toiveikkaasti että päivähoitomaksuja ei mene ja tulkkaus-,
asiointi- ym kulut ovat 0 euroa).
Niinpä päästään sellaiseen laskelmaan että näistä kymmenestä yksi muuttuu nettomääräisesti kannattavaksi 33
vuoden päästä ja loput 9 eivät koskaan. Mikähän tässä
oli se kohta jonka vuoksi pitäisi puhjeta hurraahuutoihin
ekonomisen nerouden edessä?”
(HS 9.2.2009, keskusteluketju: ”Katainen vaatii avointa keskustelua myös maahanmuuton ongelmista”)

Jäynääjän tapa perustella kvasiloogista argumenttiaan tieteellisemmän tekstin tyyliin kuuluvalla näennäisellä ekstaktiudella, kuten
itse keksityillä prosenttiluvulla ja laskelmilla (Ks. Perelman 1971),
ilmentää arkipuheeseen rantautunutta tapaa käyttää laajemmin hyväksyttyä talousdiskurssia maahanmuuttovastaisuuden perustelussa
ja oikeuttamisessa. Sekä kokonaan itse keksityt laskelmat ja muut
erittäin tarkoitushakuiset tavat valita lukuja mahdollistavatkin talousdiskurssin käyttämisen maahanmuuton ja suomalaisen hyvinvoinnin vastakkainasettelussa. Talousdiskursseista käsin voidaan
kuitenkin lähteä myös kyseenalaistamaan näitä vastakkainasettelun
tapoja. Esimerkiksi klassinen maahanmuuttovastainen väittämä siitä, että maahanmuuttajat kilpailevat työpaikoista kantaväestön kanssa ja vievät heiltä työpaikkoja on argumentti, jota voi lähteä purkamaan tekemällä maahan muuttavan työvoiman suhteellisesta koosta
ja kilpailtujen työpaikkojen määrästä muutamia, varsin yksinkertaisia laskelmia.
Yksinkertaisimmillaan tällainen laskelma voi lähteä vaikka maahanmuuttajien osuudesta Suomen väestössä. Vuonna 2009 Suomessa oli noin 200 000 vieraskielistä maahanmuuttajaa, Suomen väestön
ollessa suuruudeltaan 5,4 miljoonaa.1 Maahanmuuttajat muodostivat siis noin 4 % Suomen väestöstä. Jo näiden lukujen perusteella
voidaan todeta, että ei ole perusteltua väittää, että maahanmuutto
1
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luo kilpailutilanteen työmarkkinoille. Jonkinlainen vaikutus maahanmuutolla toki on työpaikoista kilpailuun, mutta tämän vaikutuksen arvioimiseksi on syytä täsmentää lukuja, joita tässä arviossa
käytetään. Erityisen tärkeää tämän vaikutuksen arvioimiseksi olisi
verrata keskenään yhtäältä potentiaalisesti kilpailtujen työpaikkojen
ja toisaalta näistä paikoista potentiaalisesti kilpailevan maahanmuuttajatyövoiman määrää.
Mitä tulee potentiaalisesti kilpailtujen työpaikkojen määrään,
voimme todeta, että Suomessa oli vuonna 2009 2,5 miljoonaa
työpaikkaa.1 Todellisuudessa kilpailun kohteena olevia työpaikkoja voidaan kuitenkin olettaa olevan merkittävästi vähemmän, sillä
puhuttaessa maahanmuuton kilpailua lisäävästä vaikutuksesta, kilpailun esitetään usein kasvavan lähinnä tietyillä toimialoilla. Ottaen
huomioon julkisen sektorin työpaikkoihin usein liittyvät formaalit
kielitaitovaatimukset, voimme aloittaa rajaamalla nämä työpaikat
potentiaalisesti kilpailtujen työpaikkojen ulkopuolelle. Tällöin jäljelle jää noin 1,8 miljoonaa yksityisen sektorin työpaikkaa.
On perusteltua olettaa maahanmuuton mahdollisesti lisäämän
työpaikkakilpailun keskittyvän lähinnä tietyille toimialoille, ja julkisessa keskustelussa esitetyt argumentit eivät yleensä väitäkään
maahanmuuton lisänneen kilpailua esimerkiksi johtaja- ja asiantuntijatason tehtävissä. Teemme laskelmassamme oletuksen, että
vieraskieliset maahanmuuttajat eivät tyypillisesti kilpaile ainakaan
sellaisilla toimialoilla kuten informaatio ja viestintä, rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistöala, maanpuolustus, koulutus, julkinen
hallinto, hallinto- ja tukipalvelutoiminta ja ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta. Nämä toimialat pois lukien jäljelle jää
1,36 miljoonaa työpaikkaa. Edelleen voimme olettaa, että pääsääntöisesti hiljattain maahan muuttanut ei voi kilpailla yli mediaanipalkatuista työpaikoista. Tämän kaltaisten rajausten pohjalta uusien
maahanmuuttajien tavoiteltavissa ei olisi ainakaan enempää kuin
noin 680000 työpaikkaa.
Kuinka paljon Suomessa sitten on uusia maahanmuuttajia, jotka
voisivat näistä työpaikoista kilpailla? Kielitaidon puute on keskeinen
maahanmuuttajien kilpailuedellytyksiä rajoittava tekijä. Tätä puutet1

http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2009/17/tyti_2009_17_2010-12-03_tau_012_fi.html
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ta heijastaa myös mahdollisen kilpailun kohteena olevien työpaikkojen rajaus 2,5 miljoonasta 680 000:een. Kuitenkin voidaan ajatella,
että viiden vuoden päästä maahantulosta maahanmuuttajan mahdollisuudet sijoittua työmarkkinoille ovat, myös kielitaidon suhteen,
jo varsin erilaiset kuin juuri maahan tulleen maahanmuuttajan. Tällöin he voivat potentiaalisesti kilpailla jo suuremmasta määrästä 2,5
miljoonasta työpaikasta. Tässä laskelmassa uutena maahanmuuttajana voidaan siis pitää ihmistä, joka on asunut Suomessa 0–5 vuotta.
Väestöliiton mukaan viimeisen viiden vuoden aikana Suomeen
muutti noin 120 000 ihmistä (bruttomaahanmuutto). Merkittävä
osa heistä ei kuitenkaan voi eri syistä edes potentiaalisesti kilpailla yllämainituista (680 000) työpaikasta. Tällaisen ryhmän muodostavat
ainakin humanitaariset maahanmuuttajat (8,8 %, eli 10 500). Lisäksi voidaan olettaa, että jäljelle jäävistä 109 500 maahanmuuttajasta
yli 55-vuotiaat ja alle 18-vuotiaat (yhteensä 36 700), sekä opiskelijat
(26 200) eivät kilpaile näistä työpaikoista.1 Tällöin jäljelle jää noin
47 000 uutta maahanmuuttajaa, jotka voivat kilpailla 680 000 työpaikasta. On myös muistettava, että näiden 47 000 ihmisen joukossa on vielä paljon ihmisiä, jotka eivät eri syistä kilpaile työpaikoista
(mm. kotiäidit- ja isät sekä yrittäjät), joita ei kuitenkaan tässä laskelmassa ole vähennetty.
Nämä kaksi lukua, 680 000 ja 47 000, perustuvat siis tasapainotettuun arvioon työpaikoista (vain yksityinen sektori, kaikki alle
mediaanipalkat), joista uudet maahanmuuttajat voivat kilpailla, ja
arvioon suurimmasta mahdollisesta määrästä uusia maahanmuuttajia, jotka voivat kilpailla näistä työpaikoista. Näiden lukujen pohjalta
voidaan siis arvioida maahanmuuton voivan lisätä kilpailua tästä rajoitetusta määrästä työpaikkoja noin 7 %:lla.
Tämä laskelma tarkoittaisi siis sitä, että näillä aloilla työtä hakee
jokaista 13 työnhakijaa kohden yksi alle viisi vuotta maassa ollut
henkilö. Arviossa on kuitenkin otettava huomioon se, että merkittävä osa maahanmuuttajista hakee sellaisia työpaikkoja (esimerkiksi
siivousalalla, joita kantasuomalaiset hakevat varsin vähän), ja joilla
1
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varsinaista kilpailua ei ole, vaan joilla ennemminkin vallitsee työvoimapula. Lisäksi tyypillisesti maahanmuuttajan edellytykset saada työtä ovat merkittävästi keskimääräistä heikommat myös näillä
aiempaa koulutusta vaatimattomilla aloilla, joiden pohjalta arvio
680 000 mahdollisesti tavoiteltavasta työpaikasta on muodostettu.
Tämä johtuu muiden tekijöiden ohella ainakin puutteellisesta kielitaidosta ja työsyrjinnästä. Tästä seuraa se, että käytännön tasolla
maahanmuuton vaikutus muiden työnhakijoiden mahdollisuuteen
työllistyä on todennäköisesti pienempi, kuin mitä tämä laskelma antaa aihetta odottaa.
Vedettäessä johtopäätöksiä maahanmuuton työllistymiskilpailua
mahdollisesti lisäävästä vaikutuksesta on otettava huomioon ainakin
kaksi asiaa. Ensinnäkin, jos maahanmuuttajille tarjotaan työtä oleellisesti heikommilla työehdoilla kuin muille työnhakijoille, näiden
muiden työnhakijoiden mahdollisuus työllistyä heikkenee maahanmuuton myötä enemmän, kuin mitä tämän laskelman perusteella
voisi päätellä. Lähes 90 % suomalaisista on kuitenkin sitä mieltä,
että ulkomaalaisille on taattava tasavertaiset työehdot suomalaisiin
nähden.1 Tämä tarkoittaa sitä, että huonommista työehdoista mahdollisesti seuraava ei-maahanmuuttajan heikentynyt asema työmarkkinoilla ei ole niinkään seurausta maahanmuutosta sinänsä, vaan
lähinnä työmarkkinaviranomaisen kyvystä valvoa työehtoja. Toinen
maahanmuuton kilpailuvaikutusta mahdollisesti kasvattava tekijä liittyy kilpailudiskurssin lisääntymiseen julkisessa keskustelussa.
Vaikka maahanmuuttajien määrä työmarkkinoilla ei sinänsä kilpailua juuri lisäisikään, jatkuva keskustelu kilpailuasetelman kiristymisestä heikentää työnhakijan työllistymisen ehtoja sitä kautta, että se
pönkittää työnantajapuolen mahdollisuuksia sanella työehtoja, sikäli
kun työnhakijat mieltävät neuvotteluasemansa heikommaksi perustuen oletukseen lisääntyneestä kilpailusta.

1

http://www.jhl.fi/portal/fi/ajankohtaista/uutisarkisto?bid=950&y=2011
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Lopuksi
Huomion kiinnittäminen huoltosuhteeseen tai kilpailuun työpaikoista ei tarkoita sitä, että maahanmuuttopolitiikka pitäisi perustella
ensisijaisesti makrotaloudellisten realiteettien kautta. Näiden abstraktien kokonaisuuksien merkitys voi olla myös vaikeaa hahmottaa
ihmisille, jotka painivat työmarkkinoiden epävarmuuden kanssa ja
joiden arkielämää varjostavat tuotantoyksiköiden sulkemiset, lomautukset, pätkätyöt ja työttömyys. Ennemminkin yllämainittu tulisi lukea esimerkkinä siitä, kuinka paljon maahanmuuttovastainen
poliittinen mobilisaatio nojaa tällä hetkellä sille, että vasemmiston
maahanmuuttoargumentit pysyvät ensisijaisesti arvoargumentteina.
On tärkeää nähdä, että maahanmuuttovastaisten monopolisoimat
instrumentaalisen tason maahanmuuttokeskustelut tarjoavat mahdollisuuksia työväenliikkeen interventioille ja uusille aluevaltauksille
sikäli kun niihin halutaan ja osataan tarttua. Vaikka työväenluokan
on aina perustettava poliittinen ohjelmansa humanismin, tasa-arvon
ja oikeudenmukaisuuden arvoille, kokonaisvaltaisemman poliittisen
uskottavuuden vuoksi tulisi huomioida enemmän myös välineellisiä
ja pragmaattisia, maahanmuuttokriittisyyttä kyseenalaistavia näkökulmia.
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Lamont, Michéle (2002) The Dignity of Working Men: Morality and the Boundaries of
Race, Class, and Immigration. New York, N.Y.: Russell Sage Foundation
Perelman, Chaïm & Olbrechts-Tyteca, Lucie (1971) The New Rhetoric: A Treatise on
Argumentation, Notre Dame: University of Notre Dame Press.
Pyrhönen, Niko (2011) ”’Why Argue Economic Realities?’ Assessment of the Use
of Welfare Economy Frame in the Articulation of Anti-Immigration Sentiment in
Finland and Sweden in the Late 2000s, seminaaripaperi, esitetty Multiculturalism and
Nordic Welfare State –seminaarissa 21.3.2011.
Willis, Paul ([1977] 1991) Fostran till lönearbete. Göteborg: Röda bokförlaget, Ab.
Ålund, Alexandra (2000) Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter. Kön,
klass, identitet och ras. Teoksessa Olsson, Erik (toim.) Etnicitetens gränser och
mångfald. Stockholm: Carlsson.

43

4. Ay-aktiivien arvioita ja
sosialidemokraattien
linjauksia työperäisestä
maahanmuutosta1
Mika Helander
Maahanmuuttokeskustelu Suomessa vilkastui kunnallisvaaleista
2008 lähtien, kun aikaisempaa useampien puolueiden johdossa alettiin keskustella muuttoliikkeeseen liittyvistä ilmiöistä. Suomessa ei
ole selvästi äärioikeistolaista puoluetta täyttämässä poliittisen kentän
maahanmuutto- ja monikulttuurisuusvastaista tilaa. Keskustelunavauksia onkin vuosien varrella tullut kaikista puolueista (Jungerstam-Mulders 2003; Gardberg 1993). Maahanmuutto nousi myös
jossain määrin eduskuntavaalien teemaksi keväällä 2011, vaikkakaan
siitä ei muodostunut eduskuntavaalien pääteemaa. Eduskuntavaaleissa keskusteltiin enemmän Euroopan rahaliiton ongelmista ja veropolitiikasta.
Keskisuuret puolueet kuten Vihreä Liitto, Ruotsalainen kansanpuolue ja Perussuomalaiset ovat jo pitkään keskustelleet maahanmuutosta, mutta uutta on, että myös suurimmat puolueet ovat
osallistuneet keskusteluun ja nostaneet maahanmuuttokysymystä
poliittisen keskustelun ytimeen. Esimerkiksi Kokoomuksessa esiintyi joitakin maahanmuuttajavastaisia lausuntoja EU-vaaleissa 2008.
Helmikuussa 2010 Kokoomuksen Nuorten Liiton puheenjohtaja
kertoi Hufvudstadsbladetissa, että kiintiöpakolaisten vastaanotto tulisi lopettaa (Uutispäivä Demari 23.2.2010; HBL 21.2.2010). SDP:ssä
käynnistyi vilkas keskustelu kevättalvella 2010 puheenjohtaja Urpilaisen ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Heinäluoman työperäiseen maahanmuuttoon liittyvien lausuntojen jälkeen.
1
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Tämä artikkeli on aiemmin julkaistu Etnisten suhteiden ja muuttoliikkeen ETMU:n
tutkimusmusyhdistyksen blogissa osoitteessa www.etmu.fi

Puolueiden lähestymistavat liittyvät niiden historialliseen ja aatteelliseen taustaan. Vasemmistopuolueissa korostetaan erityisesti
työelämän kysymyksiä. SDP:n maahanmuuttoon liittyneiden kannanottojen luonne nousee parhaiten esiin työelämän asiantuntijoiden ja edustajien näkemysten valossa. Ammattiyhdistysliikkeellä on
perinteisesti suuri vaikutusvalta SDP:n linjanmuodostuksessa ja on
kiinnostavaa, miten ammattijärjestöjen edustajat suhtautuvat maahanmuuttoon.
Ammattijärjestöjen edustajilla on kokemusta ilmiöstä ja työelämään liittyviä tiedollisia välineitä käsitellä asiaa. Liittovaltuutetut
omaavat laajan tarttumapinnan suomalaiseen työelämään oman
työpaikkansa, ammattiryhmänsä ja toimialansa kautta. Keräsin kevättalvella 2010 nettilomakkeella kyselyaineiston liittovaltuutettujen
ja edustajiston jäsenten parissa, jossa kysyttiin muun muassa maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä. Kysely suoritettiin ennen SDP:n
puoluejohdon maahanmuuttoon liittyviä kannanottoja. Kyselyyn
vastasi 334 valtuutettua viidestätoista ammattiliitosta. Vastaajat jakautuivat niin, että SAK-liitoista oli 189 vastaajaa, STTK-liitoista
92 vastaajaa ja akavalaisista liitoista 52 vastaajaa. Kysely sisälsi muun
muassa 13 politiikkalohkoa, joiden merkitystä vastaajia pyydettiin
arvioimaan. Lomakkeessa kysyttiin liittovaltuutettujen arviota siitä,
kuinka tärkeää on että liitto vaikuttaa maahanmuuttopolitiikkaan.
Toinen aiheeseen liittyvä kysymys oli miten työperäisen maahanmuuton lisääntyminen on vaikuttanut ammattijärjestöjen vaikutusmahdollisuuksiin Suomessa. Jälkimmäinen kysymys liittyi 26 eri ilmiön
kokonaisuuteen, joiden vaikutusta edunvalvontaan Suomessa pyydettiin arvioimaan. Raportoin tässä kirjoituksessa kyselyn tuloksia
ja tulkitsen niitä.

Ammattiyhdistysväen näkemykset
Liittovaltuutetuilla ei ollut vaikeuksia arvioida maahanmuuttopolitiikan merkitystä vaikuttamisen kohteena. Lähes kaikki vastaajat
osasivat vastata asteikolla 1: hyvin tärkeää – 4: ei lainkaan tärkeää
asetettuun kysymykseen. Vastaajista neljäsosa katsoo vaikuttamisen
olevan hyvin tärkeää ja myös neljäsosa vastaa, ettei maahanmuut-
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topolitiikkaan vaikuttaminen ole kovinkaan tärkeää. Isoin ryhmä,
eli 40 prosenttia katsoo maahanmuuttopolitiikkaan vaikuttamisen
olevan melko tärkeää, vain vajaa kymmenen prosenttia katsoo että
maahanmuuttopolitiikkaan vaikuttaminen ei ole lainkaan tärkeää.
Maahanmuuttopolitiikkaa pidetään siis yleisesti ottaen melko tärkeänä vaikuttamisen kohteena.
Maahanmuuttopolitiikalla ei kuitenkaan ole lähellekään sama
merkitys kuin esimerkiksi työllisyyspolitiikalla. Sen merkitys on
myös selkeästi pienempi kuin kansainvälisten järjestöjen politiikkaan
vaikuttamisella. Liittokohtaisissa vertailuissa ilmenee, että merkitys
on suurempi joissakin liitoissa, kuten Rakennusliitossa. Tämä heijastaa kysymyksen ajankohtaisuutta rakennusalalla, jossa työskentelee
paljon maahanmuuttajia ja tilapäistä ulkomaalaistyövoimaa.
Myös keskusjärjestötaustalla on selkeä yhteys maahanmuuttopolitiikan tärkeänä pitämiseen. SAK-liittojen valtuutetut pitävät maahanmuuttopolitiikkaa tärkeämpänä kuin STTK-liittojen valtuutetut. Vähiten tärkeänä maahanmuuttopolitiikkaa pitävät akavalaiset
liittovaltuutetut.
Merkityksellä, joka maahanmuuttopolitiikalle annetaan, on selkeä yhteys arvioon siitä, tulisiko suomalaisen työelämän integroitua
laajemmin Suomea ympäröivään maailmaan. Vähemmän tärkeänä
maahanmuuttopolitiikkaa pitävät sellaiset vastaajat, jotka haluavat
lisää yhdentymistä. Ne, jotka eivät halua enempää yhdentymistä
näkevät vaikuttamisen tärkeämpänä. Maahanmuuttopolitiikka voidaan tulkita näin olleen pikemmin sääntelevänä kuin sääntelyä purkavana politiikkalohkona.
Maahanmuuttopolitiikalla näyttäisi tämän pohjalta olevan suurin
merkitys suorittavissa tehtävissä toimiville, mikä saattaa viitata pelkoon tai kokemukseen halpatyövoiman tuomisesta ulkomailta. Siten
SDP:n kannattajakunnassa suuren osuuden omaavalle sinikaulustyöväelle maahanmuuttopolitiikka on muihin työelämän luokkiin
verrattuna suhteellisesti tärkeämpi politiikkalohko.
Työperäisen maahanmuuton lisääntymisen merkitystä ay-liikkeen
vaikutusmahdollisuuksille on hieman vaikeampi arvioida kuin kysymystä maahanmuuttopolitiikan merkityksestä. Reilu kymmenes
vastaajista ei osaa arvioida merkitystä. Lähes puolet vastaajista (46
prosenttia) katsoo, että maahanmuuton lisääntymisellä ei ole ollut
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vaikutusta edunvalvonnalle. Vain seitsemän prosenttia katsoo vaikutusmahdollisuuksien parantuneen, mutta jopa 34 prosenttia kokee
vaikutusmahdollisuuksien huonontuneen. Tätä voi pitää yllättävän
korkeana lukuna. Suhdeluku viittaa todennäköisesti maahanmuuttajien matalaan järjestäytymisasteeseen (ks. Alho 2008).
Työperäisen maahanmuuton lisääntyessä matalan järjestäytymisasteen ennakoidaan vaikeuttavan edunvalvontaa. SAK-liitoissa näkemykset ovat polarisoituneempia kuin muiden keskusjärjestöjen
alaisissa liitoissa, ja liittovaltuutetut ovat taipuvaisempia katsomaan,
että työperäisen maahanmuuton lisääntymisellä on ollut merkitystä
vaikutusmahdollisuuksille.
Vastauksilla on mielenkiintoinen yhteys siihen kuinka humaanina
suomalainen yhteiskunta koetaan. Suomalaista yhteiskuntaa humaanina pitävät vastaajat eivät näe työperäisellä maahanmuutolla olevan
merkitystä ammattijärjestöjen vaikutusmahdollisuuksille. Vastaavasti ne, jotka eivät pidä Suomea humaanina kokevat maahanmuuton
heikentävän vaikutusmahdollisuuksia. Lisäksi vastaajat, jotka toivovat yhdentymisen ympäröivään maailmaan pysyvän samalla tasolla
tai vähenevän katsovat, että työperäinen maahanmuutto on heikentänyt vaikutusmahdollisuuksia. Ne, jotka katsovat että työperäisellä
maahanmuutolla ei ole merkitystä vaikutusmahdollisuuksille, ovat
taipuvaisia toivomaan lisää yhdentymistä ympäröivään maailmaan.
SDP:n johdon kannanotot työperäiseen maahanmuuttoon liittyen ovat monelta osin samansuuntaisia liittovaltuutettujen näkemysten kanssa. Tilanne ei ole dramaattinen, eikä maahanmuuttoa pidetä
politiikan keskeisimpiin kysymyksiin kuuluvana, mutta asia on ajankohtainen ja maahanmuuton tulee vastaajien mielestä olla hallittua.

Päätelmät
Mielipidetiedustelut, jotka suoritettiin SDP:n johdon lausuntojen jälkeen, osoittavat enemmistön suomalaisista vastustavan maahanmuuton lisäämistä korkean työttömyyden aikana. SDP:n kannattajista yli 80-prosenttia on samaa mieltä siitä, ettei työperäistä
maahanmuuttoa pidä lisätä niin kauan kuin Suomessa on korkea
työttömyys (TNS-Gallup/Demari 18.5.2010,www.demari.fi/con-
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tent/view/10868/317; Taloustutkimus/Länsiväylä25.5.2010). SDP
linjaa tämän mukaisesti Joensuun puoluekokouksen sisäpoliittisessa julkilausumassa ettei se tue hallituksen esitystä EU:n ulkopuolisen työvoiman saatavuusharkinnan poistamisesta (www.sdp.fi/
node/1815).
Yhteenvetona voi todeta, että työmarkkinalähtöisestä näkökulmasta maahanmuuttoaihetta lähestyvät ammattiliittojen liittovaltuutetut ja sosiaalidemokraattinen puolue eivät tue työperäisen liikkuvuuden täydellistä vapauttamista.
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Osa 2: Järjestöjen tuki
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5. Maahanmuuttajat
suomalaisessa yhteisössä
-erilaisuusretoriikka vai
luontevaa yhteisyyttä
Eve Kyntäjä

Viime vuosina on paljon pohdittu ikärakenteen muutoksen vaikutusta työvoimapulaan ja sitä, miten tulevaisuudessa turvataan valtion
maksukyky ja rahoituspohja. Työministeriö asetti vuonna 2004 kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan hallituksen maahanmuuttopoliittista ohjelmaa, jonka yhtenä päätavoitteena oli työperusteisen maahanmuuton edistäminen. Uusi ohjelma julkistettiin vuoden
2006 lopussa. Ohjelmassa korostetaan, että Suomeen tulevat työntekijät eivät ole pelkkää työvoimaa eivätkä työvoiman saatavuuteen
liittyviä ongelmaratkaisun välineitä, vaan heistä tulee osa sitä yhteiskuntaa, jonka ongelmien ratkaisemisesta on kyse.
Ulkomaisen työvoiman rekrytointi ja vastaanottaminen on ollut
kuitenkin melko vähäistä. Vuonna 2007 kolmansien maiden kansalaisille työlupia myönnettiin eniten hitsaajille, levysepille, siivoojille,
putkimiehille, kokeille, kuorma-auton kuljettajille ja maataloustyöntekijöille. Suomeen pysyvässä tarkoituksessa muuttavien lisäksi
maahan tulee työntekijöitä myös tilapäisiin – mm. lähetettyinä ja
vuokratyöntekijöinä – ja lyhytaikaisiin kausiluonteisiin työsuhteisiin. Vuoden 2008 aikana tilapäisten työntekijöiden määräksi on
arvioitu noin 40 000 henkilöä. Tarkkaa tilastointia ei ole, koska suuri osa tilapäisistä työntekijöistä tulee EU-maista (eniten Virosta) tai
kausiluonteiseen työhön lähialueilta, johon ei tarvita työlupaa.
Maahanmuuttajista voi tulla suomalaiselle yhteiskunnalle yksi
keskeinen keino selvitä tulevasta väestöpohjan ikääntymiseen liittyvästä mahdollisesta työvoiman saatavuusongelmasta. Tärkeintä
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on, ettei tämä tapahtuisi kaksien työmarkkinoiden kehittymisen,
sosiaalisen polkumyynnin, maahanmuuttajien työehtojen rikkomisen ja palkkasyrjinnän hinnalla. Esimerkiksi vuokratyö on tuonut
mukanaan erilaisia lieveilmiöitä. Vuosina 2002–2008 Tallinnassa
toiminut SAK:n toimisto – Suomen työelämän infopiste – neuvoi
usein ihmisiä, joille tallinnalaiset vuokrafirmat ovat maksaneet Suomessa tehtystä työstä alipalkkaa eivätkä ole muutenkaan noudattaneet työehtosopimusten mukaisia ehtoja kuten ylityökorvauksien
maksaamista. Vuokratyöntekijöiden työehtojen valvonta on erittäin
vaikeaa – niitä voidaan valvoa vain jälkikäteen, jos olleenkaan, ja mikäli työntekijät itse valittavat. Suuri ja yhä kasvava ongelma koskee
suomalaisia liiketoimintakiellossa olevia yrittäjiä, jotka perustavat
esim. Viroon yrityksen ja aloittavat laittoman työvoiman välityksen
Suomeen – toiminta, joka ei kestä päivänvaloa ja muistuttaa ns valkoista orjakauppaa.
Yksi vakava ongelma koskee ulkomaisten työntekijöiden työturvallisuutta. Esimerkiksi Virossa ei toistaiseksi ole pakollista lakisääteistä työtapaturmavakuutusta. Työtapaturman ja ammattitaudin
uhrille – myös Suomessa työskentelevälle virolaiselle vuokratyöntekijälle - maksetaan korvaukset (päiväraha, sairaanhoito ja mahdollinen kuntoutus) Viron yleisen sairausvakuutuksen perusteella
ainoastaan 4 ensimmäisen kuukauden ajalta. Neljän kuukauden jälkeen työtapaturmassa vammautunut joutuu hakemaan työkyvyttömyyseläkettä, jonka taso on erityisen alhainen. Vuokratyöntekijä on
tässäkin mielessä suojaton ja tällainen järjestelmä sotii suomalaisen
hyvinvointiyhteiskunnan eettisiä pelisääntöjä vastaan. Vuokratyöntekijät ovat työsuhteessa lähettäjämaan työnantajaan ja näin ollen he
eivät järjestäydy suomalaiseen ammattiliittoihin ja ovat näin liittojen neuvonnan ja samalla myös työehtojen valvonnan ulkopuolella.
Tärkeintä on saada ulkomaalaisen työvoiman valvonta kuntoon ja
varmistaa näin kaikille Suomessa työskenteleville Suomen työehtosopimusten mukainen palkka ja työehdot.
Kansallisessa maahanmuuttopolitiikassa hallinnoinnin lisäksi kyse
on myös ideologiasta – maan asenteista maahanmuuttoon ja näiden asenteiden välittymistä toimintaan. Maahanmuuttopoliittinen
ja hallinnollinen retoriikka määrittelevät maahanmuuttajien todellisuuden luokittelemalla maahan tulijat valmiisiin kategorioihin:
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pakolaisiin, turvapaikanhakijoihin, vierastyöläisiin, ulkomaalaisiin
asiantuntijoihin ja huippuosaajiin, paluumuuttajiin, etnisiin vähemmistöihin, ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajiin jne.
Luokitteluun liittyy valitettavan usein myös kategorioiden arvottaminen ja maahanmuuttajien populistinen leimaaminen ja syrjintä.
Pelkkä luokittelu sinänsä ei ole kuitenkaan rasismia, mutta luokkien
kielteinen arvottaminen ja siitä seuraava syrjintä puolestaan on
Tiedotusvälineet ja jokapäiväiset keskustelut käsittelevät maahanmuuttajia usein kielteisten ilmiöiden, kuten rikollisuuden, sosiaaliturvan väärinkäytön, prostituution ja pimeän työvoiman yhteydessä,
mikä ei voi olla jälkiä jättämättä tavallisten suomalaisten suhtautumiseen maahanmuuttajiin, kuten lukuisat tutkimukset todistavat.
Maahanmuuttajat esitetään toisenlaisina kuin ”tavalliset” suomalaiset. Näillä lähtökohdilla maahanmuuttajien ei pitäisi olla helppoa integroitua tähän yhteiskuntaan - löytää töitä, ystäviä ja vaikutusvaltaa.
Myös poliittisen eliitin puhe, jossa poliittisella arvovallalla keskitytään maahanmuuttajien aiheuttamiin ongelmiin vedoten ”järkeviin
syihin” sekä oman maan ja kansan etuihin ja hyvinvointiin, vaikuttaa
kansalaisten mielipiteisiin ja arvoihin. Erityisesti puhe toisen polven maahanmuuttajista saattaa leimata maahanmuuttajien lapset ja
lapsenlapsetkin ”meikäläisistä” poikkeaviksi. Hollantilaisen tutkijan
Van Dijkin mukaan rasismia esiintyy esimerkiksi vallanpitäjien, ns.
poliittisen eliitin puheissa yleensä verhottuna ja rasismiin kielteistä
kantaa ottavaan tyyliin ”emme me toki ole rasisteja, mutta….”. Van
Dijk on tuonut esiin mielenkiintoisen esimerkin julkisesta keskustelusta, jossa maahanmuuttoon kielteisesti suhtautuminen naamioidaan ”maahanmuuttajien asialla olemiseksi” esimerkiksi toteamalla,
että ”täytyy ensin huolehtia täällä olevista maahanmuuttajista, eikä
ottaa tänne enää lisää”. Tällaisessa puheessa korostetaan myös myönteisiä asioita ”omasta kansasta” ja vedotaan järkevyyteen ”me britit
emme toki ole rasisteja… mutta täytyy myöntää, että tietyt kulttuurit vaan ovat väkivaltaisia”.
Maahanmuuttajat saattavat usein uudessa maassa joutua tilanteeseen, jossa heidän omat käsityksensä itsestään ja omasta etnisestä
identiteetistään eivät vastaa ”toisten” eli valtaväestön heille antamia
identiteettejä. Se voi olla yksilöllisyyteen kohdistuva uhka. Esimerkiksi ammattitaitoiset hyvin palkatut maahanmuuttajat halusivat
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tulla kohdelluiksi oman ammattitaitonsa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella eivätkä pelkän etnisen ryhmäkuuluvuuden
perusteella. Kyse on henkilökohtaisen kontrollin menettämisen tunteesta, kun muut soveltavat tiettyä luokitusta, pelkkää etnistä kuuluvuutta. Valta- ja statuserot liittyvät miltei poikkeuksetta sosiaalisesti
alempiarvoisen ryhmän leimaamiseen.
Maahanmuuttajataustaisiin työntekijöihin ei siis varmaan Suomessakaan välttämättä suhtauduta työpaikoilla aina yksilöinä. Joskus
maahanmuuttajat kokevatkin, että he ovat ikään kuin ”ammatiltaan
maahanmuuttajia” eikä niinkään oman alansa ammattilaisia, työntekijöitä ja työkavereita. Joskus hyvää tarkoittava ”monikulttuurinen
asennoituminen” saattaakin ampua yli ja maahanmuuttajataustaisia
kollegoita kohdellaan ensisijaisesti erilaisena, suomalaisesta kulttuurista täysin erilaista kulttuuria edustavina olentoina. Sen sijaan että
katsottaisiin yhdistäviä tekijöitä, haetaan erottavia. Erilaisuus on jo
valmiiksi tuotettua.
Ihmiset haluavat kuitenkin itse valita ja päättää, koska he esittäytyvät nimenomaan tietyn ryhmän jäseninä, ja koska eivät. He haluavat myös valita, millä tavoin he esittävät ryhmäjäsenyyksiään eivätkä
suostu siihen, että heitä määritellään ainoastaan heidän ryhmäänsä
kohdistuneiden (kielteisten) stereotypioiden mukaan. Tutkimusten
mukaan maahanmuuttajat ovat aika lailla sinut oman kansallisuutensa kanssa, vaikka samalla tiedostetaan, että suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsevat kuitenkin melko kielteiset stereotypiat muualta
tulleita kohtaan. Maahanmuuttajat kuitenkin vastustavat pelkän
ryhmäkuuluvuuden perusteella tehtyä luokittelua. Erityisesti työelämässä ammatillinen identiteetti on tärkeä, joten maahanmuuttajatkin halusivat tulla kohdelluiksi oman ammattitaitonsa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella eivätkä pelkän etnisen
ryhmäkuuluvuuden perusteella. Yksi tärkeä töissä viihtymiseen vaikuttava tekijä on myös tunne siitä, että kuulutaan joukkoon, ollaan
osana työyhteisöä.
Suomalaisessa retoriikassa maahanmuuttajat määritellään edelleen
pikemminkin erilaisten toimenpiteiden kohteina kuin aktiivisina
toimijoina. Maahanmuuttajat pitäisi saada – ja ottaa – aktiivisesti ja
luonnollisesti mukaan osallistumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja
vaikuttamaan yhteisiin asioihin, mutta ei ”maahanmuuttajan” roo-
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lissa monikulttuurisen Suomen maskotteina, vaan ihan tasavertaisina kansalaisina, usein oman alansa asiantuntijoina ja ammattilaisina.
Tässä onkin ay-liikkeellä tuhannen taalan paikka. Työelämä on paras
ja luonnollisin ”kotouttaja”. Maahanmuuttajat pitäisi ja kannattaisi
nähdä vihdoinkin voimavarana eikä pelkästään ongelmina ja toimenpiteiden kohteina.
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Going global1
Leandre Van Dyck
Nimeni on Leandre van Dyck. Olen 19 vuotias opiskelija Belgiasta. Päätin viettää yhden lukukauden Suomessa, syyskuusta joulukuuhun parantaakseni englannin
kieltäni ja tutustuakseni uuteen kulttuuriin. Minulle
kerrottiin, että Suomi on ihana maa, erittäin avoin, ja
että ihmiset ovat todella ystävällisiä. Tämä oli syy sille,
että päädyin tulemaan Suomeen. Opiskelin viestintää
Helsingin yliopistossa, ja suoritin harjoittelujakson yliopistossa samanaikaisesti. Työskentelin sosiaalitieteitä
käsittelevällä laitoksella ja osallistuin useaan hankkeeseen. Esimieheni kertoi minulle, että Mika Helander,
joka on tutkija yliopistossa, käynnistää uutta tutkimushanketta Suomen ammattiliitoista, ja että hän tarvitsee
apuani. Hanke käsitteli suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen globalisaatiostrategioita, ja minulle kerrottiin,
että siinä julkaistaan teos, joka on jatkotutkimus vuonna 2008 julkaistulle kirjalle nimeltä Going Global.
Hankkeessa pyrittiin saamaan tietoa eri ammattiliitoista Suomessa. Kyseessä oli akateeminen tutkimus, eikä
kirjalla ole kaupallista tarkoitusta.
Olin iloinen voidessani osallistua projektiin, ja olla
mukana tällaisessa seikkailussa koska olin varma, että
se auttaa monella tavoin parantamaan englantiani ja
antaa minulle mahdollisuuden oppia tuntemaan Suomen kantaväestöä. Tehtäväni oli hankkia tietoja 22 eri
ammattiliiton jäsenistä. Minun piti kysyä kolme kysy1

Mika Helanderin kännös englannin kielestä.
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mystä: Liiton hallituksen jäsenten lukumäärä. Liittovaltuuston jäsenten lukumäärä, ja lopulta ehdokkaiden lukumäärä viimeisimmässä liittovaltuustovaalissa. Käytin
noin 6 viikkoa projektiin, ja kuten ennalta oletin se antoi minulle paljon tietoa suomalaisesta mielenlaadusta
ammatillisella tasolla, ja siitä kuinka maahanmuuttajia
kohdellaan kun he kysyvät ammatillisia kysymyksiä.
Liittojen edustajien reaktiot olivat vaihtelevia ja kiinnostavia, jonka vuoksi seuraavaksi yritän kuvata kuinka
ammattiliitto vastaa kun opiskelija, joka ei puhu suomea yrittää saada tietoa heidän liitostaan.
Ensimmäinen asia jonka havaitsin oli, että suomalaiset ihmiset ovat hyvin ujoja sekä arkielämässä että
ammatillisessa elämässä. Työntekijät ovat todella varautuneita eivätkä halua sanoa puhuvansa hyvää englantia. Useimmiten he teeskentelevät etteivät osaa vaikka
osaisivatkin. Sain sen vaikutelman, että he puhuvat
mieluummin omia kieliään kuten suomea tai ruotsia.
Jouduin toteamaan, että puolet puhelinkeskuksessa
työskentelevistä henkilöistä, eivät puhuneet englantia
ja kytkivät minut jonkin toisen luo ennen kuin ehdin
selittää asiaani. Minusta ihmisten, jotka työskentelevät
tällaisissa sihteeristöissä tulisi puhua englantia voidakseen yhdistää sinut oikeiden ihmisten luo eivätkä vain
yhdistää johonkin välttääkseen englanninkielisen keskustelun. On tärkeää huomata, että ihmisillä, joilla on
vastuullisia tehtäviä on myös paremmat englanninkielen taidot. Jotkut sihteerit olivat todella hauskoja ja löivät luurin korvaan kysyessäni osaavatko he puhua englantia tai sitten he eivät vastanneet kysymykseeni vaan
kytkivät minut eteenpäin vastaajaan. Toiset kytkivät
eteenpäin sanomatta sanaakaan, ja tämä saa sinut aina
huonolle tuulelle.
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Minusta liitoilla on huono sisäinen viestintä, joka
vaikeuttaa tutkimusta todella paljon koska ihmiset yrittävät aina yhdistää sinut jollekulle toiselle kuuntelematta asiaasi. Tämä pakottaa sinut toistamaan moneen kertaan saman asian ennekuin pääset puhumaan jonkun
kanssa joka voi auttaa sinua.
Toinen asia jonka havaitsin oli, että miehillä oli
useimmiten paremmat englannin taidot kuin naisilla, ja olivat itsevarmempia kyvystään puhua sujuvasti.
Joissakin liitoissa on todella huono organisaatio! Esimerkiksi kerran yksi henkilö joutui juoksemaan viisi
minuuttia toimistossa löytääkseen jonkun, joka puhuu
englantia ja kykenee vastaamaan minulle. Toinen liitto
oli joka kerran soittaessani yhdistävinään minut jollekulle, joka vastaisi kysymyksiini ja viiden minuutin
kuluttua kuunneltuani vastaajaa yhteys katkesi. Kaksi
tai kolme liittoa oli hyvin epäileviä, eivätkä halunneet
antaa minulle tietoja ennen kuin lähettäisin sähköpostin, jossa kuvaan koko hankkeen. Jotkut henkilöt eivät
tämänkään jälkeen antaneet mitään tietoja, tai sanoivat
ettei heillä ole aikaa, vaikka he lähettivät minulle sähköpostin kertoakseen tämän. Tämä kertoo mielestäni, että
kyseessä oli huono selitys pikemmin kuin ajan puute.
Oli myös joitakin henkilöitä, jotka olivat todella iloisia
voidessaan yrittää auttaa minua ja lähettivät jopa toisen
sähköpostin varmistaakseen, että sain tarvitsemani tiedot. Nämä ihmiset olivat todella ammattitaitoisia, jos
vertaa heitä muissa liitoissa työskenteleviin.
Itse asiassa koin oloni enimmän osan aikaa epämukavaksi soittaessani liittoihin, koska pakotin liittojen
edustajat puhumaan muuta kieltä kuin heidän omaansa, ja koska en puhu yhtään suomea, joka voisi auttaa
heitä ymmärtämään mitä haluan. Toisaalta, vaikka
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tunsin etteivät ihmiset olleet iloisia joutuessaan puhumaan englantia, he olivat enimmäkseen avoimia ja
ystävällisiä. Jotkut ihmisistä olivat niin yllättäviä, että
minun oli pakko nauraa, kuten henkilö joka oli aina
yhdistävinään minut jollekulle, ja vain katkaisi puhelun tai yhdisti minut vastaajaan. En pitänyt tätä pahana
sillä ymmärsin, että aina ei ole helppoa. Pidin sitä vain
hauskana. Kaikki olivat aina todella kohteliaita ja yrittivät auttaa parhaimpansa mukaan vaikkakaan se ei olisi
ollut riittävää.
Johtopäätökseni on, että ellei sinulla ole hyviä englanninkielen taitoja, ja et puhu suomea tai ruotsia niin
sinun on mahdotonta saada tietoja liitoista. Tarkistin
myös viidet nettisivut, joita ei ollut lainkaan englanniksi, joka osaltaan myös tekee tutkimuksen mahdottomaksi. Luulen todella etten liioittele tuloksiani, sillä
jos tekisi saman tutkimuksen omassa maassani niin olisi
myös paljon vaikeampaa tulla ymmärretyksi kantaväestön parissa mikäli ei puhuisi ollenkaan ranskaa.
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6. Viron- ja venäjänkielisten
maahanmuuttajien
kokemukset työyhteisön ja
ammattiliiton jäsenenä
Eve Kyntäjä

Maahanmuuttopolitiikasta ja maahanmuutosta yleensä on keskusteltu viime aikoina vilkkaasti ja keskustelun taso ja sävy ovat olleet vaihtelevia riippuen kirjoittajan taustasta ja tarkoitusperistä. Lähinnä keskustelun kohteena on ollut maahanmuuton vaikutus suomalaiseen
työmarkkinatilanteeseen ja kaksien työmarkkinoiden kehittyminen
– valtaväestön ja ulkomaalaisten. Maahanmuuttajat on useimmiten
määritelty ongelmakeskeisesti tai sosiaalisen polkumyynnin uhreina,
yhtenäisenä ryhmänä, joka on valtaväestön erilaisten toimenpiteiden
kohteena. Vähemmän on aihetta tarkasteltu maahanmuuttajien näkökulmasta – miten he itse tilanteensa kokevat ja missä määrin he ovat
osallisia ja vaikuttamassa asemaansa työyhteisössä.
Viime vuosien tutkimukset osoittavat, että suomalaisessa työelämässä on tapahtumassa etninen eriarvoistuminen. Maahanmuuttajien asemaa työelämässä ja työelämän muuttuvaa eriarvoisuutta on
käsitelty artikkeleissa, jotka on julkaistu Wreden ja Nordbergin toimittamassa kirjassa Vieraita työssä (Wrede & Nordberg 2010), jossa
työelämäntutkijat tarkastelevat maahanmuuttajien sijoittumista työelämään ja suomalaiseen yhteiskuntaan sekä etnistä eriarvoisuutta ja
vierautta työelämässä. Tutkimusten mukaan työelämän eriarvoisuus
Suomessa on lisääntynyt ja etnisyydestä on tulossa uusi jakolinja –
on ”meitä” ja niitä ”muita”, eli ”vieraita”. Tutkijat esittivät, että työyhteisöissä pitäisi purkaa viralliset ja epäviralliset rakenteet, joiden
avulla maahanmuuttajat suljetaan ”vieraina” työyhteisön ulkopuolelle, ikuiseen ulkopuolisen rooliin.
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Vieraita työssä -kirjassa julkaistujen tutkimusten tavoitteena on
analysoida maahanmuuttajien tilannetta työelämässä nimenomaan
heidän ”vierauden” ja heidän kohtaamiensa ongelmien näkökulmasta (Wrede 2010; Silfver 2010). Lähtökohtana on, että maahanmuuttaja-kategoria on ulkopuolelta asetettu ja sen merkityksiä määritellään yhteiskunnallisen vallankäytön toiminnassa. Maahanmuuttaja
asetetaan tässä asetelmassa teorialähtöisesti valmiiksi leimattuna ”etnisen vieraan” kategoriaan ja maahanmuuttajien aseman tarkastelussa dominoi objektin ja uhrin näkökulma.
Sosiaalipsykologiassa on kuitenkin runsaasti tutkimusta, joiden
mukaan myös syrjivässä ja epäedullisessa ympäristössä voidaan jossain määrin käyttää erilaisia suojelukeinoja ja määritellä itseään eri
tavalla kuin ulkopuolelta annetut identiteetit edellyttävät (Brown
1998; Crocker 1999; Crocker & Major 1989). Myös sosiologiassa
on runsaasti tutkimusta siitä, miten vähemmistöasemaan liittyvät
negatiiviset etniset luokitukset eivät välttämättä aiheuta syrjäytymistä eivätkä sopeutumisvaikeuksia uudessa asuinmaassa vaan päinvastoin luovat uusia, myönteisiä merkityksiä valtakulttuurin antamalle
kategorisoinnille, kuten esimerkiksi Black is beautiful ilmiö. Vähemmistöjen identiteettejä ja niiden muodostamista on paljon tutkinut
Stuart Hall (1999) juuri maailman muuttumisen, muuttamisen ja
toiminnan näkökulmasta.
Leimautumista ja sosiaalista stigmaa on tutkittu runsaasti sosiologian, sosiaalipsykologian ja psykologian eri koulukuntien sisällä.
Suuri osa näistä teorioista on saanut vaikutteita Erving Goffmanin
(1963), tutkimuksista, jossa käsitellään sosiaalisesti leimattujen,
poikkeavia, jopa pilattuja identiteettejä, korostetaan vuorovaikutuksen merkitystä sosiaalisessa toiminnassa sekä ilmiöiden riippuvuutta
niille annetuista merkityksistä. Goffmann oli ensimmäisiä sosiaalitieteilijöitä, joka otti käyttöön stigma-käsitteen. Stigma liittyy tyypillisesti ominaisuuksiin, joita ei voi poistaa. Tällainen ominaisuus
on esimerkiksi juuri etninen alkuperä.
Sosiaalista poikkeavuutta käsittelevät sosiaalitieteelliset teoriat
pitävät poikkeavaksi leimautumista usein sosiaalisena prosessina ja
yhteisön luomana. Poikkeavuus ja stigmat ”tuotetaan” valtavirran
normeista poikkeaviin yksilöihin liitettyinä uhkakuvina ja ominaisuuksina. Poikkeavaksi leimautuminen asettaa yksilön automaatti-
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sesti yhteiskunnan marginaaliin ja saattaa pahimmissa tapauksissa
riistää häneltä perustavia ihmisoikeuksia. Suomalainen ns. maahanmuuttokriittinen keskustelu muistuttaa juuri stigman tuottamista
- maahanmuuttajia on käsitelty lähinnä uhkakuvien yhteydessä ja
kykenemättömyydestä toimia ”maassa maan tavalla”.
Ay-liike voisi toimia vastavoimana ja auttaa puolestaan maahanmuuttajia järjestäytymisen kautta löytämään paikkansa yhteisössä
ja vapautumaan niin ”vieraan” roolista työelämässä kuin stigmasta.
Ay-liikkeen merkitystä ja roolia maahanmuuttajien osallisuudessa ja
sopeutumisessa suomalaiseen työelämään ei ole Suomessa juurikaan
tutkittu. Rolle Alho on tarkastellut maahanmuuttajien kokemuksia
työehtojen polkemisesta ja joidenkin ammattiliittojen näkemyksiä
maahanmuuttajien työehdoista (Alho 2008, 2010). Tiina Ristikari
on tutkinut suomalaisten ammattiliittojen suhtautumista maahanmuuttoon (Ristikari 2010). Ammattiyhdistysliikkeen asennoituminen maahanmuuttajiin vaihtelee Euroopassa merkittävästi riippuen
siitä, mikä on maan historia liittyen maahanmuuttoon. Maat, joissa
maahanmuuttoa on ollut kauan, ay-liike on ollut jo vuosikymmeniä
erittäin tärkeä vaikuttaja maahanmuuttajien työllistymiseen ja integroitumiseen (Wrench 2004).
Verrattuna muihin Euroopan maihin Suomessa asuu suhteellisen
vähän ulkomaan kansalaisia – ainoastaan 3 % väestöstä - ja Suomi
muuttui maahanmuuttomaaksi vasta 1990 luvun alussa. Suurimmat
maahanmuuttajaryhmät ovat venäläiset ja virolaiset, joista noin puolet asuu Helsingissä. Venäjänkielisiä asuu Suomessa noin 52 000 ja
vironkielisiä noin 25 000 henkeä (Tilastokeskus Väestörakennetietoja 2009). Maahanmuuttajien työttömyysaste (26,5) on lähes kolminkertainen kantaväestöön verrattuna, mutta työllistyminen vaihtelee
merkittävästi eri kansalaisuusryhmissä. Virolaiset ovat työllistyneet
suhteellisen hyvin, lähes yhtä hyvin kuin kantaväestö. Venäläisten
työttömyysaste on noin 30 %. Työttömyysaste on sitä suurempi mitä
kauempaa tullaan – joidenkin ryhmien työttömyysaste on lähes 100
% (Tilastokeskus 2009; TEM 2009).
Maahanmuuttajien järjestäytyminen ammattiliittoihin on Suomessa toistaiseksi huomattavasti alhaisempi kuin valtaväestöllä. Maahanmuuttajien järjestäytymistä Ruotsissa tutkineen Knocken (2000)
mukaan maahanmuuttajien järjestäytymisaste on keskimäärin suun-
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nilleen samanlainen kuin kantaruotsalaisilla, toisaalta eri ammatti- ja
kansallisuusryhmien välillä on suuria eroja. Vuonna 2010 SAK:n jäsenistä noin 17 000 oli maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä, joka
on noin 1,7 % kokonaismäärästä. STTK:ssa vastaava luku on noin
5 000. Akavassa maahanmuuttajajäseniä arvioidaan olevan 4 000–
5 000.
Tämä tutkimus on osa laajempaa EU-rahoitteista projektia Baltic Sea Labour Network (BSLN), jonka tarkoitus on ehkäistä työvoiman polkumyyntiä, edistää maahanmuuttajien järjestäytymistä
ja liikkuvien työntekijöiden edunvalvontaa, kouluttaa ja tiedottaa
työvoiman liikkuvuuteen liittyvistä haasteista ja vaikuttaa siihen,
että ulkomaalaista työvoima ei käytettäisi hyväksi. Projektissa ovat
mukana kaikki kolme suomalaista ammattiliittojen keskusjärjestöä
SAK, STTK ja Akava. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Itämeren
alueen uusien EU-maiden ay-liikkeitä ja kehittää sosiaalista vuoropuhelua niin kansallisesti kuin yli maarajojen. Mukana hankkeessa
on Itämeren ay-liikkeen lisäksi työnantajajärjestöjä ja hallitusten ja
parlamenttien edustajia.
Tässä artikkelissa tarkastellaan viron- ja venäjänkielisten maahanmuuttajien kokemuksia työelämässä ja ammattiliiton jäseninä.
Tutkimuksessa selvitettiin millaista on maahanmuuttajien yleinen
tietoisuus ay-liikkeen periaatteista ja oman ammattiliittonsa käytännön toiminnoista, mitkä ovat maahanmuuttajien järjestäytymisen
motiivit ammattiliittoihin, millaiset ovat maahanmuuttajien asenteet ay-liikettä kohtaan sekä mitkä ovat maahanmuuttajien käsitykset omista vaikutusmahdollisuuksistaan ja sosiaalisesta osallisuudesta
työyhteisössä ja suomalaisessa yhteiskunnassa yleisesti. Tässä tutkimuksessa käytetyn laadullisen haastattelumenetelmän teoreettismetodologisena viitekehyksenä on sosiaalinen konstruktionismi,
jonka mukaan yhteiskunnallisia ilmiöitä voidaan ymmärtää ja selittää sen perusteella, millaisia sisältöjä niille annetaan ja millaisten
merkitysten yhteydessä niistä puhutaan (Potter & Wetherell 1987).
Haastattelujen analyysi perustuu tutkittavien tapaan määritellä ja
konstruoida asemansa suomalaisessa työyhteisössä ja ay-liikkeessä
sekä ymmärtää näitä merkityksiä, joita maahanmuuttajat antavat ayliikkeen toiminnalle ja maahanmuuttaja-käsitteelle.
Tutkimusta varten haastateltiin 60 maahanmuuttajaa, joista kaikki
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ovat asuneet ja työskennellet pääkaupunkiseudulla vähintään kolme
vuotta ja ovat järjestäytyneet ammattiliittoon. Haastatellut edustivat
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestöjen SAK:n, STTK:n ja Akavan kannalta sellaisia ammattiryhmiä, jossa on suhteellisesti paljon
maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä, kuten rakennus-, kuljetusja palvelualan työntekijöitä, toimihenkilöitä sekä lääkäreitä ja opettajia. Haastateltavien nimet ja yhteystiedot löytyivät ammattiliittojen
yhteyshenkilöiden kautta. Muutamalla liitolla oli maahanmuuttajajäsenillä omat sähköpostilistansa. Enemmistö maahanmuuttajista,
joihin otimme yhteyttä, suostuivat haastatteluun.
Suurimman osan haastatteluista tein itse - joko viron tai venäjän
kielellä - ja loput haastatteluista suorittivat tutkimusavustajat Katja
Vänskä ja Veera Manka joko suomeksi tai englanniksi. Lisäksi tehtiin
joitakin sähköpostihaastatteluja. Kaikki haastattelut tehtiin vuonna
2010. Menetelmänä käytettiin puolistrukturoitua haastattelua, joka
jättää tilaa avoimille kysymyksille, keskustelulle ja mahdollisille uusille tulkinnoille. Kaikki haastattelut toteutettiin luottamuksellisesti
ja vastaukset analysoitiin nimettömästi. Tulokset eivät luonnollisestikaan pyri tilastolliseen edustavuuteen vaan tutkimuksen tavoitteena on saada syvällisempää ja uutta, ei etukäteen määriteltyä tietoa
maahanmuuttajien kokemuksista työelämässä ja ay-liikkeessä sekä
ymmärtää ja tulkita maahanmuuttajien omia käsityksiä, motiiveja
ja asenteita liittyen järjestäytymiseen ja osallisuuteen työyhteisössä.
Seuraavaksi kuvataan haastattelututkimuksen tuloksia viiden teemakokonaisuuden mukaan: (1) maahanmuuttajien liittyminen ammattiliittoon ja kokemukset ammattiliiton jäsenyydestä, (2) käsitykset maahanmuuttajien edunvalvonnasta – universaalinen ”kaikille
samat palvelut” vai ”maahanmuuttajille erityispalvelut”, (3) käsitykset ay-liikkeen tehtävästä ja imagosta, (4) maahanmuuttajien kokemukset työelämässä, käsitykset omista vaikutusmahdollisuuksistaan
ja sosiaalisesta osallisuudestaan ja (5) maahanmuuttaja-käsitteen
merkitys. Haastatteluista on poimittu kertomuksia ja väittämiä, joiden avulla voidaan saada kokonaiskuva haastateltavien positioista.
Haastateltavien nimet on muutettu.
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Ammattiliittoon liittymisen motiivit
ja kokemukset jäsenyydestä
Maahanmuuttajien liittyminen ammattiliittoon tapahtui yleisesti
työkaverin tai tutun suosituksesta ja se liittyi pelkoon jäädä työttömäksi tai huoleen siitä, että työelämässä saattaa tulla ongelmia ja
vastoinkäymisiä. Poikkeuksena olivat Rakennusliiton ulkomaalaisosaston jäsenet, joita oli rekrytoitu ulkomaalaisten ammattiosaston
aktiivien toimesta. Muuten maahanmuuttajien järjestäytymismotiivit olivat yleensä aika pragmaattisia ja jäsenmaksun suuruutta pohdittiin mahdollisena esteenä. Tyypillistä oli, ettei ammattiliitosta
ollut aikaisempaa kokemusta ja suhtautuminen entisen kotimaan ayliikkeeseen oli skeptistä. Liittymistä hankaloitti se, että tiedonsaanti
koettiin vaikeaksi puutteellisen suomen kielen taidon takia. Venäjänkieliset maahanmuuttajat turvautuivat usein toisten venäjänkielisten
työkavereiden apuun.
”Liityin vasta kun työpaikalla alettiin puhua yt-neuvotteluista. Kyselin venäläiseltä työkaveriltani, halusin johonkin, jonka jäsenmaksu ei olisi liian suuri. Jossain oli noin
70 euroa vuodessa eikä mitään etuja, vain perustakuut,
mikä ei ollut tarpeeksi. Valitsin sitten toimihenkilöunionin - suuri osa keskitason henkilöstöstä kuuluu tähän liittoon. Työkaveri myös sanoi, että jos tulee jotain ongelmia,
esimerkiksi ei makseta iltatöistä, sitten liitto auttaa ja
kannattaa liittyä. […] Liittyminen oli hankalaa, tietoa
löytyi lähinnä suomeksi, luottamusmies puhui pelkästään
suomea, tiedonsaanti vaikea, työkaverit kuuluivat moniin
eri liittoihin. Yksi venäläinen tyttö meiltä sanoi, ettei saa
kysyä pomolta, koska ammattiliitto toimii ikään kuin pomoa vastaan. En ole kiinnostunut politiikasta… en kuulu
mihinkään järjestöön. Kolme lasta ja työ, se olisi mahdotonta. […] En kuulunut Venäjällä liittoon, kukaan ei oikeasti seiso sinun takanasi siellä eikä puolusta.”
”Tatjana”, 32 v, matkailuyrityksen virkailija, TU
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Toisen kokemusmallin mukaan maahanmuuttajat kokivat liittymisen helpoksi ja tekivät sen yleensä internetin välityksellä, ikään kuin
varmuuden vuoksi, esimerkiksi suomalaisen poikaystävän suosituksesta argumenttina, että lähes kaikki suomalaiset kuuluvat ammattiliittoon ja se on tapana. Mitään syvällisempiä arvolatauksia eikä
konkreettisiakaan pragmaattisia motiiveja, kuten pelko työttömyydestä, siihen ei liittynyt. Informaatiota ammattiliiton toiminnasta
kyllä saatiin, mutta ”paksun kirjan” muodossa, mitä ei jaksettu lukea.
Toivomuksena oli saada tietoa tiivistettynä vaikka suomen kielellä.
”Liittyminen tapahtui internetissä, se oli helppoa. Suomalainen poikakaverini suositteli liittymistä. Kaikki info oli
suomeksi, hakemuslomake myös englanniksi. Liitosta kysyttiin, kummalla kielellä halut informaatiota, suomeksi
vai ruotsiksi. Valitsin suomen. He lähettivät paksun kirjan, joka oli suomeksi. Koskaan ei ole aikaa lukea niin
paksuja kirjoja, olisi kiva saada joku informaatio vaikka
suomeksi, mutta tiiviimmässä muodossa.”
”Ljudmila”, 25 v, toimihenkilö, TU

Osalle maahanmuuttajista liittyminen ammattiliittoon oli ihan
luonnollinen ja itsestään selvä valinta ja ratkaisu, koska entisessä
kotimaassakin kuuluttiin liittoon. Epäviralliset ja epämuodolliset
kanavat olivat tässäkin tärkeitä tiedon hankinnassa. Yhdessä haastattelussa mainittiin myös SAK:n infopiste Tallinnassa, joka toimi
vuosina 2002-2008.
”Liityin, koska minusta se oli ihan luonnollista, että pitää
kuulua liittoon. Virossakin kuuluin Viron Palvelualojen
ammattiliittoon. Jos tulee vaikka huonoja aikoja, on joku
taho, joka on tukena. Kuten Virossakin. […] PAM:in
toiminnasta sain tietoa virolaiselta työkaverilta ennen
muuttoa, myös mieheltäni, joka on suomalainen. Kävin
myös SAK:n Tallinnan infopisteessä, josta sain neuvoja ja
yhteystietoja.”
”Kaire”, 35 v, myyjä, PAM
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Ammattiliiton jäsenyydelle annettiin haastatteluissa erilaisia merkityksiä, joista yleisin oli suoja mahdollisten ongelmien tullessa eteen.
Ammattiliiton käytännön toiminnasta ja rakenteesta vallitsi vähintään epämääräinen käsitys. Aika yleinen oli haastateltavien täydellinen epätietoisuus liiton toiminnan sisällöstä ja tavoitteista – suuri
osa ei yksinkertaisesti tiennyt, mitä hänen liittonsa oikeasti tekee.
Ei kukaan, paitsi haastatteluihin osallistuneet luottamushenkilöt (3
henkilöä) osallistunut kovin aktiivisesti liiton toimintaan – syiksi ilmoitettiin työ- ja perhekiireet sekä kiinnostuksen puute. Joissakin
tapauksissa ammattiliiton toiminnassa nähtiin sosiaalisen vuorovaikutuksen ja harrastustoiminnan merkityksiä:
”Jäsenyydestä on ollut… sosiaalista etua. Mitään ongelmaa ei ole ollut. Kun menen osastokokoukseen, tapaan
ihmisiä, kuulen kaikkia lakijuttuja, kenellä mitäkin on
ollut ja laitan muistiin. Ammattiosasto järjestää kaikenlaista toimintaa, matkoja, naisille hemmottelujuttuja jne.
Joskus osallistun kun aikaa on niin vähän, kotona 3 pientä lasta.”
		

”Kaire”, 35 v, myyjä, PAM

Yhtenä syynä, miksi liiton toiminta ei houkutellut, oli kielimuuri.
Haastatteluissa toistui tulkintarepertuaari, jonka mukaan liiton järjestämiin seminaareihin ja luentoihin olisi kyllä haluttu osallistua,
mutta pelättiin, että puutteellisen suomen kielen taidon takia niitä ei
pystytä seuraamaan. Pelättiin myös mennä mukaan yksin ilman että
tilaisuudessa olisi yhtään tuttua työkaveria, johon saattaisi turvautua.
				
”Olisin mielelläni mukana liiton toiminnassa, mutta suomen kieli on ongelmana. Saan kahdenlaista tiedotuslehteä, mutta suomeksi. Ja kaikki e-mailit lähetetään suomeksi. […] Toimintaa on paljon, seminaareja ja sellaista.
Rupesin miettimään, että jos minulla olisi joku, jota tuntisin yrityksestä, joka olisi osallistunut, olisin osallistunut
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myös. Pelkään niin kovasti puhumista suomen kielellä,
pelkään, että joku kysyy multa jotain enkä mä osaa vastata. Osallistuisin kyllä mielelläni niihin seminaareihin,
mutta pelkään, etten ymmärrä mitään.”
”Tatjana”, 32 v, matkailuyrityksen virkailija, TU

”Voisin osallistua liiton seminaareihin, sähköpostissa tulee
paljon tietoa, mutta liitosta tulevat postit ovat aina suomeksi, minun täytyy pyytää muilta suomennosapua. Enkä
halua mennä luennolle pariksi tunniksi, jos en ymmärrä
mitään.”
”Ljudmila”, 25 v, toimihenkilö, TU

Poikkeuksen muodostivat haastatteluihin osallistuneet lääkärit ja
opettajat. Eivät hekään kovin aktiivisesti osallistuneet liiton toimintaan, mutta se ei johtunut kielitaidon puutteesta – kaikki seurasivat
liiton lehtiä ja osallistuivat tarpeelliseksi katsottuihin kursseihin ja
seminaareihin. Liittoja kohtaan esitettiin myös kritiikkiä siitä, että
heidän toimintansa on etäistä ja sisäänpäin lämpiävää eikä kokonaiskuvaa oikein ole:
”Liittojen toiminnasta sen verran, että he tekevät sitä työtä vähän omissa oloissa, jää vähän hämäräksi, mitä he
tekevät siellä. Voisi olla aktiivisempi, että jäsenistö tietäisi
enemmän siitä työstä, eikä ainoa yhteys olisi silloin, jos tulee jotain ongelmia. Jäsenistölle olisi hyvä antaa laajempi
kuva siitä, mitä liitto tekee.”
”Marina”, 41v, opettaja, OAJ
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Edistääkö liitto
maahanmuuttajatyöntekijöiden
asioita – pitäisikö olla erityispalveluja
ja ”omaa” edunvalvontaa
Maahanmuuttajilta kysyttiin haastatteluissa pitäisikö heidän mielestään ammattiliitolla olla oma erikois-osastonsa maahanmuuttajajäsenille. Suuri osa tulkinnoista oli taipuvaisia siihen, että erilaisia
osastoja ei tarvita, se vain lisää maahanmuuttajien eristäytymistä
kantaväestöstä eikä suomen kielikään kehity. Kannatusta sai malli,
jossa muuten ollaan kaikki yhdessä, mutta jotain alkuinfoa saisi maahanmuuttajille olla heidän omalla kielellä.
”En oikeastaan tiedä, ovatko he (maahanmuuttajat) tietoisia onko mitään erikoista maahanmuuttajia varten, en
tiedä itsekään, ehkä minun pitäisi lukea tarkemmin liiton
webbisivuja, siellä on jotain englanniksikin. Ei tarvita
ehkä mitään erityistä, jotain pieniä asioita kuten tiedotus.
Olisi ehkä hyvä, jos olisi joku maahanmuuttajavastaava,
joka tietäisi maahanmuuttajien oikeuksista paremmin
kuin muut. Ja luottamusmies voisi laittaa näihin s-postiviesteihin jotain englanniksikin, vaikka loppuun. […] en
tiedä, tarvitaanko erillistä osastoa maahanmuuttajille…
jos saisi omasta liitosta jotain, sitten maahanmuuttajien
oma suuri osasto ei olisi tarpeellinen. Minusta kaikille pitäisi olla tasavertaiset oikeudet – miksi maahanmuuttajien täytyisi saada erityisiä etuja, ei.”
”Tatjana”, 32 v, matkailuyrityksen virkailija, TU

Vaikka oma osasto ei saanutkaan kannatusta, toivottiin kuitenkin
jotain ”omaa toimintaa”, jossa voitaisiin puhua yhteisistä ongelmista
ja paikalla olisi joku asiantuntija, joka neuvoisi tulkin avulla. Kritisoitiin myös sitä, että tiedotus on liian etäinen eikä saavuta aina
kohderyhmää, toivottiin henkilökohtaisempaa lähestymistä
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”Ehkä voisi olla. Jos on eri kansa, eri kieli, eri kulttuuri,
niille voisi olla joku oma toiminta, missä ne sitten puhuvat samoista ongelmista, mutta omalla kielellä, ja on joku,
joka pystyy tulkkaamaan ja tarjoamaan apua. Mutta ovat
samalla mukana yleisesti ja integroituvat samalla muiden
kanssa. Ei erillistä osastoa, mutta jotain omakielistä toimintaa ja tilaisuuksia maahanmuuttajille. PAM:ssa onkin esim. venäläisille omia iltoja. […] Maahanmuuttajien kanssa voisi olla enemmän yhteydessä, mutta toisaalta
ei voi olla yhteydessä kenenkään kanssa, joka ei halua. Toivoisin kuitenkin ehkä jotain henkilökohtaisempaa. Nyt oli
esimerkiksi virolaisille ilta. Siitä olis voinut tulla vaikka
sähköpostilla joku viesti, että olet tervetullut, mutta luinkin vaan PAM:in lehdestä tästä asiasta.”
”Kaire”, 35 v, myyjä, PAM

”Alussa voisi olla joku infotilaisuus ulkomaalaisille, vaikka liittojen yhteinen, sitten kerran puolessa vuodessa, että
voisi kysyä konkreettisia kysymyksiä ja saada niihin suorat
vastaukset. […] Minusta ei pitäisi olla erillisiä osastoja
ulkomaalaisille, etteivät he tunne itseään hyljeksityksi.
Kaikille yhteinen toiminta on paras, mutta jotain tiivistä
informaatiota voisi olla erikseen ulkomaalaisille.”
”Ljudmila”, 25 v, toimihenkilö, TU

”Liitot ovat todella aktiivisesti maahanmuuttajien puolesta puhuneet, heitä ei ole jätetty huomiotta. Ehkä vähän
liikaakin paapotaan ja hyysätään, että tehdään nyt kaikki
sinun kielellä ja …. jos minä ja muut muuttaa tänne,
niin kyllä siinä pitää oppia kieli ja säännöt ja tapa, että ei
saa olla vaan mun ehdoilla. […] esimerkiksi mulle tulee
jatkuvasti vironkielisiä ja venäjänkielisiä brosyyrejä. Mutta eniten miten tieto leviää, niin työkavereiden kautta.
Esimerkiksi varastossa meillä on paljon venäläisiä, niin
kyllä se menee näin, että toinen sanoo, että liity. Kerrotaan
työkaverille. Ehkä ulkomaalaisille voisi olla jotain aktiviteettejä, koska se on se, mitä kautta ihmisiä saa mukaan.
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Ei niitä papereita ja brosyyrejä postitse.”
”Kaire”, 35 v, myyjä, PAM
Yhden tulkintarepertuaarin mukaan maahanmuuttajat pitäisi nimenomaan saada mukaan yhteiseen toimintaan ja lopettaa ns. hyysääminen, muuten maahanmuuttajat eristyvät omiin porukkoihin
eivätkä opi koskaan puhumaan suomea. Pohdittiin myös rasismikortin käyttämistä eli sitä, että maahanmuuttajille ei uskalleta sanoa
mitään suoraan, pelätään rasistin leimaa.
”… en kannatta maahanmuuttajien omia erillisiä osastoja. Kannatan enemmän sitä, että kaikki yhdessä. Maahanmuuttajilla on ongelma se, että ne kuuluu kaikki johonkin omaa porukkaan, ja niillä on vaikeaa oppia suomea,
koska ne on siinä omassa piirissä, niillä ei ole tarvetta. Ja
jos aletaan niille omia osastoja perustamaan, niin tulee
varmaan syytöksiä, että me ollaankin eroteltu erikseen. Se
on aivan väärä taktiikka. Työpaikallakin, siellä vientiosastolla, siellä on paljon venäläisiä, ja kumma kyllä, he
luulee välillä, että heihin suhtaudutaan huonosti. Se on
kuitenkin perusteetonta. Niin kuin sanoin, suomalaiset
paapovat liikaa, yrittävät olla liian ymmärtäväisiä. Ei uskalleta ottaa mistään kiinni, kun heti pidetään rasistina.”
”Kaie”, 48 v, myyntisihteeri, PAM

”Mun mielestä on hyvä, että on siinä samassa. Mä luulen,
että aika moni on sitä mieltä, että olisi hyvää, että olisi
omia. Ja mä ymmärrän sen, että, jos ihminen on vasta
maahan muuttanut ja sillä on tarvetta vaikka saada jotain omakielistä, vaikka lainsäädännöstä tai tulkintoja
tai palvelua, voi olla sitä kautta helpompaa järjestää noille, jotka ovat kiinnostuneet. Ja niille, jotka tarvitsevat voi
järjestää. Mutta mä en koe sitä tarpeelliseksi henkilökohtaisesti. Ja mun mielestä on parempi olla mukana siinä
porukassa ja on noille suomalaisillekin helpompaa. Ja on
ihmisen lähdettävä mukaan ja opeteltava se kieli, jos on
kerran muuttanut maahan. Ei voi odottaa, että sua pal-
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vellaan, eikä mitään kehitystä tapahdu. Me ollaan nähty
noita perheitä, jotka odottaa ja odottaa ja sitten lopulta
vaatii, että miten ja miksi ja miksi ei ja miksi mitään ei
tapahdu. Että mun mielestäni, jos on muuttanut maahan,
on otettava se vastuukin.”
”Krisse”, 48 v, opettaja, OAJ

Erilainen näkemys liiton maahanmuuttaja-toiminnasta ja erityispalveluista oli Rakennusliiton edustajalla, joka oli itse töissä liiton ulkomaalaisosastolla, jossa neuvotaan sekä maahanmuuttajajäseniä että
Suomessa väliaikaisesti työskenteleviä ulkomaalaisia, joilla on eniten
ongelmia työehtojensa polkemisen kanssa. Hän oli vilpittömästi
”oman” osastonsa kannalla:
”[…] oma osasto on hyvä. Kun ulkomaalainen menee
eri osastolle, hän vähän eksyy. Meillä on oma osasto, oma
toimitsija. Meillä on esimerkiksi hallituksessa bulgarian
kieli, eestin kieli, venäjän kieli, ei vain suomen kieli. […]
Me pyritään vastaamaan samalla kielellä, jolla kysytään.
Suomen kieli on tietysti kokouskieli, sen kanssa on kyllä
paljon ongelmia. Siitä voisi järjestää lisää kursseja. Myös
työsopimukseen liittyviä asioita ei tunneta – siitä pitäisi
järjestää koulutusta. Pitää tietää, että kun asuu Suomessa
silloin kaikilla on sama palkka, niin suomalaisille kuin
ulkomaalaisille. He eivät tiedä. […] No Rakennusliitto
tekee paljon - netissä on viron kieli ja venäjän kieli ja
puolan kieli ja suomen kieli. Eli paljon infoa netissä. Rakennusliitossa on toimitsija, joka hoitaa venäjänkielen
asioita. Paljon on tehty, mutta paljon vielä tehtävänä.”
”Anna” 56 v, sihteeri, Rakennusliitto
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Mitä ay-liike tekee – ”no ne
taistelevat”
Ay-liikkeen merkityksestä ja tehtävästä suomalaisessa yhteiskunnassa haastateltavien puheissa oli erilaisia tulkintarepertuaareja, joista
yleisimmän tulkinnan mukaan ay-liike tiedottaa työntekijöiden oikeuksista ja auttaa ihmisiä, jotka ovat menettäneet työnsä tai ovat
vaikeuksissa työnantajansa kanssa. Samalla ay-liikkeen todellista vaikutusvaltaa epäiltiin:
”Minusta tuntuu, he ovat todella aktiivisia, mutta he
eivät oikeasti voi kauheasti vaikuttaa esimerkiksi palkkoihin yrityksessä tai muihin isoihin päätöksiin, koska
kuitenkin ”yläkerran suuret pomot” päättävät. Muistan,
kun yt-neuvottelut alkoivat viime syksynä, lopuksi tuli jokin tiedote liitosta, että he eivät löytäneet ratkaisua osapuolten välillä, eivät voineet tehdä parasta, mitä olisivat
halunneet. Se oli jotenkin nätisti suomeksi, että he eivät
päässeet täydelliseen ratkaisuun osapuolten välillä. […]
ay-liikkeen tärkeimmät tehtävät - ehkä auttaa ihmisiä,
jotka ovat menettäneet työnsä, löytämään uusi työ ja tekemään oikeita ratkaisuja. Myös oikeudet työssä, ihmiset
jotka eivät tunne oikeuksiaan tai ihmiset, joiden johtajat
eivät seuraa sääntöjä.”
”Tatjana”, 32 v, matkailuyrityksen virkailija, TU

Vain yksi haastatelluista listasi ay-liikkeen saavutukset ja tehtävät
työlainsäädännön ja edunvalvonnan saralla:
”Ay puolustaa ja tukee työntekijöitä ja työttömiä. Saavutukset: työpäivän pituus, loman pituus, keskipalkat ammatiltaan ja tasoin, työehtosopimukset jne. […] Varma asia,
että ay-liikettä tarvitaan. Kuka muu voisi puolustaa työn-
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tekijöitä? Ammattiliiton tehtävät ovat edunvalvonta, sosiaaliturva, työturva, koulutukset, työttömyyskassa ja muut.”
”Olga”, 45 v, talouspäällikkö, TU

Kaupunginvaltuutettuna toimiva lääkäri moitti ay-liikettä haluttomuudesta nähdä työmarkkinoiden rakenteellisia ongelmia ja siitä,
että työperusteiseen maahanmuuttoon suhtaudutaan liian lepsusti
eikä huolehdita maan omista työttömistä:
”Me olemme nyt Euroopassa ja enää ei ole sellaisia lintukotoja, joissa maahanmuuttajia ei olisi. Eri asia on se,
tarvitseeko Suomeen houkutella lisää työntekijöitä vai pitäisikö muuttaa maan rakenteita niin, että työttömyyttä
saisi pienenettyä. Esimerkiksi viime viikolla tuli ilmi, että
meillä on röntgenhoitajista pula ja Tartossa voisi olla hoitajia, joita voisi houkutella ja kouluttaa Suomeen töihin.
Miksi ei kouluteta suomalaisia sairaanhoitajia röntgenhoitajiksi? Miksi pitäisi rekrytoida muualta? Tähän pitäisi minusta Tehyn varmaan ottaa kantaa.”
”Andres” 52 v, lääkäri, Lääkärinliitto
Moitteita tuli siitäkin, että jotkut liitot puolustavat protektionistisesti pelkästään oman liiton asemaa ja unohtavat isänmaan edut:
”Ennen liittymistä kuulin, että oli lakko. Oli hyvä kuulla, että liitto toimii ja haluaa vaikuttaa. Joskus kuitenkin
ajattelen, että mennään liian pitkälle. Ei saisi painostaa
yrityksiä liikaa, koska se voi johtaa siihen, että kaikki työpaikat siirtyvät esimerkiksi Kiinaan.”
”Ljudmila”, 25 v, toimihenkilö, TU

Ay-liikettä kritisoitiin myös siitä, että ollaan poteroissa eikä nähdä
että yhteiskunta on muuttunut. Koettiin että ay-liike ei ole oikeudenmukainen jättäessä työttömät, pätkätyöläiset ja naiset oman onnensa varaan. Ay-liikkeen imagon kannalta arvelutti punainen väri
ja liehuvat punaliput, jotka mielikuvatasolla muistuttivat Neuvostoliiton diktatuurista:
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”Onhan ay-liike saanut paljon aikaan, mutta ne fyysisen
työn tekijöiden ja korkeasti koulutettujen alojen palkkaerot – joku tasapaino pitäisi löytää. Ja sitten tämä naisvaltaisten alojen palkkakuoppa! Pitäisi hoitaa aina ajankohtaisia ongelmia, kuten esimerkiksi työttömyys nyt – pitäisi
muuttua yhteiskunnan mukana, ei sellaista jääräpäisyyttä,
mikä on ollut oikein niissä vanhoissa ay-liikkeen pomoissa. Ja ne punaiset liput, se punainen väri, joka pelottaa,
joka liitetään Leniniin ja Staliniin. Se ei ole suomalaista,
ei sinivalkoista.”
”Lea”, 63, opettaja, OAJ

Kokemuksia työelämästä – syrjintää
ja eriarvoisuutta vai osallisuutta ja
vaikuttamista
Suomessa on paljon tutkittu maahanmuuttajien syrjintäkokemuksia. Vähemmän on tutkittu osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia. Tämän tutkimuksen haastatteluissa maahanmuuttajat kertoivat
niin positiivisista kuin negatiivisista kokemuksista. Negatiivisten
kokemuksien osalta tuli esille tiedon pimittämistä, porukasta ulossulkemista ja kiusaamista, kantelua sekä ammattitaidon vähättelyä.
Yllättävän usein mainittiin, että perehdyttäminen oli jäänyt työpaikalla kokonaan pois:
” […] No, ennen äitiyslomaani, oli osastokokous joka
toinen viikko, eikä minua koskaan kutsuttu. Kysyin siitä, ja he sanoivat, ettet kuitenkaan ymmärtäisi. Nyt sen
hetkisen esimiehen tilalla on uusi esimies eikä kokouksia
ole enää pidetty. Yksi asia minua todella kovasti vaivaa.
Minulla on muutamia hyviä ystäviä, venäläisiä. Toinen
on suomalaisvenäläinen, syntynyt Suomessa. Hän kertoi,
että hän vaihtoi työpaikkaa, hän sai oikein hyvän paikan.
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Hän sanoi, että se alkoi sillä, että hän alkoi opetella esimerkiksi kuinka käytetään kopiokonetta ja kuinka päivät
menevät, ja mitä pitää tehdä ja mitä minulta odotetaan
ja on kehityskeskustelut jne., ja minulla ei ollut tätä kolmeen vuoteen kertaakaan, eikä kukaan kertonut kuinka
kahvikonetta tai kopiokonetta käytetään en vieläkään tiedä miten skanneri toimii, joudun kysymään koko ajan.
Ei ollut mitään perehdytystä. Mutta en usko, että tämä
on siksi, että olen maahanmuuttaja, ehkä firmassa vaan
ei toimita niin. […] en ymmärrä, miksi minun venäjän
kielen taitoa ei hyödynnetä, mutta mun venäjänkieltäni ei
tarvita muuhun kuin että ”voitko kääntää tämän: ei saa
tupakoida laivalla tai että laita rattaat tuonne. Työkieli
on englanti.”
”Tatjana”, 32 v, matkailuyrityksen virkailija, TU

”Työhistoriassani on yksi tapaus, josta olen edelleen vihainen. Sain palautetta, että en osaa edes antibioottia kirjoittaa, minusta ilmeisesti kanneltiin. Tulin sieltä työpaikasta pois. Minulla oli Suomen parhaat työnohjaajat, jotka
auttoivat tilanteen yli. Mutta siitä jäi sellainen tunne, että
mua vahditaan, nimenomaan työyhteisö vahtii. Potilaiden kanssa olen aina tullut toimeen, mutta osastonhoitajat
ja ylilääkäri sen sijaan voivat olla rasisteja. Joskus on jopa
kysytty, mitä mä täällä teen.”
”Toomas”, 58, osastonlääkäri, Lääkärinliitto

Seuraavassa tulkintarepertuaarissa tuli taas kerran esille suomen kielen puutteellinen taito, joka esti osallistumisen tilaisuuksiin, jossa
puhuttiin suomea. Esille tuli myös passiivinen suhtautuminen vaikutusmahdollisuuksiin tyyliin vastataan kun kysytään:
” […] voisin ehkä vaikuttaakin asioihin, mutta en osallistu mihinkään. Kieli on ongelma, pelkään puhua ihmisille, pelkään tekeväni virheitä. Ja eihän minulta ole kysytty
mun mielipidettä.”
”Aleksei”, 48 v, työnjohtaja, TU
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Joissakin tapauksissa syrjintää koettiin toisten maahanmuuttajaryhmien taholta tai omaa kansalaisuutta edustava esimies kiusasi ja syrji.
Ongelmana koettiin, että jos työpaikalla on paljon tietyn kansallisuusryhmän edustajia, sitten he puhuvat omalla kielellä eikä niihin
saa yhteyttä.
”.. muuten tunnen olevani tasavertainen. Minusta on
hyvä, ettei tiimissä ole muita venäläisiä, vaan joudun puhumaan suomea. Suomalaisten taholta en koe syrjintää
lainkaan. Yrityksen taholta myöskään, yritys on kansainvälinen ja kaikki materiaalit ovat englanniksi. Mutta kiinalaiset työntekijät puhuvat keskenään vain kiinaa enkä
ymmärrä mitä he puhuvat.”
”Ljudmila”, 25 v, toimihenkilö, TU

Haastatteluissa mukana olleet kolme luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettu kokivat olevansa oikeita vaikuttajia niin ammattiliiton
kuin puoluetoiminnan kuvioissa, samoin kaupunginvaltuutettuna
toimiva lääkäri. Kaikki eivät kuitenkaan ymmärtäneet, mitä luottamustehtävä tarkoittaa, esimerkiksi eräs korkeasti koulutettu haastateltu totesi, että ”koko mun työ edellyttää luottamusta”. Vaikuttaminen yhteisiin asioihin niin työpaikkatasolla liiton kautta kuin
politiikassa koettiin aidosti mielenkiintoiseksi ja kyseenalaistaa maahanmuuttajien tarkastelun pelkästään uhrina ja valtaväestön toimenpiteiden kohteena:
”Olen mä jotain hyvääkin aikaan saanut. Mun aikana
perustettiin työpaikkatoimikunta. Liiton kautta voin vaikuttaa - olen luottamushenkilö. Ja sitten on se SDP:kin.
Menin avomieheni kanssa sinne. Että olen nyt sitten poliitikko. Sekin tuntuu aika kiinnostavalta. Jos jotain maailman parantamista, niin kyllä se on kuitenkin sen liiton
kautta. En ole ottanut maailmanparantamista elämäntehtäväkseni, mutta jos puhutaan ay-asioista, niin kyllä
ne tulevat usein esiin vapaa-ajallakin tuttavapiirissä, että
taasko me puhutaan siitä. Liitto on vahvasti mukana.”
”Kaie”, 48 v, myyntisihteeri, PAM
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Haastatteluissa tuli esille myös oman identiteetin peilaamista suhteessa valtaväestöön – miten minuun suhtaudutaan, miten ”minun kuin
maahanmuuttajan” annetaan johtaa kokouksia, vaikuttaa johtoryhmässä ja kehittää uusia työmenetelmiä. Identiteetti voidaan määritellä joko omasta näkökulmasta (subjektiivinen) tai siten toisten antamien määrittelyjen kautta (objektiivinen) (Liebkind, 1989, 1992;
Tajfel & Turner, 1986; Hogg & Abrams, 1988). Oman sisäistetyn
kulttuurin erilaiset piirteet ja sisältö muokkaavat ihmisen näkemystä itsestään, mutta ulkoiset, toisten käsitykset ”minusta” vaikuttavat
identiteetin muotoutumiseen erityisesti silloin, kun identiteetin perusseikat ovat vähemmistönä vallitsevassa kulttuurissa.
Identiteettien määrittelyn vuorovaikutuksellisuus on saanut vaikutteita symbolisen interaktionismin teorioista. Symbolisen interaktionismin idea on yksilöiden ja sosiaalisen kontekstin vuorovaikutuksessa painottamatta jommankumman determinismiä. Alun
perin jo Meadin (1934) kehittämä sosiaalisen minäteorian paradigma korostaa, että yksilö ja yhteiskunta ovat ymmärrettävissä ainoastaan yhteydessä toisiinsa. Minäkäsitys ja identiteetti ovat sidoksissa
siihen kontekstiin, jossa vuorovaikutus tapahtuu, siinä kontekstissa
toisten henkilöiden heille antamiin rooleihin, ja sosiaaliselle todellisuudelle annettuihin merkityksiin.
Seuraavassa haastattelussa pohditaan, mitä valtaväestöön kuuluvat
työkaverit mahtavat ajatella siitä, kun hän, ”maahanmuuttaja”, on
johtavassa asemassa. Mielenkiintoista on haastateltavan tulkinta, että
suomalaiset työkaverit eivät ole koskaan määritelleet häntä maahanmuuttajaksi:
”Kyllä koen olevani täysin tasavertainen ja olen pystynyt
vaikuttamaan kaikkiin asioihin, mihin olen halunnut.
Olen vastuussa kaksikielisestä opetuksesta ja olen perustanut uuden järjestelmän. Ensimmäisenä vuonna, kun olin
koulun johtoryhmässä, mä kauheasti analysoin, että miten
suomalaiset ottaa, kun joku ulkomaalainen on sanomassa,
että nyt tehdään näin ja noin ja noin. Ja mulla on kauhean hyviä kavereita tuolta työporukasta ja entisiä työka-
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vereita ja joskus otin puheeksi, miltä heistä tuntuu. Ja he
taas ihmetteli kauheasti, että miten sä ajattelet näin, että
ei kukaan susta ajattele tolla tavalla, että sä olet maahanmuuttaja.”
”Krisse”, 48 v, opettaja, OAJ

Mitä tarkoittaa olla maahanmuuttaja
– näytön paikkaa vai kohteena
olemista
Maahanmuuttaja-käsitteen määrittely ja tulkinta oli täysin erilaista
riippuen siitä, millaisia merkityksiä sanalle annettiin. Osat vastustivat voimakkaasti kyseisen termin käyttöä heidän omalla kohdallaan
ja pitivät sitä jopa loukkaavana. Joillakin oli argumenttina se, että
maahanmuuttajat ovat tulleet kaukaa ja ovat ”erinäköisiä”, toiset olivat mielestään asuneet Suomessa jo sen verran kauan, että heistä olisi
asiatonta käyttää ”maahanmuuttaja” – nimitystä. Käsitteeseen liittyi
myös negatiivista arvolatausta ja halventavia konnotaatioita.
” Maahanmuuttaja… vähän niin kuin sisään tulija, ulkopuolinen. Kyllä minut on täällä hyvin vastaan otettu,
teen saman verran töitä kuin he, mutta ehkä jotkut muut
kansat voivat tuntea itsensä enemmän ulkopuoliseksi, Bluokan kansalaiseksi… Jos on enemmän erinäköinen esimerkiksi…”
”Kaire”, 35 v, myyjä, PAM

”Olisin maahanmuuttaja, jos tulisin Afrikasta. He ovat
maahanmuuttajia, minä en. En kuulu maahanmuuttajiin. He ovat erinäköisiä.”
”Aleksei”, 48 v, työnjohtaja, TU

78

”Maahanmuuttaja, se on henkilö toisesta kulttuurista.
Henkilö, jolla on eri kieli. Henkilö, jolla on erilainen
ajatus elämisestä. Tämä on mielestäni keskeistä. Että ihmisten, jotka tulevat tänne esimerkiksi etelästä, ja joilla
on erilainen elämäntapa, tulisi ymmärtää, että he eivät
voi enää elää niin kuin elivät aikaisemmin, vaan heidän
pitää muuttaa ajattelutapaansa ja hyväksyä suomalaiset
tavat ja oikeudet. Jos he elävät tavallaan, he voivat joutua
vankilaan jne. Olisi hyvä tietää kulttuurista jotain, jo
ennen kuin muuttaa uuteen maahan. Tiedän monia esimerkkejä ihmisistä, jotka ovat tulleet ja sanovat, en pidä
tästä maasta, en pidä tästä elintavasta, haluan takaisin –
ja on liian myöhäistä. Vastuu on aina ihmisellä itsellään.
Jos ihmiset päättävät muuttaa toiseen maahan asuakseen
siellä, heidän täytyy asennoitua elämään uudessa maassa
eikä haikailla heti takaisin. Koti on siellä missä asut.”
”Ljudmila”, 25 v, toimihenkilö, TU

”Olen ulkomaalainen, mutta minua ei ole kukaan kohdellut kuin maahanmuuttajaa. En tunne eroa.”
”Olga” 45 v, talouspäällikkö, TU

			
”Maahanmuuttaja on sana mikä sana, kyllä siihen liittyy
kaikkea negatiivista. Lisäksi maahanmuuttopolitiikka on
väärä Suomessa. Koulutetut ihmiset tekevät hanttihommia tai elävät työttömyyskorvauksella. Lisäksi suomen
kielen koulutus on järjestetty huonosti, tehottomasti. Minusta tuntuu, että vaihto-opiskelijat oppivat venäjän kielen vuodessa ja Suomessa taas ihmiset käyvät vuosikaudet
kursseilla eikä ikinä opi kieltä.”
”Marina”, 41v, opettaja, OAJ

Toisaalta taas kaupunginvaltuutettuna toimiva työssään menestyvä
lääkäri, Suomen kansalainen, suhtautui viileän analyyttisesti käsitteeseen maahanmuuttaja ja totesi olevansa edelleen maahanmuuttaja, vaikka käsitteeseen liittyykin kaikkea negatiivista:
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”Koen olevani edelleen maahanmuuttaja, vaikka olen
asunut Suomessa 20 vuotta, olen aina ollut työelämässä, minulla oli asuntolaina ja muut suomalaiset kuviot.
Kunnallisvaltuustoon menin mukaan, koska politiikka ja
historia kiinnostaa. Pitkään ajattelin, että maahanmuuttajana ei kannata lähteä pyrkimään luottamustehtävään.
Mutta sitten päätin kokeilla ja sainkin tarvittavan äänimäärän. Maahanmuuttaja-käsitteeseen liittyy kuitenkin
paljon negatiivisia ajatuksia. Esimerkiksi eräs kristillisdemokraattien edustaja valtuustossamme jopa sanoi vastustavansa kaikkia maahanmuuttajia.”
”Andres” 52 v, lääkäri, Lääkärinliitto

Maahanmuuttaja-käsitteeseen liittyvät negatiiviset konnotaatiot eivät välttämättä siis aiheuta identiteettivaikeuksia eivätkä välttämättä
vaikeutta sopeutumista ja menestymistä työpaikalla ja yhteiskunnassa vaan myös voimaantumista ja vaikuttamishalua.

Pohdintaa
Suomessa asuvien maahanmuuttajien tausta vaihtelee kansallisuuden, kansalaisuuden, syntymämaan, kielen, koulutuksen, työllisyyden ja maahantulon perusteen mukaan. Yhtenäisestä maahanmuuttajaväestöstä ei voida puhua edes ns. lähialueilta tulleiden osalta.
Viime aikoina on paljon puhuttu työperusteisestä maahanmuutosta ja siitä, tarvitaanko lisää ulkomaista työvoimaa ja millä ehdoilla. Maahanmuuttajien tilannetta työmarkkinoilla kuvaa kuitenkin
epävarmuus – enemmistö on epävakaassa asemassa työmarkkinoilla,
jossa pätkätyöt, työttömyysjaksot ja opiskelu vaihtelevat. Maahanmuuttajien järjestäytymisaste ammattiliittoihin on matala verrattuna valtaväestöön. Pelkillä vieraskielisillä nettisivuilla ja brosyyreilla
uusia jäseniä on vaikea saada, tiedon kysyntä ja tarjonta eivät kohta.
Tarvitaan sitä, että ay-liike menee sinne, missä maahanmuuttajat
ovat - työpaikoille, oppilaitoksiin, järjestöihin ja tapahtumiin.
Maahanmuuttajien järjestäytymisen motiivit ovat lähinnä pragmaattisia kuten mahdollisuus saada ansiosidonnaista työttömyystur-
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vaa työttömäksi jäädessä. Ay-liikkeestä ja ammattiliitojen toiminnasta tiedetään erittäin vähän. Järjestäytyminen on tapahtunut yleensä
kaverin tai sukulaisen suosituksen pohjalta eikä työpaikan luottamushenkilön kautta. Kokemukset entisen kotimaan ay-liikkeen
toiminnasta pääsääntöisesti puuttuvat (nuorilla) tai ne ovat erittäin
negatiivisia (vanhemmilla, neuvostoajalta). Maahanmuuttajat eivät tiedä miksi heidän pitäisi liittyä ammattiliittoon, mitä hyötyä
ja etuja siihen sisältyy. Ay-liikkeen laatimia esitteitä ja brosyyreja ei
ehditä eikä jakseta lukea, erityisesti kun ne ovat ainoastaan suomen
kielellä – toivotaan henkilökohtaisempaa lähestymistä, konkreettisia
infotilaisuuksia tulkin kera. Ammattiliitot tai keskusjärjestöt voisivat
yhdessä järjestää pari kertaa vuodessa infotilaisuuden uusille jäsenille, jossa tulkit ja juristi mukana. Toisaalta toivotaan omakielistä neuvontaa ja tiedotusta toisaalta kritisoidaan suomalaisten harrastamaa
”mamu-hyysämistä”, joka aiheuttaa opittua avuttomuutta.
Omia osastoja maahanmuuttajia varten ei yleisesti toivota, koska sen pelätään aiheuttavan eristäytymistä ja syrjäytymistä työyhteisöstä eikä suomen kieli kehity. Yhteistä toimintaa maahanmuuttajaryhmille saisi kuitenkin olla, jossa olisi mahdollisuus keskustella
yhteisistä ongelmista ja saada tietoa ajankohtaisista asioista. Suomen
kielen kurssitarjontaa kritisoidaan tehottomaksi ja laadultaan huonoksi. Samalla korostetaan maahanmuuttajien omaa vastuuta omasta elämästä ja opiskelusta.
Valtaväestön asenteetkaan eivät ole aina myönteisiä, on syrjintää
ja varsinaista rasismia. Toisaalta maahanmuuttajia saatetaan kohdella
juuri ensisijaisesti ”mamuna” ja/tai oman etnisen ryhmän edustajana
eikä niinkään oman alansa ammattilaisena ja työkavereina, tavallisena ihmisenä. Paradoksaalisesti hyvää tarkoittava ”monikulttuurinen
asennoituminen” saattaa ampua yli - sen sijaan, että katsottaisiin yhdistäviä tekijöitä, haetaan innokkaasti erottavia ja maahanmuuttajat
eristetään ”omaan porukkaan” tuloksena eristäytyminen ja suomen
kielen taitamattomuus kaikista kursseista huolimatta. Alkuvaiheen
opastus ja erityispalvelut ovat varmaan perustettuina, mutta sen jälkeen maahanmuuttajan pitäisi tulla osaksi työyhteisöä. Yksi hyvä
ajatus voisi olla kielitaitoisten maahanmuuttajataustaisten ”maahanmuuttoasiamiesten” tai ns. kiertävien luottamusmiesten kouluttaminen. ”Nämä henkilöt olisivat asuneet ja työskennelleet täällä jo

81

kauan, tuntisivat työmarkkinakysymykset ja sosiaaliset verkostot,
ja voisivat auttaa maahanmuuttajia, jotka eivät vielä ole integroituneet.”
Maahanmuuttajat yleensä vastustavat pelkän ryhmäkuuluvuuden
perusteella tehtyä luokittelua. Ammatillinen identiteetti on tärkeä,
joten maahanmuuttajatkin halusivat tulla kohdelluiksi ammattitaitonsa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella eivätkä pelkän etnisen ryhmäkuuluvuuden perusteella. Työelämän alkutaipaleella omakielisestä neuvonnasta, tukitoiminnasta ja koulutuksesta
voisi olla kuitenkin paljon hyötyä, kun tämän tutkimuksen haastattelujen mukaan ”niitä liittojen paksuja kirjoja kukaan ei jaksaa
lukea”.
Kotoutuminen on kaksisuuntainen prosessi ja varmaan ei riitä,
että kaikki toimenpiteet kohdistuvat ainoastaan maahanmuuttajiin.
Niillä joilla on valtakunnassa valta, on myös vastuu. Poliittisen eliitin
puhe, jossa poliittisella arvovallalla keskitytään pelkästään maahanmuuttajien aiheuttamiin ongelmiin - kuten esimerkiksi väkivaltarikollisuuteen, sosiaaliturvan väärinkäyttöön, prostituutioon ja harmaaseen talouteen - vaikuttaa kuitenkin kansalaisten mielipiteisiin
ja arvoihin ja saattaa synnyttää vastakkainasettelua ja syntipukkien
etsintää. Maahanmuuttaja-käsite on kärsinyt kovan inflaation eivätkä maahanmuuttajat useinkaan halua siihen samaistua. Toivotaan,
että uudet maahanmuuttopoliittiset avaukset eivät tuota uusia jakolinjoja ”meidän” ja ”muiden” väliin.
Tämän haastattelututkimuksen tulokset osoittavat, että myös
syrjivässä ja maahanmuuttajalle epäedullisessa ympäristössä voidaan jossain määrin käyttää erilaisia suojelukeinoja ja määritellä itseään eri tavalla kuin ulkopuolelta annetut identiteetit edellyttävät.
Maahanmuuttajien joukossa ei ole pelkästään ”vieraita työssä” eikä
ulossuljettuja, ulkopuolisen diskurssin määrittelemän maahanmuuttaja-aseman ”uhreja”. Osa järjestäytyneistä maahanmuuttajista toimii vaativissa luottamustehtävissä, aktiivisesti puoluepolitiikassa ja
työpaikallaan esimiesasemassa (joilla on valtaväestöön kuuluvia ns.
alaisia).
Maahanmuuttaja-käsitteellä on negatiivinen arvolataus ja siihen
liittyy kielteisiä merkityksiä. Muuttuuko termin merkitys pelkällä
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sanan vaihtamisella vai voiko siihen vaikuttaa muulla tavalla, myös
maahanmuuttajien omalla toiminnalla (ns. onnistumistarinat).
Maahanmuuttaja-käsitteeseen ja vähemmistöasemaan liittyvät negatiiviset (etniset) luokitukset eivät välttämättä aiheuta syrjäytymistä
eikä sopeutumisvaikeuksia työpaikalla vaan myös voimaantumista
ja vaikuttamishalua niin työyhteisön tasolla kuin laajemminkin yhteiskunnassa. Näin voidaan luoda myönteisiä merkityksiä ja sisältöä
myös valtakulttuurin antamalle kategorisoinnille ja vähentää etnistä
eriarvoisuutta.
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7. Maahanmuuttaja
yhdistysten työllistymistä
tukeva toiminta
Sanna Saksela-Bergholm

Taustatietoa
Maahanmuuttajien kollektiivinen osallistuminen kansalaistoimintaan tapahtuu mm. heidän omien yhdistystensä kautta. Suomessa
on noin 700 maahanmuuttajayhdistystä (Pyykkönen 2007; Saksela
2003), joista reilu sata on vielä rekisteröimätöntä (Pyykkönen 2007).
Suurin osa maahanmuuttajayhdistyksistä on perustettu 1990-luvun
puolenvälin jälkeen pääkaupunkiseudulle (Saksela 2003, 53). Pääkaupunkisedulla eniten maahanmuuttajayhdistyksiä ovat perustaneet somalit (40), inkeriläiset (40) ja kurdit (13) (Saksela 2003,
254). Niin kuin ryhmäjaosta käy ilmi etninen tausta menee usein
kansallisuuden edelle. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä että maahanmuuttajayhdistykset edustaisivat tasapuolisesti omaa etnistä
ryhmäänsä. Esim. somalialaisten maahanmuuttajayhdistysten välillä
on esiintynyt ristiriitaisia tilanteita, jotka ovat johtaneet joidenkin
yhdistysten toiminnan loppumiseen tai yhteensulautumiseen toisen
yhdistyksen kanssa.
Keskeisimmät syyt maahanmuuttajayhdistyksen perustamiseen
ovat oman etnisen identiteetin vahvistaminen ja ylläpito sekä pyrkimys sopeutua valtaväestön yhteiskuntaan. Maahanmuuttajat tulevat
usein tietoiseksi vasta muutettuaan pois kotimaastansa oman etnisen
identiteetin merkityksestä. Yhdistysten perustaminen on lähtenyt
usein konkreettisesta tarpeesta parantaa maahanmuuttajien asemaa
suomalaisessa yhteiskunnassa. Vuosituhannen vaihteessa myös naisten aktiivisuus on lisääntynyt yhdistystoiminnassa. He ovat perusta-
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neet joko naisjaostoja tai omia yhdistyksiä.
Tässä artikkelissa tarkastelen miten maahanmuuttajayhdistysten
toiminta tukee maahanmuuttajien työllistymistä pääkaupunkiseudulla. Aluksi esittelen lyhyesti maahanmuuttajayhdistysten yleisiä
toimintamuotoja ja pyrkimyksiä. Sen jälkeen pohdin maahanmuuttajayhdistysten yhteistyötä viranomaistahojen kanssa sekä sitä mitä
hyötyä yhteistyöstä on maahanmuuttajille. Tämän jälkeen keskityn
maahanmuuttajayhdistysten työllisyyttä tukevan toiminnan esittelyyn, joka koostuu ennen kaikkea kolmesta aiheesta: työhön liittyvästä tiedotuksesta, työllistävästä koulutuksesta sekä työnhausta. Lopuksi pohdin maahanmuuttajayhdistysten roolia työmarkkinoiden
voimavaroina ja ammattiliittojen yhteistyöpareina.

Maahanmuuttajayhdistysten
toiminta
Väitöskirjassani1 jaoin maahanmuuttajayhdistykset niiden toimintamuotojen ja tavoitteiden mukaan neljään eri luokkaan, jotka olivat:
integroiva, yhteiskunnallinen, etnokulttuurinen ja transnationaalinen. Suurin osa maahanmuuttajayhdistyksistä kuuluu ns. integroivaan luokkaan (15 yhdistystä tutkituista 32 yhdistyksestä).
Integroivien tai toisin sanoen kotouttavien yhdistysten ensi sijainen tarkoitus on edistää jäsentensä pääsyä suomalaiseen yhteiskuntaan ja auttaa maahanmuuttajia vahvistamaan etnistä identiteettiänsä. Näissä yhdistyksissä korostuu niin yhteiskunnallinen kuin
etnokulttuurinen toiminta. Esimerkiksi, koulu-koti-yhteistyö ja terapeutin palvelut ovat osa toimintaa, jonka avulla eräät yhdistykset
pyrkivät auttamaan nuoria maahanmuuttajia. Muun muassa, maahanmuuttajanuorilla entisen Neuvostoliiton alueelta on mielenterveysongelmia liittyen etniseen taustaansa sekä koulunkäyntiin. Osa
maahanmuuttajayhdistyksistä on saanut rahoitusta terapeutin tai
psykologin palkkaamiseen.
1
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Artikkeli pohjautuu väitöskirjaani (2009) Immigrant Associations in the Metropolitan
Area of Finland. Forms of Mobilisation, Participation and Representation.

Yhteiskunnalliset yhdistykset pyrkivät auttamaan maahanmuuttajia pääsemään osaksi työmarkkinoita ja suomalaista koulutusjärjestelmää. Yhdistystoiminnallaan maahanmuuttajat yrittävät lisätä
jäsentensä tietoisuutta suomalaisesta yhteiskunnasta esim. järjestämällä info-tilaisuuksia sekä työllistymistä tukevia kursseja, kuten tietokone-, ja suomenkielenkursseja.
Etnokulttuuriset yhdistykset järjestävät jäsenilleen heidän omaan
kulttuurin liittyvää toimintaa ja pyrkivät vahvistamaan jäsentensä
etnistä identiteettiä. Etnokulttuurisia toimintamuotoja ovat mm.
perinteiset juhlat, illanvietot, perinnefestivaalit, muut sosiaaliset tapahtumat, joissa painopiste on kulttuurin ja oman kielen säilyttämisessä. Näihin toimintamuotoihin ei liity poliittisia tai hallinnollisia
valtaväestön edustajia. Eri toimintamuodoilla yhdistykset pystyvät
korostamaan kahdessa kulttuurissa kasvaneiden nuorten identiteetin
tärkeyttä. Toisin sanoen, etninen identiteetti nähdään ennen kaikkea
rikkautena. Varsinkin diasporassa asuvat kurdit ja somalit korostivat
etnisen identiteetin merkitystä maahanmuuttajanuorille, jotka usein
tasapainottelevat suomalaisen ja lähtömaansa (tai vanhempiensa)
kulttuurin välillä.
Transnationaalisten yhdistysten jäsenille on tärkeätä kontaktin
ylläpito lähtömaahan. Nämä yhdistykset toimivat siltana entisen
kotimaan ja maahanmuuttajien välillä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kehitysyhteistyöstä on tullut yhä tärkeämpi ja näkyvämpi
transnationalinen yhteistyömuoto maahanmuuttajayhdistysten ja
sen jäsenten lähtömaan asukkaille. Edellä mainittu on tärkeä toimintamuoto monelle diasporassa elävälle kurdille ja somalille. Maahanmuuttajien yhdistystoiminta on ennen kaikkea kannustavaa, informoivaa sekä oman etnisen ryhmän kulttuuria tukevaa toimintaa.
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Maahanmuuttajayhdistysten ja
viranomaisten välinen yhteistyö
Monet maahanmuuttajayhdistykset pyrkivät toimimaan sillanrakentajina valtaväestön sekä oman ryhmänsä välillä (ks. Fennema & Tillie
2001, 1999; Layton-Henri 1990). Ongelmana on toistaiseksi ollut
yhdistysten ja viranomaisten heikko tuntemus toistensa toiminnasta. Tekemässäni selvityksessä maahanmuuttajayhdistysten ja viranomaisten välisestä yhteistyöstä kävi ilmi, että molemmanpuolista
kiinnostusta löytyy, mutta tietoa toisten toiminnasta ei ollut aina
saatavilla (ks. myös Saksela 2005). Varsinkin pienet ja uudet maahanmuuttajayhdistykset tarvitsevat apua yhdistystoiminnan vahvistamisessa. Yhdistysten edustajat toivoivatkin lisää tukea suomalaisilta yhdistyksiltä ja viranomaistahoilta.
Maahanmuuttajien osallistuminen ja vaikuttaminen suomalaisessa yhteiskunnassa riippuvat paljolti niistä mahdollisuuksista, jotka
valtion ja kuntien institutionaaliset rakenteet sanelevat (ks. myös
Ireland 1994; Soysal 1994). Näitä ovat mm. lainsäädäntö, neuvottelukunnat sekä kaupunkien erilaiset maahanmuuttoasioihin liittyvät elimet. Maahanmuuttajayhdistysten osallistuminen kunnalliseen
toimintaan näkyy etenkin yhdistysten ja viranomaisten välisenä
yhteistyönä. Esimerkiksi, erilaiset Euroopan sosiaalirahaston (ESR)
ja kuntien rahoittamat projektit ovat toimineet foorumina viranomaisille, (maahanmuuttaja)yhdistyksille ja yksittäisille maahanmuuttajille. Vuosituhannen vaihteessa oli toistaiseksi melko vähän
pääkaupunkiseudun kuntien ja maahanmuuttajayhdistysten välisiä
projekteja, mutta toteutuneista projekteista oli jäänyt osallistujille
myönteinen vaikutelma. Näitä olivat muun muassa Espoon kaupungin Taakulo ja Saaxib projektit, joiden tarkoitus oli kehittää pakolaisten kotoutumista Espooseen. Nämä toteutettiin osittain yhteistyössä
yhdistysten kanssa. Toinen muoto on maahanmuuttajayhdistysten
edustajien osallistuminen Espoon ja Vantaan monikulttuurisuusasiain neuvottelukuntaan. Helsingin ulkomaalaisasiain neuvottelukunta koostuu eri puolueiden edustajista, joista osa on ulkomaalaistaustaisia. Maahanmuuttajayhdistysten edustajia ei ole otettu mukaan,
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koska neuvottelukunnan jäsenten mielestä on vaikeata löytää tasapuolista demokraattista tapaa valita yhdistysten edustajia. Maahanmuuttajayhdistysten ja viranomaisten välinen yhteistyö koetaan
hyödylliseksi, koska se lisää maahanmuuttajien asiantuntevuutta
heitä itseään koskevassa työssä. Yhteistyö on myös selkiyttänyt kotouttamistyötä ja antanut uusia puitteita kehitysehdotuksille.
Maahanmuuttajayhdistykset kritisoivat viranomaistahoja liiallisesta holhouksesta. Ensimmäinen liittyy projektityöhön, johon
maahanmuuttajayhdistyksiä kutsutaan mukaan lähinnä avuntarpeen kohteena. Ts. yhdistysten edustajat olivat kyllästyneitä siihen,
että maahanmuuttajat aina nähdään passiivisina toimijoina. Se että
kunnat ja Euroopan sosiaalirahasto ovat ottaneet maahanmuuttajat
kohderyhmäkseen, on hieno asia sinänsä, mutta ei niinkään se, että
maahanmuuttajilta ei vaadita omaa osaamista ja yrittämistä. Eräs
inkeriläinen paluumuuttaja korosti sitä, että heidän oma asiantuntevuutensa usein unohdetaan. Niissä tapauksissa, joissa heidän osaamisensa huomioidaan, niin heidän mielipiteitänsä saatetaan kuulla,
jonka jälkeen seuraa lämmin kädenpuristus malliin ’kiitos ja näkemiin’. Maahanmuuttajayhdistysten edustajat toivovat tasapuolista
kohtelua, jossa maahanmuuttajien osaamisia ja kokemuksia arvostetaan samalla tavalla kuin valtaväestön edustajien.

Tiedotus, koulutus ja työnvälitys
osana yhdistystoimintaa
Eräs toimintamuoto, joka korostuu monessa maahanmuuttajayhdistyksessä, on tiedonvälitys. Tällä en tarkoita pelkästään tiedottamista
liittyen suomalaisiin yhteiskuntapalveluihin vaan erimuotoista neuvonantamista aina pienistä arkisista asioista suurempiin koulutustilaisuuksiin sekä apua työpaikan etsimisessä. Tämän lisäksi useat yhdistykset järjestävät tutustumisvierailuja, muun muassa kirjastoihin,
terveyskeskuksiin ja sairaaloihin.
Arkipäiväisiin asioihin liittyvä neuvonanto voi olla esimerkiksi
opastusta pankkitilin avaamiseen ja sosiaalipalveluiden käyttöön,
mutta joskus myös vaikeampiin asioihin, kuten kotona koettuun
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väkivaltaan. Eräät maahanmuuttajanaisten yhdistykset keskittyvät
auttamaan väkivaltaa kokeneita naisia ja naisia, jotka kokevat joutuneensa syrjäytyneiksi suomalaisesta yhteiskunnasta. Keskeisimpiä
avunantomuotoja ovat vertaistukiryhmät, puhelinneuvonta ja koulutustilaisuudet liittyen mm. naisten oikeuksiin. (ks. myös SakselaBergholm 2009, 182–207). Yhdistysten työntekijät korostivatkin
yhdistystoiminnan ja verkostojen merkitystä maahanmuuttajanaisten kotoutumiselle suomalaiseen yhteiskuntaan (mts. 204). Yhdistykset voivat toimia myös ns. ’rajan ylittäjinä’ kodin ja työpaikan
välillä (ks. myös Ålund 1991).
Useimmissa kotouttavissa ja yhteiskunnallisissa maahanmuuttajayhdistyksissä järjestetään tiedotusta liittyen koulutukseen ja työnhakuun. Suurimmissa maahanmuuttajayhdistyksissä voi löytää tietoa työllisyyttä tukevasta koulutuksesta muun muassa yhdistysten
Internet-sivuilta sekä ottamalla yhteyttä yhdistysten toiminnanjohtajaan. Esimerkiksi Somaliliiton kotisivuilla on alasivu, joka keskittyy pelkästään työnhakuun. Sivu on erittäin kattava ja sieltä löytyy
tietoa työhaastattelutilanteesta sekä työpaikanhausta. Sivulla mainitaan muun muassa, että:
”Somaliliitto pyrkii edistämään somalialaisten työllistymistä Suomessa. Somaliliitto toimittaa somaliankielisen
lähiradion, Radio Warsanin kanssa viikossa työelämään
liittyvää ohjelmaa, jossa kerrotaan mm, avoimista työpaikoista, koulutus-mahdollisuuksista ja ajankohtaisista asioista suomalaisessa yhteiskunnassa.”
www.somaliliitto.fi

Useat yhdistysten toiminnanjohtajat korostivat yhteiskunnallisen
tiedon merkitystä etenkin maahanmuuttajan ensimmäisten kuukausien aikana. Maahanmuuttajat koostuvat hyvin erilaisista henkilöistä, joilla on eritasoinen koulutus ja työkokemus. Tämän takia
olisi tärkeätä, että niin viranomaiset kuin yhdistykset tukisivat sekä
peruskoulutusta että täydennyskoulutusta tarvitsevia ihmisiä.
Eräs inkeriläinen yhdistys järjesti joitakin vuosia sitten taksikurssin inkeriläisille paluumuuttajille. Muita työllisyyttä tukevia kursseja
ovat suomenkielen- ja IT-kurssit. Etenkin pienillä ja uusilla yhdis-
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tyksillä on ollut ongelmana saada rahoitusta, johtuen niiden puutteellisista tiedoista mistä ja miten hakea. Joissakin tapauksessa puutteellinen kielitaito on myös vaikeuttanut rahoituksen hakemista.
SSB: Minkälaista muuta toimintaa teillä on?
Haastateltava nr.23a: Suomen kielen peruskurssi, 6kk, 5h
päivittäin ja samoin meillä jatkokurssi samalla systeemillä. ... Atk koulutusta, tosin nyt tammikuusta meille on
täysin avoin kysymys mistä me saadaan rahoitusta. ... Tähän asti oltu mukana AVOIN oppimiskeskus projektissa.
Opettaja on palkattu sitä kautta, mutta nyt ollaan haettu
eri tahoilta. Opetusministeriöstä ym. Rahoitus on aina
ollut ongelma yhdistyksissä. Tavalla tai toisella pyrimme
jatkamaan ATK koulutusta. Meillä on hirveän hyvä opettaja. --- Peruskurssi on nollasta, jatkokurssi on taso 2–3.
Henkilöt joiden tavoitteena on alkaa opiskelemaan tai
mennä työelämään. Koulutamme niin että he pärjäävät
suullisesti ja jonkin verran myös kirjallisesti. Olemme saaneet aika hyviä tuloksia. Meidän kurssilla oli 15 oppilasta
joista 13 sai jatkopaikan tai työpaikan.
SSB: Mitäs muuta, teillä on kuulemma taksikuskien koulutusta?
Haastateltava nr.23a: Joo, me tehdään yhdessä yhden taksifirman kanssa, niin että heidän henkilöstönsä kouluttaa
täällä meidän tiloissa. Tällä hetkellä ei ole yhtään kurssia alkamassa, koska taksitilanne ei ole niin paha. Nyt on
tavoitteena aloittaa tällainen raskaamman linjan kurssi,
kuorma-auto ym.
Eräät yhdistykset auttavat myös työnhaussa soittamalla suoraan työpaikalle ja järjestämällä mahdollisen tapaamisen. Suora yhteydenotto
työpaikkaan voi olla monelle kielitaidottomalle haastava. Esimerkiksi
siivousalalla pärjää vähemmälläkin kielitaidolla, mutta yhteydenotto
työpaikkaan voi tuntua vaikealta niille maahanmuuttajille, joilla on
heikko suomenkielen taito. Etenkin useat pienet, etniset yhdistykset
korostivat niiden roolia tiedon ja työpaikan välittäjinä.
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Olemassa olevan ulkomaalaisen
työvoiman hyödyntäminen
Voidaan kysyä miten työyhteisöt ovat varautuneet globalisaation
tuomiin vaikutuksiin, kuten osittaiseen riippuvuuteen ulkomaalaisesta työvoimasta? Tämä kysymys pitää sisällään pienempiä osakysymyksiä: Löytyykö Suomesta voimavaroja, joista voisi olla hyötyä
suunniteltaessa ulkomaalaisen työvoiman lisäämistä? Miten hyödyntää olemassa olevaa kokemusta ulkomaalaisesta työvoimasta?
Vastaus ensimmäiseen kysymykseen kuuluu, että voimavaroja
löytyy ainakin osittain. Suurimmat ulkomaalaiskieliset ryhmät ovat
organisoituneet maahanmuuttajayhdistyksiin. Useimmilla maahanmuuttajayhdistyksillä on integroiva päämäärä, ts. ne auttavat jäseniänsä pääsemään kiinni työelämään samalla säilyttäen oman etnisen
identiteettinsä.
Ulkomaalaisen työvoiman haasteisiin on myös alettu varautumaan suomalaisissa työyhteisöissä. Osa suomalaisista yrityksistä on
jo alkanut kehittää keinoja monimuotoisempaan työkulttuuriin, jossa otetaan myös huomioon vieraiden kulttuurien tuomat haasteet.
Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita PETMO-projekti: Perehdyttämällä monimuotoiseen työyhteisöön (2004–2007), joka oli SAK:n
hallinnoima. Projektin pyrkimys oli kehittää monimuotoisuutta eri
työyhteisöissä, jonka haasteina on mm. maahanmuuttajien työllisyyden parantaminen, työyhteisöjen perehdyttäminen eri kulttuureihin, suvaitsevaisuuden lisääminen sekä rasismin torjuminen.

Ammattiliitot ja
maahanmuuttajayhdistykset
Mielestäni monimuotoista työyhteisöä voidaan suunnitella jo rekrytointi sekä organisaationmuutosta kehittäessä. Näissä kohdin
mm. ammattiliitot ja maahanmuuttajayhdistykset voivat vaikuttaa
toiminnallaan. Ammattiliitot voisivat jakaa tietoa maahanmuutta-
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jayhdistyksille työelämään liittyvistä kysymyksistä, kuten työehdoista, palkoista, verotuksesta sekä ammattiyhdistysten toiminnasta ja
tuesta. Tiedon vaihto maahanmuuttajayhdistysten kanssa voisi olla
yksi keino lisätä ja vahvistaa monimuotoisemman työkulttuurin kehittämistä.
Maahanmuuttajayhdistykset voisivat toimia tiedon välittäjinä eri
maahanmuuttajaryhmille sekä liitoille että työyhteisöille. Esimerkiksi nämä yhdistykset voisivat jakaa tietoa etnisistä kulttuureista, perinteistä ja niistä tavoista, jotka heijastuvat myös työelämään. Edellä
mainitun lisäksi maahanmuuttajayhdistykset voisivat välittää tietoa
ammattiliitoista. Ottaen huomioon maahanmuuttajayhdistysten heterogeenisyyden ja monitahoisen toiminnan, uskon että nämä yhdistykset voisivat toimia yhdessä ammattiliittojen kanssa tärkeinä
tiedon välittäjinä, esim. yhtäältä neuvonantajina maahanmuuttajille
ja toisaalta myös eri työyhteisöille.
Julkisen ja kolmannen sektorin virallista työnjakoa ei pidä sekoittaa. Viime vuosina on alettu puhua yhä enemmän vapaaehtoisyhdistysten merkityksestä palveluiden tuottajina. Maahanmuuttajayhdistyksiä ajatellen kyseessä voisi olla kielipalvelut kuten tulkkaus- ja
käännöspalvelut. Riskinä on kuitenkin se, että maahanmuuttajat
luopuvat omista kiinnostuksen kohteistaan ja alkavat tuottaa ostopalveluita mm. kunnille. Ts. mikäli ostopalvelumallia halutaan kehittää maahanmuuttajayhdistysten taholta, niin olisi tärkeätä, että
yhteiskunnallinen ostopalvelupainotteinen toiminta ei syrjäyttäisi
etnospesifistä toimintaa, jolle on myös kysyntää maahanmuuttajien
keskuudessa.
Tärkeätä on, että julkisia palveluita ei aleta tuottamaan pelkästään
vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoistyön ja ammattilaisten työnkuva ei
saisi sekoittua. Sen sijan kuntien, yritysten ja järjestöjen välistä yhteistyötä voitaisiin kehittää myös maahanmuuttotyössä. Esimerkiksi
kutsumalla maahanmuuttajajärjestöjen edustajia asiantuntijatehtäviin tapahtumiin, jossa tarvitaan maahanmuuttaja- tai kulttuurispesifiä näkökulmaa.
Lopuksi, haluan korostaa että olemassa olevat maahanmuuttajat
Suomessa pitäisi nähdä työmarkkinoiden voimavarana, unohtamatta kuitenkaan jokaisen maahanmuuttajan tuomaa osaamista ja
kokemusta omasta kulttuuristansa. Maahanmuuttajayhdistysten ja
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ammattiliittojen välisestä yhteistyöstä olisi konkreettista hyötyä niin
kunnille, yrityksille, liitoille kuin maahanmuuttajille. Tässä ammatilliset keskusjärjestöt voisivat toimia hyvänä aloitteentekijänä.
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Hyviä käytäntöjä syrjinnän
ehkäisemiseksi työelämässä
Maria Svanström
Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän työelämässä.
Työsyrjinnän kiellosta säädetään myös työsopimuslaissa
(55/2001). Työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri asemaan iän, terveydentilan, vammaisuuden, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen,
kielen, uskonnon, mielipiteen, vakaumuksen tai muun
näihin verrattavan seikan vuoksi. Sukupuoleen perustuva syrjintä työelämässä kielletään naisten ja miesten
välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986).
Vuonna 2007 EU rahoitti tutkimushankkeen,1 jossa kartoitettiin ay-järjestöjen toimintaa syrjinnän ehkäisemiseksi 34 maassa Euroopassa. Suomesta kartoitukseen valittiin yhdeksän ay-järjestöä: keskusjärjestöt
SAK, STTK ja Akava, sekä Rakennusliitto, julkisten
ja hyvinvointialojen liitto JHL, terveys- ja sosiaalialan
koulutetun henkilöstön ammattijärjestö Tehy, Toimihenkilöunioni sekä opettajien etujärjestö OAJ. Kansalaisjärjestöjen näkökulmaa hankkeessa edusti Seksuaalinen tasavertaisuus ry Seta.
Kartoituksesta käy ilmi, että sukupuoleen liittyvä
syrjintä tunnetaan ay-järjestöissä parhaiten. Myös kansalliseen ja etniseen alkuperään perustuvaan syrjintään
1
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Hankkeesta vastasi Working Lives Research Institute London
Metropolitan Universityssä Isossa-Britanniassa. Suomen osalta
hankkeen toteutti VTM Maria Svanström.

oli kiinnitetty huomiota kaikissa hankkeeseen osallistuneissa ay-järjestöissä – järjestöt tarjosivat muun muassa
tietoa eri kielillä ja tiedottivat ulkomaisia työntekijöitä
palkka- ja työoikeuskysymyksistä. Muista syrjintämuodoista oli alettu keskustella järjestöissä vasta 2000-luvulla. Monissa järjestöissä kuitenkin arveltiin muiden
kuin etniseen taustaan ja sukupuoleen perustuvien syrjintämuotojen alkavan saada yhä enemmän huomiota
tulevaisuudessa.
Keskusjärjestöt nostivat esille monikulttuurisuuteen
liittyviä kysymyksiä: esimerkiksi eri uskontojen juhlapyhistä ja näihin liittyvistä vapaapäivätoivomuksista
tulisi olla tietoinen ja pyrkiä toteuttamaan mahdollisuuksien puitteissa. Keskusjärjestötasolla oltiin myös
tietoisia moniperusteiseen syrjintään liittyvistä haasteista: tulisi keskustella siitä, miten toimia, jos syrjitty henkilö on esimerkiksi tummaihoinen nainen, joka lisäksi
kuuluu eri uskontokuntaan kuin valtaväestö.
Myös ikään liittyvästä syrjinnästä sekä mahdollisuuksista järjestää työtehtävät niin, että työnteko mahdollistuu myös osittaisen työkyvyttömyyden tapauksissa, oli
keskusteltu kartoitukseen osallistuneissa ay-järjestöissä.
Seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvä syrjintä oli saanut osakseen vähiten huomiota muihin syrjintäperusteisiin verrattuna.
Myös aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että sukupuoleen liittyvä syrjintä tunnetaan Suomessa parhaiten,
koska siitä on keskustelu julkisuudessa pisimpään. EUlainsäädännön myötä myös muihin syrjintäperusteisin
on kuitenkin alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota.
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Osa 3: Seuraukset työelämässä
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8. Vedenjakajalla – siivoojien
elämää millenium-juhlien
kulisseissa
Marja-Liisa Trux

Jarmo Lampelan vuonna 2003 valmistunut elokuva Eila kertoo
tositapahtumiin pohjautuen Suomen valtiolle työskennelleiden siivoojien kohtaloista 1990-luvun laman ja sitä seuranneiden yhtiöittämis- ja yksityistämistoimien kourissa. Päähenkilö Eila kasvaa ulos
sukupolvensa kouluttamattomien naisten nöyrästä habituksesta, ja
saa asianajajan avustuksella oikeusteitse korvauksia itselleen ja työtovereilleen laittomista irtisanomisista. Vanhaa maailmaa hän ei silti
pysty rakentamaan uudelleen. Pysyvät työsuhteet ovat mennyttä, ja
historiaa alkaa olla myös se työvoima, joka suomalaisia virastoja, toimistoja ja kouluja siivosi lamaa edeltäneessä maailmassa. Eri kädet
tarttuvat heidän jälkeensä harjanvarsiin. Elokuvan loppukohtauksessa Eila on löytänyt uuden työn: hän siivoaa koulun käytävää yhdessä
tummaihoisen nuoren miehen kanssa. Emme kuule miehestä sen
enempää, loppumusiikki soi.
Elokuvan loppukohtaus on vihje tulevasta, mutta kokemukseni
mukaan se on hieman harhaanjohtava: Eila ja afrikkalainen eivät
todennäköisesti siivoa samassa kohteessa tai ainakaan työparina.
Ensinnäkin, Eila on eläköitynyt. Etnisesti suomalainen työvoima
on lähes kadonnut Etelä-Suomen siivouskohteista lyhyessä ajassa.
Toiseksi, suomalaisilla on taipumus pomottaa ulkomaalaisia työkavereitaan, kuten tapaamani työnjohtajat asian ilmaisivat. Muun muassa tästä syystä työnjohto ohjasi suomalaiset siivoamaan keskenään
siellä, missä heitä vielä oli. Muutkin kansallisuudet ja etniset ryhmät työskentelivät paremmin keskenään kuin sekaisin. Yhdenlainen
apartheid oli tullut käytävillemme.
Siitä, kun tutustuin siivoojien arkeen Helsingin seudulla on nyt
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yksitoista vuotta. Vuosituhannen vaihteessa työmarkkinat olivat jo
pitkälle etnistyneet, mutta vanhaakin työvoimaa löytyi vielä siellä
täällä. Oltiin jonkinlaisella vedenjakajalla. Sittemmin ulkomaalaistaustainen työvoima on täyttänyt rakennemuutoksen syväauraaman
maaston uudenlaiset elintilat ja -kolot. Työvoimasta taitaa johtua,
ettei kukaan ole liiemmin kiinnostunut heidän työoloistaan ja lakisääteisten oikeuksien täyttymisestä. Vaikka onhan siivous vanhastaan
halveksittu ammatti – niin väärin ja typerää kuin se onkin. Ennen
Suomessa paikkoja putsasivat Eilat ja Ailat, maalta saapuneet hiljaiset
naiset. Nyt on tultu siihen vaiheeseen, jossa työn stigma (huonouden
leima) yhdistyy saumattomasti tekijöiden stigmaan (vähempiarvoisuuden lisäksi nyt myös ulkopuolisuuteen) muodostaen sitä, mitä jo
kauan on muissa länsimaissa kutsuttu nimellä rakenteellinen rasismi.
Lapsemme oppivat, että koulupäivän jälkeen tummaihoiset miehet
ja naiset saapuvat luuttuamaan koulun lattiat. Heille ei tarvitse puhua, heillä ei ole nimiä lainkaan. Siksi pikku luokkatoveri, jonka äiti
paljastuu yhdeksi näistä varjoista, voi joutua vaikeaan asemaan... Lukijasta sanavalintani tuntuu kenties tarpeettomalta melodraamalta.
Mutta mieti: tunnetko itse työpaikkaasi siivoavan ihmisen nimeltä?
Seuraavat muistelmat perustuvat omiin havaintoihini lyhyellä kenttätyöjaksolla erään siivousyrityksen neljässä eri kohteessa pääkaupunkiseudulla talvella 1999–2000. Tutkimuksen tuloksia julkaistiin
tuoreeltaan Sitran raportissa (Trux 2000), mutta tässä kerrottu on
täydempi kuvaus kentältä sellaisena kuin sen koin ja olen muistiinpanojen avulla tarkentanut.

Insinöörien valtakunnan kulisseissa
Suuressa hallissa käsiteltiin muinoin suuria koneita. Ei enää. Nyt se
on jaettu sermeillä työpisteisiin, joista kuuluu näppäimistöjen naputus. Insinöörien työ on nykyisin siistiä hommaa, monet ovat siirtyneet kokonaan softaan. Suurimmat sotkut syntyvät kun kopiokone
posahtaa, silloin tarvitaan siivoojaa kiireesti paikalle. Muutoin kierretään sovittuja reittejä sovittuun aikaan. Ei siinä paljon päät käänny
saksalaissyntyisen firman suomalaisilla insinööreillä ja teknikoilla.
Yhtä hyvin voisimme olla näkymättömiä. Täällä on tosiaan puhdasta
ja valoisaa. Avaraa. Paitsi niissä harvoissa tiloissa, jotka on erotettu
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väliseinillä hallista. Kuten siivouskomero. Se on kuin ikkunaton pieni mökki messuhallin keskellä. Sisällä on tilaa parille siivouskärrylle,
kuivaustelineelle, pesualtaalle ja – toisessa päässä pikku mökkiä –
pienelle pöydälle ja tuoleille.
Pesualtaan yläpuolella seinää peittävät lukuisat maisemakortit Välimeren lomakohteista. Lomailetteko paljon? Ei – kortit ovat olleet
seinällä koko sen ajan kun mökin nykyiset käyttäjät, venäläiset ja
inkeriläiset naiset, ovat täällä työskennelleet ja oleskelleet. Kyllä, he
todellakin myös oleskelevat kopissaan. Viettävät siellä taukoja, lounastavat eväitään ja juttelevat. Miksi he eivät syö kohteen ruokalassa,
kuten insinööritoimiston väki? Hämillisiä katseita, ristiriitaisia selityksiä. Nähtävästi he eivät ole sitä pyytäneet, eikä kukaan muukaan ole siitä huolehtinut. Tai sitten he säästävät. Työmaaruokalan
lounashinta voi tuntua kalliilta näillä palkoilla. Euromäärät muuttuvat vuosien kuluessa, mutta seuraava yksityiskohta valaisee vuosituhannen vaihteen palkkatasoa keskiluokkaisemmille lukijoille: ei ole
harvinaista, että pääkaupunkiseudulla siivooja kieltäytyy tarjotusta
kohteesta sen takia, että kulku sinne edellyttäisi seutulipun hankintaa julkisiin liikennevälineisiin. Silloin ei enää raha riitä vuokraan ja
ruokaan. Työnjohtajat myöntävät, että palkat tuovat hädin tuskin
korkeamman elintason kuin minimityömarkkinatuki. Yksinhuoltajien ei kannata siivota, heillä yhteiskunnan tuet (joiden riittämättömyydestä kohistaan lehdistössä) menevät ohi alan palkoista.
Naisilla on myös velvoitteita. Eräs heistä kertoo minulle Pietarin
seudulla odottavasta tyttärestään ja äidistään, jotka pärjäilevät miten
kuten avustuksilla, joita hän säästää heille palkastaan. Alkaa valjeta, miksi eletään joka suhteessa säästöliekillä. Kuuluuko siihen sekin
asenne, että edes tämä pieni himmeä koppi, jossa tuoksuu kuivuva
siisvousrätti, ei ole heidän omaa valtakuntaansa – että he eivät edes
ole poistaneet Eilan ja kumppaneiden postikortteja seinältä? Eikö
siellä voisi komeilla maisema kotipuolesta? Tyttären kuva?
Aikanaan koppia sisustaneet siivoojat olivat kuulemma isäntäorganisaation omilla palkkalistoilla, aivan niin kuin Eila oli valtion.
Silloin syötiin lounasruokalassa ja käytettiin firman ulkoilupäivät ja
muut edut. Nyt työnjohtaja kertoo minulle ylpeänä yhdestä työntekijästä, joka siirtyi heille edelliseltä siivousfirmalta. Pystyttiin pitämään ihminen kohteessa, koska asiakasyritys oli niin tyytyväinen hä-
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nen työhönsä, että olisi ollut sääli heittää ihmistä pois... Neuvoteltiin
ihan erikseen tämän työntekijän sopimus... Ilmeisesti hän oli onnistunut puhkaisemaan nimettömyyden muurin. Ja seisomaan pystyssä
läpi kilpailutusten tsunamin. Joku asiakkaan puolella tunsi hänet ja
muisti hänet. Hän sai jouluna samanlaisen kahvipaketin kuin kaikki
insinööritkin. Tämä kerrotaan minulle tavalla, joka painottaa, että se
oli suuri voitto.

Hotelli
Työskentely hotellissa on kuin ulkomailla matkailisi, jo asiakaskunnan takia. Siinä mielessä suomalaiskaksikolla ei ole mitään ulkomaalaisia työtovereitaan vastaan. Mutta mieluiten he työskentelevät
kuitenkin parina keskenään. Huonesiivoojilla on erittäin tiukka
huoneaika, tällä haavaa kuusi minuuttia. Siinä on toimittava yhteen
kuin tanssipari. Mitoitukseen lisättiin juuri tehtäviä asiakkaan taholta yksipuolisella ilmoituksella. ”Sälytystä”, kuuluu naisten tuomio.
Kohteessa on huomattava etninen kirjo ja näkyy olevan myös
etninen hierarkia. Pisimpään olleet luottotyöntekijät – suomalaiset – saavat käytännössä valita halutuimmat tehtävät päältä. Sitten
tulevat eestiläiset, joiden kanssa pystyy sentään kommunikoimaan.
Aika hyvissä asemissa on myös espanjalaismies, joka on eksynyt tänne jokapaikanhanslankarin tehtäviin. Vähän miehisempää – koneita,
erityisaineita, jelppiä ongelmatilanteissa. Sitten tulevat thainaiset,
jotka ahertavat uskollisesti, mutta eivät osaa kieliä. He hermostuivat
hirveästi, kun hotellissa paljastui taannoin huumejengi asiakkaana.
Luulivat, että saavat jengin peräänsä. Työnjohtaja saa hoidella heidän
asioitaan melkein kuin sosiaalityöntekijä tai vara-äiti. Pohjalla ovat
afrikkalaiset miehet, jotka siivoavat enimmäkseen hotellin yhteisiä
tiloja. Suomalaiskaksikon mielestä heillä on ikioma asenneongelma.
Ei pidä tulla siivousalalle, jos itsetunto ei anna myöten siivota. Poissaoloja, huonoa jälkeä. Pesäero tehdään minulle selväksi.
Hotellissa on sentään siivousfirman oma pikku toimisto ja oma
työnjohtaja paikan päällä. Huonepalvelussa hymyilevä asiakaskontakti on tärkeää, ja sitä ulkomaalaisilta työntekijöiltä hänen mukaansa löytyy. Joskus kielitaidostakin on ollut hyötyä. Suomalaisten asiak-
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kaiden kanssa tosin joutuu usein ”syöttämään ulkomaalaistyövoimaa
pienellä lusikalla” ettei tule yliannosta. Periaatteessa huonepalvelu
on siivouksen aatelia. Saat oman kiintiön tai oman kerroksen, josta
vastaat. Näet työsi jäljen ja saat palautetta, arvostusta, joskus tippiäkin. Pientä glamouria tuo, jos hotelli on luksustasoa. Pitää tietää
jotain Suuren Maailman tavoista. Huoneeseen ei koskaan törmätä
sisään, vaikka avain olisi jätetty vastaanottoon. Koputat näin ja sanot: ”Room service!” Odotat, ja avaat sitten vasta oven. Asiakkaiden
yksityiselämästä ei tietenkään laverrella. Jeeves tietäisi kyllä tämän.
Hotelli tosin toimii joustavan tuotannon oppien mukaan. Tämä
tarkoittaa sitä, että ulkoistettuja palveluja ostetaan sen mukaan kuin
on kysyntää. Jos hotelli ei tule täyteen – asiaa seurataan viikon aikajänteellä – siivoojien ansiot putoavat samassa suhteessa. Oma firma
ei ole mikään puskuri. Työnjohtaja kehuu, miten työntekijöille pyritään tarjoamaan täydentäviä keikkoja Hartwall-areenalle, jotta kuukausitulot eivät heittelisi liian rajusti. Kaikki eivät sinne kuitenkaan
suostu menemään. Jyrkille lehtereille tasapainoilemaan pölynimurin
kanssa? Ei kiitos, suomalaiset sanovat. Jos sieltä edes löytää imurin,
joka toimii. Kukaan ei huolehdi työvälineistä siellä. Sana, jota he
käyttävät on heittopussi. Kukapa haluaisi olla sellainen?

Toimistojen yö
Yleensä he käyvät läpi kolme neljä paikkaa ennen puoltayötä. Joskus
menee yli ajan, kun on sotkuja enemmän. Silloin voi tulla ongelmia
kohteiden vartijoiden kanssa. Luulevatko ne todella teitä murtovarkaiksi? Ehkä ne vain huvittelevat uhkailemalla... ja yliajastahan ei
makseta. Se menee siivoojan piikkiin.
Kahden miehen ja yhden naisen siivouspartio liikkuu firman autolla. Puhutaan Länsi-Afrikan ranskaa. Ensimmäinen kohde on kansalaisjärjestön toimisto. Täällä pitää vain juosta läpi. Tyhjentäkää te
naiset roskakorit niin Bernard1 ja minä hoidellaan keittiö ja vessat,
huikkaa James ja on jo poissa. Älä pysähdy, Maria neuvoo, anna pölyjen olla. Kirjoitusalustalle on kaatunut kahvia. Ei ole aikaa pyyh1

104

Nimet muutettu.

kiä. Eteenpäin. Vessat on pesty. Vähän märkää, mutta kyllä ne siellä
kuivuvat. Autoon. Kerran miehet eivät olleet päässeet lähtemään siivouskohteesta, kun joukko skinejä oli auton vieressä odottamassa.
Työnjohtaja hommasi sen jälkeen pippurisuihkeet työntekijöilleen.
Minua valistetaan, että ammatikseen siivoaminen ei ole niin kuin
kotona siivoaminen. Työaika pitää ottaa huomioon. Jotkut sopimukset on tehty niin halvalla, että laskennallinen suoritusaika riittää juuri ja juuri läpijuoksuun, kuten äskeisessä kohteessa. Ei se heistäkään
kivaa ole. Aavistelen, että kansalaisjärjestö on pannut vähät rahansa
muuhun. Paljon enemmän aikaa ei ole kyllä yksityisten firmojenkaan
toimistoissa. Läpi vaan. Täällä on jäänyt tietokone auki. Anna olla!
Älä koske koneisiin tai papereihin. Anna mukin olla. Tämän työpisteen nainen on joskus ollut Jamesille ilkeä. James vei hänen mukinsa
pesuun, ei olisi saanut. Mukit voivat olla ihmisille tavattoman herkkä asia. Nainen oli kuulemma itse entinen siivooja. Minäkin teen
päivätöitä toimistossa rinnan tämän kenttätyön kanssa. Tuntuu kuin
kävelisin nurin käännetyn maailman katvepuolella. Noin minäkin
aina jätän paperit – ja sitten kiroan, kun ei ole siivottu.
Uusi toimisto. Täällä on siistimpää. Eikö vaan? Saivat Bernardin
kanssa puhuttua paikan pomon tilaamaan peruspuhdistuksen. Vahasivat lattiat ja noin päin pois... Sana, jota James käyttää paikan “hoitamisesta” on sama, jota ranskan kielessä käytetään lasten ja sairaiden
hoitamisesta: soigner. “Nous l’avons bien soigné.” Ylpeys pilkistelee
silputun työn keskellä. Tässä kohteessa he saivat tehdä hyvää jälkeä.
Eikö naistyöntekijää pelota lähteä yön selkään siivoamaan? No
kun on kimpassa ja saa autokyydin... Myöhemmin kuulen Jamesilta,
että aviomies on mustasukkainen, kun vaimo liikkuu yöllä vieraiden
miesten seurassa.
Haastattelen Jamesia vielä erikseen, kun hän saapuu siivoamaan
omaa toimistoani joitakin päiviä myöhemmin – olemme saaneet tähän aikaa erikseen. Työnantajani millenium-juhlat ovat ohi, samoin
vuodenvaihteen lomasesonki. Kollegani tekevät lähtöä toimistosta.
Tammikuinen ilta hiljenee niin, että loisteputken sirinä ja limsa-automaatin hurina kuuluvat.
Meillä on ihmetelty, kun yhtä huonetta ei koskaan siivottu. Kesti
kauan ennen kuin siivoussuhteita hoitava henkilö selvitti asian siivousfirman kautta. Siivoojan saama avain oli väärä, sillä ei tuo ovi
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auennut. Vastaavia pieniä informaatiokatkoksia on lukuisia, eivätkä
ne kaikki johdu kielimuurista tai eksoottisesta kulttuurista. Mustaa
miestä tuntuu olevan vaikea puhutella. Siivoojia koskeva ennakkooletus on vaihtunut aina auliisti palvelevasta meidän Eilasta mykäksi
eläimeksi tai robotiksi, jota ei kannata edes yrittää lähestyä. Keskenään kyllä päivitellään, mitä ne taas ovat tehneet väärin. Tai vaihdetaan siivousfirmaa. Siivousfirma ei pidä tapana esitellä uutta siivoojaa
kohteen väelle.
Kollegani on ihmetellyt, miksi hänen mukinsa päätyy aina toisen
osaston tiskikoneeseen. No kun ei täällä tule niin paljon tiskiä, että
joka kone kannattaisi käynnistää. Sehän olisi tuhlausta. Jos kollega
haluaa mukinsa pysyvän lähellään, siitä voisi sanoa. Tai jättää lapun.
Välitän viestin: Meillä siivoaa mies nimeltä James. Hän on ymmärtänyt ongelmasi. Hänen kanssaan voi viestiä suoraan kasvokkain,
lappujen avulla tai sähköpostitse siivousfirman osoitteeseen. Hän
ymmärtää suomea, ruotsia, englantia ja ranskaa – afrikkalaiskielten
lisäksi. Varjon takaa paljastuu fiksu ja ahkera mies. Ekonomiopinnot
kotimaassa keskeytyivät. Hänellä on keskiasteen tutkinto Suomesta.
Ei siivousalalta – omalta alalta on vaikea löytää töitä.
Vaikka James hoitaa asiakkaita hyvin korrektisti, hän on kriittinen suomalaisten asenteita kohtaan. Käydään muka avointa kauppaa globaalitaloudessa. Miksi heiltä päin tuodaan metalleja, puuta
ja elintarvikkeita, mutta ihmiset eivät saisi tulla? Suomalaisille kelpaavat siis eksoottiset hedelmät, mutta hän ei? Hän on myös huomannut kuinka asiakasorganisaatiot vedättävät kertaalleen sovittuja
sopimuksia. Lisätään hommia, mutta suoritusaika ja palkka pysyvät.
”Orjatyötä”, kuuluu hänen tuomionsa. Mitä suomalaiset sanoivatkaan hotellissa? Onko kyse samasta asiasta, johon eri työntekijöillä
on eri näkökulma – vai onko kyse eri asiasta? Onko sälytys sama
kuin orjatyö?

Kaupan kellarissa
Vedän jalkaani kumisaappaita. Nenään nouseva tuoksu ei jätä epäilystä: sieni siellä haisee. Näitä saappaita ei taida kukaan kuivata tai
desinfioida. Ne ovat kollektiivisessa käytössä vaihtuvilla työnteki
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jöillä erään kuuluisan ja hyvämaineisen tavaratalon kellarissa. Nyt ne
ovat jalassani, joten voin astua astianpesuhuoneeseen. Isolla elintarvikeosastolla syntyy päivittäin valtavasti astioita lihatiskeiltä ja valmisruokaosastolta. Päivän päätteeksi Eric pesee ne tässä huoneessa,
jonka seiniä kiertää teollinen pesukone, jonka läpi astiat kulkevat
liukuhihnalla. Huoneessa on sakea höyry. Likuhihna seisahtuu. Eric
takoo sähkökytkimiä. Tämä on ollut rikki koko ajan kun olen ollut täällä. Luulenko vain vai näenkö kipinän? Äkkiä olen kiitollinen
kumisaappaistani. Sitten pestään grilliritilät. Voimakasta pesuainetta
suihkeella päälle ja letkuhuuhtelu. On se aika myrkyllistä joo. Ei tee
mieli grillikanaa. Eric on kuulemma paremmasta perheestä jostain
Itä-Afrikan maasta. Tienaa täällä opiskelurahoja. Opiskelee TKK:lla.
Tavaratalo on luokkayhteiskunta pienoiskoossa. Ylintä kerrosta edustavat tietenkin asiakkaat – maksukykyisimmät kultakortein
varustettuina. Sitten tulee vakituinen henkilökunta, jota varten ullakkokerroksessa on asianmukaiset sosiaalitilat säilytyskaappeineen
ja suihkuineen. Alinta kastia edustavat ulkoistetut siivoojat, joilla ei
ole asiaa sosiaalitiloihin – paitsi siivoamaan. He nauttivat lounaansa
ja välipalansa kellarikerroksessa. Tavaratalon kellari on jännittävä ja
vähän pelottavakin paikka. Trukit huristavat betonilattialla, jätelavat
höyryävät pakkasessa. Sisemmässä nurkkauksessa on betoniseinäinen tila, jossa on pöytä ja hyllyjä. Eväät voi lämmittää mikrouunissa.
Seinän takana pyörivät mopit ja liinat asiakkaan pesukoneissa. Hyllyillä on siivoustavaraa. Paikalla pyörähtävä suomalaismies paasaa
meille hyllystään, johon ei sitten kosketa. Hän on kuulemma parkettifirman edustaja, joka haluaa erottautua meistä alemman kastin
siivoojista. Hänen aineisiinsa emme siis kajoa.
Kellarissa on vetoista, mutta silti tunkkainen haju. Valaistus on
himmeä. Täällä siivoojat oleskelevat poissa asiakkaiden silmistä silloin kun eivät siivoa. Päivävuorossa on yksi tai kaksi kerrallaan. Vessat käydään läpi säännöllisesti, hälytyskeikkoja päivystetään. Näin
kertoo minulle suomalainen nuorimies, joka on päätynyt tänne kyllästyttyään potemaan sosiaalista pelkotilaansa sohvalla maaten. Hän
on saanut vähitellen itsetuntoa, kun on huomannut, että selviytyy.
Rikastunut nuori sinkku ei ole, mutta elämä on työssä käyvällä rikkaampaa. Hän on paikannut silloin tällöin joidenkin maahanmuuttajakollegojensa töitä. Siistinyt vessat kun Mohamed ei ehtinyt.
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Miksi hän ei mieluummin selvittänyt asiaa? Toistuessaan paikkaaminen voi alkaa harmittaa. Ei sitä tiedä, sillä oli joku syy jättää väliin.
Minua hämmentää hänen suopeutensa. Kaikki suomalaiset eivät selvästikään kohtele maahanmuuttajia kuin spitaalisia. Mutta monet
kyllä.
Siivousfirman takkeihin sonnustautuneina käymme kierroksella tavaratalossa. Lihaosastolla tyhjennämme roskikset, ja minuun
kiinnitetään huomiota. Miespuoliset työntekijät huomauttavat, että
on mukava nähdä vaihteeksi uutta väriä siivousfirman työvoimassa.
Enemmistö kohteen siivoojista on somalialaisia. Heitä alkaa tulla
töihin loppuillasta sulkemisajan lähestyessä. Oletteko muslimeja?
Vietättekö rukoustaukoja? Kyllä vain. Missä? Kellarin lattialla, maahan levitetyn jätesäkin päällä. Katselen ohi huristavia trukkeja. Eikö
liikenne häiritse? No, kohteen työnjohtaja (suomalainen keski-ikäinen nainen) on ymmärtäväinen ihminen. Hän kysyi, miksi työntekijät eivät tykkää kun kuljetaan ohi. Ei se haittaa, jos kuljetaan takaa,
mutta rukoilijan ja Jumalan välistä ei pitäisi sentään tunkea, se on
loukkaavaa. Sen jälkeen hän on katsonut, mistä kulkee, mikä tuntuu
työntekijöistä hyvältä. Kuuntelen juttua kylmässä ja haisevassa kellarissa... Kaikki on suhteellista, kaitpa pienikin vastaantulo tuntuu
hyvältä. Asiakasorganisaatiolta sitä on kuitenkin turha odottaa.
Täällä on ollut ongelmia. Yksi tehtävistä on heittää päiväyksen
ohittaneet ruoat jätelavoille. Jotkut työntekijöistä ottivat leivoksia sivuun ja veivät niitä kotiin, ihmisillä on isot perheet. Se huomattiin ja
vartijoille annettiin käsky tarkastaa kotiinlähtijät. Sitten jotkut neropatit keksivät ostaa ennen työvuoroa osastolta yhden tai pari leivosta ja täydentää laatikkoa myöhemmin itse. No, vartijat huomasivat,
että hintalapun määrät eivät täsmänneet sisällön kanssa. Sen jälkeen
ne rupesivat tekemään ruumiintarkastuksia.
Olen itse ollut töissä turkishuutokaupan keittiössä ja kulkenut
siellä laukuntarkastuksen läpi arvotavaran varalta. Olen myös kuullut juttuja timanttibisneksen tiukoista turvakäytänteistä. Mutta päivämäärävanhat leivokset...? Sodan ja pula-ajan nähneet vanhempani
olisivat lausuneet tästä sanan tai pari. Hetkinen, ... nämä ihmisethän
tulevat sodan ja nälänhädän jaloista. Voi ei. Ei mahda tuntua ihan
mielekkäältä. Työnjohtaja nyökyttelee, ei tämä työpaikka häntäkään
tyydytä. Hän on löytänyt toisen paikan ja aikoo ilmoittaa erostaan
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tänään. Kauppa on kuulemma siivouskohteista pahin. Raskain ja
epäinhimillisin. Väki vaihtuu tiuhaan ja työnjohtajan on koottava
korttitalo aina uudestaan tai paikattava puuttuvat työntekijät itse.
Vatsahaavaduuni.
Somalialaisten puhemies on närkästynyt. Täällä on nyt tulossa
uudeksi työnjohtajaksi sama ihminen, joka teki hiljattain aikatutkimuksen kohteessa. Tuloksena oli, että täällä laiskotellaan. Työt tulevat tehdyiksi, mutta aikaa menee liikaa. Sehän on siivoojien omaa
aikaa? Niin on, mutta se ei silti kelpaa heille. Pitää saada hiki virtaamaan. Kellotus ja tulevaisuus sen suorittajan alaisuudessa on liikaa.
Kaikki kohteen somalialaiset – enemmistö työvoimasta – päättää
irtisanoutua saman tien. Taas kaatui korttitalo. He lähtevät ehkä kilpailijan leipiin. Viesti, jonka hän soisi minun välittävän suomalaisille
työnantajille ja heidän asiakkailleen on tämä: ”Heidän pitää ymmärtää, että me emme ole eläimiä!”
Yöllä kotiin palattuani pesin kauan sienen hajua jaloistani. En ole
vieläkään kyennyt palaamaan siihen kauppaan, jossa joskus käyskentelin tyytyväisenä hajuvesiosaston parketilla. Olen käynyt saman firman muissa tavarataloissa, hyvin tietoisena siitä, että kaikissa niissä
on kellarinsa. Katselen joskus vessojen seinillä siivousfirman tarkastuslistoja. Yritän nähdä siivoojat, jotka tulevat vastaan kärryineen.
Yritän nähdä heidät niin kuin ihmiset nähdään. Olenhan käynyt
pohjalla, olen nähnyt alimman kastin. Tai sitten en, valitettavasti.
Sen jälkeen kun tein tämän pienimuotoisen etnografian, suomalaisilla työmarkkinoilla on huomattu, että jotkut voivat menettää ihmisyyttään vieläkin pahemmin kuin tapaamani siivoojat. On niitä,
joille oleskelulupa on ehdollinen niin kauan kuin heillä on työpaikka
(Himanen & Könönen 2011). Kukaan ei tiedä, miten monta tuhatta
ihmistä työskentelee kokonaan ilman papereita (Viitanen & Tähjä
2010; Ylänkö 2007). He ovat epävarmasti tai laittomasti maassa, joten heidän on pidettävä työpaikoistaan kaksin käsin kiinni. Ulkoistusketjut ovat kasvaneet pituutta, tilaajat pesevät kätensä ja harmaa
talous rehottaa. Lainsäädäntö on sellaista, että siinä riittää pähkäilemistä suomalaisella, kauppakorkeakoulun käyneellä yrittäjälläkin,
mikä ei ole ihme, kun säädöksiä kiristellään pala kerrallaan ulkomaalaisvastaisen kansansuosion tavoittelussa. Ketjun viimeinen työnantaja pääsee halutessaan sanelemaan ehdot mielivaltaisesti. Niin kauan
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kuin pienikin palkka juoksee, laittomat työntekijät voivat sinnitellä hengissä ja poliisilta piilossa. Joillekin työpaikan siivouskomero
tarjoaa paitsi lounasravintolan, myös yösijan. Miten epäviihtyisä se
lieneekään, parempi siellä on punkata kuin ulkona kadulla. Ilmiön
kasvusta kertoo se, että Suomessakin on havaittu tarve avata klinikka
niille ihmisille, jotka eivät saa terveydenhuoltoa julkiselta järjestelmältä puuttuvien papereiden vuoksi. He ovat välitilaan pudonneita
ihmisiä.
Vuosituhannen vaihteessa olimme kenties vedenjakajalla. Silloin
monet nykyisistä ongelmista antoivat merkkiä itsestään. Niitä merkkejä ei huomattu. Ei ymmärretty, mihin ne voivat johtaa. Tutkimukseni oli osa laajempaa tutkimushanketta, joka käsitteli Suomen
elinkeinoelämän uutta avautumista ulkomaailmaan, myös ihmisten liikkumiseen. Varoitimme pikavoitoista ja näennäisratkaisuista.
Muistutimme etnisen hierarkian vaarasta. Vetosimme päättäjiin, jotta he ymmärtäisivät, että työvoimaa tuotaessa maahan tulee kuitenkin aina ihmisiä – yksilöitä, perheitä. Vieläkö ehtisi ymmärtää?
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9. Prekaarisuuden tuotanto
–turvapaikanhakijoiden
kokemuksia työstä
Jukka Könönen & Markus Himanen

Prekaarisuuden käsitteellä on kuvattu niitä työelämän muutoksia,
jotka ovat lisänneet työn ja sen tekijän epävarmuutta. Näitä ovat niin
uudet työsuhteiden muodot (pätkätyö, harjoittelu, vuokratyö), työn
aikojen ja tilojen sekoittuminen, tuotantoprosessin kiihdyttäminen,
henkilökohtaisten ominaisuuksien korostuminen työelämässä ja
”tyypillisen” fordistisen työn oikeuksien alasajo. Maahanmuuttajien1
kohdalla prekaarisuus saa uusia määreitä oleskelun ehdollisuutena,
tilapäisyytenä ja epävarmuutena. Yhtäältä mahanmuuttajien mahdollisuuksia vaikuttaa työehtoihin ja järjestäytyä vaikeuttavat ulkomaalaislait ja maahanmuuton hallinta. Toisaalta maahanmuuttajien
työolot kertovat erityisesti isojen kaupunkien palvelualoilla tehdyn
työn ja työolosuhteiden muutoksesta. Nämä prosessit ja rakenteet
asettavat myös ammattiyhdistysliikkeelle uuden haasteen.

Globaalien työmarkkinoiden
muodostuminen
Muuttoliikkeillä on ollut keskeinen rooli modernin kapitalistisen talouden kehityksessä. Esi-fordistiselle kapitalismille tyypilliset
luokka-asemaan perustuvat liikkumisen kontrollit ovat kadonneet
länsimaista, sen sijaan kansalaisuuteen perustuvat ovat lisääntyneet.
1

Tässä tekstissä maahanmuuttaja tarkoittaa henkilöä, jolla on kokemusta rajat ylittävästä ehdollisesta ja valvotusta liikkumisesta ja oleskelusta, ei vieraan kansalaisuuden tai etnisen tai kulttuurisen taustan omaavaa henkilöä.
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Kuten aiemmat köyhälistöön ja työväenluokkaan kohdistuneet määräykset, uudet rajakontrollit vaikuttavat liikkeelle lähteneiden ihmisten yhteiskunnalliseen asemaan. Maahanmuutto pyritään usein
palauttamaan väestönkasvun ja palkkaerojen kautta objektiivisiin
makrotalouden rakenteisiin, jotka työntävät siirtolaiset liikkeelle jostakin ja vetävät heitä jollekin toiselle alueelle. Näin kadotetaan oleelliset subjektiiviset syyt liikkeelle. Muuttoliikkeiden ydin on paossa,
joka merkitsee elinympäristöön sopeutumisen sijaan katkosta ja rajojen ylittämistä. Siirtolaisten liike onkin aina ollut eräänlaista vastarintaa tiettyinä aikoina luonnollisina pidettyjä hierarkioita vastaan:
talonpoika pakenee maaorjuutta kaupunkiin, siirtotyöläinen Amerikan itärannikon tehtaiden kehnoja palkkoja Kaliforniaan, nainen
Lähi-idästä pakkoavioliittoa Eurooppaan.
Euroopan metropoleihin matkaavat maahanmuuttajat saapuvat
nykyään täysin erilaiseen työn maailmaan kuin teollisuuteen värvätyt siirtotyöläiset toisen maailmansodan jälkeen. Jo 1990-luvulla
Saskia Sassen nosti esille yhteyden siirtolaisuuden lisääntymisen ja
palvelualojen kasvavan merkityksen välillä globaaleissa metropoleissa. Monikansalliset suuryritykset tarvitsevat kehittyneitä finanssi- ja
it-palveluita ohjatessaan yhä laajemmalle globaalille tasolle pirstoutuneita tuotantoketjuja. Lisäksi pitkiä päiviä työskentelevät huippuosaajat tarvitsevat monenlaisia palveluita kyetäkseen keskittymään
innovaatioiden tuottamiseen: ravintoloita, takseja, pesuloita, bordelleja, lastenhoitajia, siivoajia, puutarhureita, jne. Yhä useammin
nämä metropolien yhteiskunnallistuneen tuotannon kiertokulkua
ylläpitävät työt ovat nimenomaan maahanmuuttajien tekemiä. Jos
aikaisemmin työpaikkojen lisääntyminen erityisesti vientiteollisuuden kasvavilla aloilla tarjosi mahdollisuuden työläisten kamppailuille
palkan ja työehtojen parantamiseksi, niin nyt tiedontuotantoon perustava talous tuottaa jatkuvasti tarvetta palveluille, mutta huonosti
palkatulle ja näkymättömälle työvoimalle.
Maahanmuuttajien asemaa työmarkkinoilla ei voida ymmärtää
ilman, että otetaan huomioon sekä kapitalistisessa taloudessa ja
tuotannossa tapahtuneet muutokset että liikkumisen kontrollien ja
maahanmuuttohallinnon vaikutukset maahanmuuttajien oikeudelliseen asemaan. Viisumi- ja oleskelulupapolitiikka ovat valtion välineitä ohjailla laillista maahanmuuttoa, mutta juuri näiden väylien
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rajallisuus pakottaa ihmiset turvautumaan ”laittomiin” keinoihin.
Eri maiden erilaiset maahanmuuttopolitiikat ohjaavat ihmiset joko
hakemaan turvapaikkaa, työlupaa tai jäämään paperittomaksi. Kontrolleja on pyritty kohdistamaan erityisesti turvapaikanhakijoihin ja
ns. laittomaan siirtolaisuuteen, mikä on käytännössä tehnyt turvapaikkajärjestelmästä osan maahanmuuton hallinnan projektia ja laittomassa tai vastaavassa asemassa olevan työvoiman tuotantoa. Sekä
turvapaikanhakijat, kielteisen päätöksen saanet tai erilaisilla tilapäisillä luvilla elävät muodostavat merkittävän työvoimaresurssin niin
harmaassa taloudessa kuin matalapalkkaisilla palvelualoilla useissa
EU-maissa.
Useat yritykset käyttävät pitkäkestoisen ja säännöllisten työsuhteiden tarjoamisen sijaan vuokratyövoimaa tai muita tilapäisen työn
muotoja. Siten näille aloille jatkossakin tullaan rekrytoimaan kaikista prekaareimmassa asemassa olevaa työvoimaa, mikä tarkoittaa
usein jo Suomessa oleskelevia mutta epävarmassa tilanteessa eläviä
maahanmuuttajia. Maahanmuuton hallinta tuottaa osaltaan itse
maahanmuuttajien prekarisaatiota ja heikentää maahanmuuttajien
mahdollisuuksia vaikuttaa työoloihinsa ja työehtoihinsa. Erot työntekijöiden työmarkkina-aseman suhteen ovat siten osaltaan kontrollien tuottamia. Yrityksen suoraan rekrytoiman ”huippuosaajan” ja
laitotonta siivoustyötä tekevän kielteisen päätöksen saaneen turvapaikanhakijan koulutustaso ja kansalaisuus voivat olla samoja – ero
on erilaisessa suhteessa liikkumisen kontrolleihin.

Turvapaikanhakijat työssä
pääkaupunkiseudulla
Turvapaikanhakijoiden tilanteen kautta on mahdollista hahmottaa
niitä ristiriitoja, joita työvoiman ja ihmisten liikkumisen hallinta
2000-luvulla aiheuttaa. Euroopassa turvapaikkajärjestelmästä on
muodostunut osa työvoiman hallintaa, sillä useat turvapaikanhakijat
käyvät töissä joko laillisesti tai laittomasti (kunkin maan lainsäädännöstä ja työmarkkinoiden rakenteista riippuen). Gregor Noll onkin puhunut ”turvapaikkalainsäädännön salatusta tuottavuudesta”.
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Turvapaikanhakijat saavat Suomessa työskennellä ilman erillistä työlupaa kolmen tai viimeistään kuuden kuukauden jälkeen maahantulosta.1 Useat heistä päätyvät nopeasti prekaareihin töihin palvelualalle Helsingin metropolialueelle.
Suurimmalla osalla haastattelemistamme turvapaikanhakijoista
oli kokemusta joko siivous- tai ravintola-alan töistä, joista monet välitetään vuokratyöfirmojen kautta.2 Vuokratyöfirmat kutsuvat palkkalistoillaan olevat työntekijät töihin tarpeen mukaan, joskus jopa
hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Suurempi ongelma vuokravälitysfirmoissa on kuitenkin työn riittämättömyys. Töiden määrä saattaa
vaihdella suurestikin, ja joinakin kuukausina töitä ei yksinkertaisesti
ole tarpeeksi. Tämä tarkoittaa myös sitä, että mahdollisuus kieltäytyä
tarjotuista keikoista on rajallinen johtuen pelosta, ettei töitä enää
tarjotakaan joustamattomille työntekijöille. Lisäksi monet haastateltujen tekemistä töistä ovat sekä aikataulunsa että sijaintinsa puolesta
hankalia. Yksi haastatelluista koki pienen peruspalkan lisäksi ongelmaksi sen, että työn sijoittuminen yöaikaan ja syrjäiseen paikkaan
venytti työajan käytännössä yli kymmeneen tuntiin, vaikka palkkaa
maksettiin vain seitsemästä tunnista:
”I go 8 o’clock in the evening and we finish at 3 o’clock in
night. It so difficult to go home at 3 o’clock after night. No
traveling… Then I have to wait there in the that place and
it’s so cold.. and then in the morning 6 o’clock the bus go.“
Oleskeluoikeuteen ja toimeentuloon liittyvä epävarmuus määritti kokemusta työstä. Mahdollisuuksien rajallisuus työmarkkinoilla
toistuu haastatteluissa kerta toisensa jälkeen. Monet eivät erityisesti
pitäneet työstään, mutta sille ei nähty muita vaihtoehtoja:
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1

Turvapaikanhakijoiden työteko-oikeutta kiristettiin 1.8.2010 alkaen. Nyt vain niillä
turvapaikanhakijoilla, joilla on voimassa oleva matkustusasiakirja, on oikeus työskentelyyn jo kolmen kuukauden oleskelun jälkeen.

2

Olemme haastatelleet 12 henkilöä, jotka ovat saapuneet Suomeen Afganistanista,
Iranista, Kamerunista, Kiinasta, Nigeriasta, Sri Lankasta ja Zimbabwesta. Nuorin
heistä on ollut 20-vuotias, vanhin 49-vuotias. Kaikki ovat hakeneet Suomesta
turvapaikkaa ja työskennelleet sen jälkeen pääkaupunkiseudulla.

”Cleaning job it’s not so nice, not so nice. Because sometimes you meet some embarrsment you don’t even like.. We
are just doing it because we don’t have alternative. We just
look at it that way because we don’t have alternative. You
have to do it. If you don’t do it you don’t have money.”
Haastattelemallemme miehelle siivoustyössä ei ollut kyse pelkästään
toimeentulosta, vaan myös keinosta jäädä Suomeen sen jälkeen kun
hänen turvapaikkahakemuksensa oli hylätty. Toinen, ravintola-alalla
työskentelevä maahanmuuttaja kertoi:
“Täällä ei mitään sopivaa työpaikkaa siksi mulla ei mitään mahdollisuus, mun on pakko tykätä kuitenkin. Kuitenkin haluun elättää omalla kädellä.”
Osa haastatelluista on yrittänyt pitkäänkin hakea ammattiaan tai
koulutustaan vastaavaa työtä, mutta kukaan ei ollut onnistunut.
Sama mekaniikka liittyy myös maahanmuuttajien yritystoimintaan. Keski-ikäinen nainen, joka oli suorittanut kotimaassaan tutkinnon yliopistossa, piti vaihtoehtojaan hyvin rajallisina. Hän sanoi
perustaneensa ravintolan, koska vaihtoehtoina olivat vain työttömyys
ja epäsäännölliset siivoustyöt. Tämänkaltaisessa pakotetussa yrittäjyydessä korostuu vapaa-ajan ja työajan sekoittuminen: elämän-aikaa
määrittää työn etsintä, yritys kouluttautua työn vaatimuksia vastaavaksi, epävarmuus työn saannista tai työ, joka vie kaiken ajan. Ravintola on auki seitsemän päivää viikossa ja kymmenen tuntia päivässä.
”Meillä ei melkein ole mitään vapaapäivää, jos meillä
vapaapäivä sit me käydään kaupassa ostamassa elintarvikkeita ja siivotaan tässä. .. Vain silloin juhannuksena
meillä oli kolme päivää vapaa. Silloin joulussakin meillä
on pari päivää vapaata.”
Perheellä ei ole varaa palkata lisäapua, koska ravintola ei muuten
tuota tarpeeksi.
Kokemus vaihtoehtojen täydellisestä puutteesta tai oleskeluluvan
riippuvuus työsuhteesta heikentää merkittävästi työntekijän neuvot-
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teluasemaa. Osa haastateltavista ei ollut kuullut alalle sovituista työehdoista tai minimipalkasta. Vaikka osa haastatelluista kuuluu ammattiliittoihin, se ei välttämättä poista pelkoa työn menettämisestä
tai rohkaise vaatimaan oikeuksiaan. Eräs haastateltava, joka työssään
joutuu käsittelemään erilaisia kemikaaleja ja joka kuuluu ammattiliittoon, kuvaili tilannetta seuraavasti:
”A: The working conditions of course I am concern about.
But sometimes you have no choice. […] Q: Are you afraid
that if you complain about the working conditions you will
get fired? A: Of course. There is no choice because I don’t
need to complain. Because it’s me who go there to ask for a
job, my boss didn’t come to me ’please do this’. The idea is I
can just go out. But it’s me who stays there so in this case I
have no right to complain.”
Haastateltu näkee vaihtoehdottomuuden syynä yksisuuntaisen valtasuhteen, jossa työntekijä voi vain joko hyväksyä työpaikan sellaisenaan tai kieltäytyä siitä. Kieltäytymisen mahdollisuuteen tai
mahdottomuuteen – ja ylipäätään työsuhteiden ja työmarkkinoiden
luonteeseen kapitalismissa – vaikuttavat monet mekanismit kuten
ulkomaalaislaki, sosiaaliturva, työntekijän perhesuhteet jne. Eri prekaarisuutta tuottavat tekijät jäävät monesti näkymättömiin kun kysymys maahanmuuttajien työoloista palautetaan pelkästään työehtosopimusten noudattamiseen

Prekaarisuus haasteena
ammattiyhdistysliikkeelle
Turvapaikanhakijoiden suhde työhön ei ole yksiselitteinen, ja tällä
on vaikutuksensa myös järjestäytymiselle, kuten työn prekarisaatiolla yleensäkin. Haastattelemiemme turvapaikanhakijoiden prekaari
asema oli ensinnäkin heidän itsensä mukaan sidoksissa lupaprosessiin: työ tarjoaa mahdollisuuden oleskeluluvan saamiseen. Jos työssä
ollaan pelkästä pakosta ja vaihtoehtojen puutteesta, suhde siihen on
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useasti välineellinen. Monille oleellisinta on tienata mahdollisimman paljon mahdollisimman nopeasti, koska oleskelun pysyvyydestä ei ole tietoa ja osa palkasta täytyy lähettää kotimaahan perheelle.
Toiseksi heidän työsuhteensa olivat nimenomaan tyypillisistä palkkatyösuhteista poikkeavia: vuokratyötä ja osa-aikatyötä, free-lance
-työtä ja yksityisyrittäjyyttä.
Kysymys maahanmuuton vaikutuksista työehtoihin johtaa usein
harhaan. Globaalissa maailmassa työmarkkinaprotektionismi ei ole
ratkaisu työehtojen puolustamiseen ihmisten liikkuessa joka tapauksessa. Kysymykset siitä, heikentävätkö maahanmuuttajat työehtoja tai lisääkö maahanmuutto harmaata taloutta kääntävät talouden
muutoksen ja maahanmuuton kontrollin seuraukset maahanmuuttajien syyksi. Maahanmuuttajien asemasta työssä ja työmarkkinoilla
puhuttaessa tulisi ottaa huomioon, mihin ja millaiseen työhön maahanmuuttajat tulevat sekä miten liikkumisen kontrollit vaikuttavat
heidän asemaansa ja elämäänsä. Maahanmuuttajan elämään vaikuttaa ennen kaikkea epävarmuus oleskeluoikeudesta: työlainsäädännöstä tai ammattiliiton jäsenyydestä ei välttämättä ole avuksi tilanteessa, jossa työpaikan menetys tai viranomaisten päätökset voivat
tarkoittaa käännyttämistä. Tämä silkkaan pakkoon pohjautuva mekaniikka ja nopeasti vaihtuvat työalat tekevät ammatti-identiteettiin
pohjautuvasta järjestäytymisestä ongelmallista. Miten kamppailla
matalapalkkaisten palvelualojen – alojen, joilla suuri osa maahanmuuttajista työskentelee ja joissa epätyypilliset työsuhteet ovat levinneet laajalle – työehtojen parantamiseksi? Oleellisia ovat toimet,
jotka lisäävät työntekijän itsenäisyyttä, mahdollisuuksia liikkua ja
kehittää omia kykyjään, ja vähentävät riippuvuutta palkkatyöstä.
Yhdysvalloissa, Englannissa ja Hollannissa toimineet maahanmuuttajasiivoojien liikkeet antavat suuntaa tuleville järjestäytymisen
muodoille. Kampanjat ovat ammattiliittojen ja muiden yhteiskunnallisten liikkeiden yhdessä organisoimia, ja niissä pyritään ottamaan
huomioon sekä maahanmuuttajien oleskelulupa-asema että töiden
ulkoistaminen. Aktiot eivät kohdistu välittömään työnantajaan vaan
työn tilaajaan. Esimerkiksi Lontoon metron siivoojat ovat organisoituneet Justice for Cleaners -kampanjan ympärille vaatimaan elinkustannukset kattavia palkkoja maailman kalleimpiin kuuluvassa metropolissa. Työtaistelu on kuitenkin vaikeaa, mikäli ei samalla taistella
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ulkomaalaiskontrolleja vastaan. Erään yhtiön reaktio siivoojien organisoitumiseen Lontoossa on kuvaava. Yhtiön kutsumaan neuvotteluun saapuneet noin viisitoista siivoojaa kokivat yllätyksen tavatessaan neuvottelutilassa paikallisen ulkomaalaisviraston virkamiehet.
Kaikkien paperit tarkistettiin ja kun viideltä puuttui oleskelulupa,
kolme heistä oli poistettu maasta viikon kuluessa. Uudenlaiset kampanjamuodot ovat myös tuottaneet merkittäviä tuloksia. Hollannissa siivoojista 90 prosenttia on siirtolaisia ja 80 prosenttia naisia,
järjestäytymisaste on erittäin alhainen ja työehdot heikot. Maassa
käynnistetty siivoojien kampanja ”Siivoojat paremman tulevaisuuden puolesta” onnistui taistelemaan 10 euron minimituntipalkan
vuodesta 2009 alkaen.
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10. Virolaiset
pääkaupunkiseudun
työmarkkinoilla
Rolle Alho

(Rolle Alhon litteroitu suullinen esitelmä SAK:n Maahanmuuttajien
vaikutukset työehtoihin-seminaarissa 10.12.2008). Esitelmässäni
käyn läpi Suomessa työskentelevien niin sanottujen pendelöivien
virolaisten kokemuksia pääkaupunkiseudulla työskentelemisestä En
käsittele niitä virolaisia, jotka asuvat pysyvästi Suomessa. Aloitan
muutamalla tilastolla. Maahanmuuttajien määrä on Helsingissä tällä
hetkellä noin 10 %, jos määritellään maahanmuuttajuus äidinkielen
perusteella siten, että äidinkieli on joku muu kuin suomi tai ruotsi.
Pääkaupunkiseudulla asui vuoden 2007 lopussa noin 10 000 Viron
kansalaista ja sen päälle on jonkin verran virolaisia, jotka ovat saaneet Suomen kansalaisuuden. Helsingin kaupungin maahanmuuttoosaston arvio ns. pendlaajien lukumäärästä pääkaupunkiseudulla on
noin 10 000. Mutta saattaa olla, että tämä luku on nyt vähän pienempi taantuman takia. Virolaisten määrittäminen on vaikeaa, esimerkiksi yksi mieshenkilö Tartosta, viron venäläinen kaveri, joka on
syntynyt siellä, noin 3-kymppinen, muuttanut Suomeen inkeriläisen
paluumuuttajan statuksella, hänellä ei ole minkään maan kansalaisuutta ja hän ei identifioidu virolaiseksi, mutta on kuitenkin Virosta.
Tässä esitelmässä keskityn kuitenkin pelkästään Viron virolaisiin.
Yleisimmät alat missä virolaiset työskentelevät Suomessa ja pääkaupunkiseudulla on palvelualat, rakennusala ja kuljetusalat. Aika
paljon on myös eri alojen asiantuntijoita. Kaikissa haastatteluissa
mitä olen tehnyt, on tullut ensimmäisenä, kun olen kysynyt, että
miksi olette Suomessa töissä, niin monet ovat hymähtäneet, että tietysti paremman palkan takia! Tilanne on edelleen se, että palkkaerot
ovat valtavat Viron ja Suomen välillä, ja tilanne on edelleen se, että
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välimatka Helsingistä Tallinnaan on vain 80 kilometriä.
Käsittelen tässä neljän haastatellun kokemuksia Suomessa työskentelystä. Ensin käsittelen noin 20-vuotiaan naisen kokemuksia.
Hän työskentelee toimistosiivoojana ja on ollut Helsingissä 2 kuukautta. Virossa hän opiskelee yliopistossa, hän on ottanut vuoden
opintovapaan sen takia, että on voinut muuttaa Suomeen tekemään
rahaa. Hän käy joka viikonloppu kotikaupungissaan Virossa ja pitää päivittäin yhteyttä Viroon. Ensisijaisesti hän halusi kassa-myyjän
työtä, mutta koska hänellä ei ole Suomen kielen todistusta, niin hän
ei ole sellaista työtä saanut, vaan joutuu työskentelemään siivoojana
sen sijaan. Hänen tuttavapiirinsä Suomessa koostuu virolaisista; ei
kuulu ammattiliittoon, mutta voisi liittyä, jos asuisi täällä pysyvästi,
eli hänellä ei ole mitään ay-vastaisuutta sinänsä. Toisaalta kukaan ei
ole tullut hänelle liiton jäsenyyttä ainakaan vielä tarjoamaan. Hänen
mielestään suomalaisten ammattiliittojen tulisi olla näkyvämpiä suhteessa maahanmuuttajiin.
Seuraava haastateltu on noin 30-vuotias rakennussiivooja, nainen.
Hän on muuttanut Suomeen noin 6 vuotta sitten, työskennellyt monella eri alalla, kaalipellolla aluksi ja nyt työskentelee rakennussiivoojana mutta joskus myös toimistosiivoojana iltaisin. Hän ei kuulu
myöskään liittoon, koska ei ole nähnyt minkäänlaista syytä liittyä.
Ei halua liittyä, koska se maksaa. Hän on muuttanut Suomeen ensisijaisesti sen takia, että täällä on parempi palkka ja kaveri Suomessa
suositteli, ja myös sen takia, että Suomessa on lyhyemmät työpäivät; 8
tuntia. Virossa hän joutuisi samassa työssä tekemään 10 tai 12 tuntia.
Kolmas haastateltu henkilö on lähetetty työntekijä. Hän on ollut
Suomessa rakennustyöntekijänä enemmän tai vähemmän pysyvästi
4 vuotta, muuttanut ensisijaisesti Suomeen paremman palkan takia
ja hän mainitsee myös, että täällä on parempi työturvallisuus rakennustyömailla kuin Virossa. Lyhyemmät työpäivät on myös tärkeä
seikka, miksi hän haluaa työskennellä Suomessa eikä Virossa.
Neljäs henkilö ei edes muista kuinka monta kertaa on ollut Suomessa töissä, joko 7 tai 8 kertaa. Työskentelee Helsingissä ja hän ei
ole kokenut minkäänlaisia ongelmia työehtojen suhteen. On tyytyväinen palkkaansa. Hän mainitsi, että ensimmäisen kerran kun
hän oli Suomessa töissä, niin hän joutui ottamaan vastaan harmaata työtä, että ei ollut vaihtoehtoa. Jossain vaiheessa hän kieltäytyi
siitä ja hänet korvattiin Viron venäläisellä työntekijällä. Hänellä on

120

huonoja kokemuksia neuvostoajan ammattiliitoista Virossa, niin
kuin varmaan kaikilla vanhemmilla virolaisilla. Hän ei ole liittynyt
Rakennusliittoon, mutta jos asuisi pysyvämmin Suomessa, niin saattaisi harkita liittymistä. Hänellekään ei ole kukaan koskaan liiton
jäsenyyttä tarjonnut.
Yhteenvetona: virolaiset tulevat Suomeen töihin, koska täällä on
parempaa työtä tarjolla ja parempi palkka. Viron ja Suomen maantieteellinen, kulttuurinen ja kielellinen läheisyys yhdistettynä suureen eroon maiden välisessä palkkatasossa (ja muissa työehdoissa)
tekee Suomesta puoleensavetävän kohteen monelle virolaiselle.
Hyvin usein puhutaan ulkomaisiin työntekijöihin liittyvistä ongelmista ja epäkohdista. Näitä pulmia ei pidä vähätellä, mutta pitää muistaa kolikon kääntöpuoli, eli kyllä ainakin nämä virolaiset
lähinnä vapaaehtoisesti muuttavat Virosta Suomeen töihin. Samat
syyt mitkä vetävät Suomeen porukkaa Virosta houkuttelivat suomalaisia Ruotsiin 60- ja 70-luvulla. Näissä haastatteluissa Suomen edut
verrattuna Viroon ovat siis lyhyemmät työpäivät, demokraattisempi
työkulttuuri, ylityökorvaukset, parempi työturvallisuus, ja se, että
palkka maksetaan ajallaan. Näillä virolaisilla, joita olen haastatellut, ei ole mitään negatiivisia kokemuksia Suomessa työskentelystä
toisin kuin niillä haastattelemillani maahanmuuttajilla, jotka asuvat
Suomessa pysyvästi. Voi tietysti olla, että vaatimustaso nousee mitä
pidemmän aikaa on maassa ja on pidempi työhistoria, johon mahtuu enemmän negatiivisia kokemuksia. Mutta nämä käsittelemäni
virolaiset edustavat työperäistä maahanmuuttoa, he ovat ensisijaisesti
muuttaneet Suomeen työhön ja tietävät mitä se työ pitää sisällään
toisin kuin muista syistä Suomeen muuttaneet maahanmuuttajat.
Haastattelemani virolainen siivooja nimittää Suomea Viroa ”työntekijäystävällisemmäksi” maaksi.
Se mikä on kiinnostava tieto, mikä nousi esiin näissä haastatteluissa, on, että yksi virolainen rakennusmies ilmaisi, että virolaiset on
”vähän suositumpia” kuin muut ulkomaalaiset työntekijät rakennusalalla, eli heille maksetaan vähän vähemmän palkkaa kuin suomalaiselle, mutta kuitenkin enemmän kuin puolalaiselle, ukrainalaiselle
tai liettualaiselle rakennustyöntekijälle samasta työstä. Eli nähtävästi
tietty etninen hierarkia eri ulkomaalaisryhmien välillä on olemassa
tässä(kin) suhteessa. Virolaiset ovat siis ”melkein suomalaisia” tässä
mielessä. Haastatellut vertaavat työehtojaan Viroon, eivät välttämät-
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tä siihen mikä on Suomessa työehtosopimuksissa määritelty, vaan
siihen mikä on todellisuus Virossa.
Nämä pendelöivät virolaiset eivät ole maahanmuuttajia perinteisessä mielessä, sillä he elävät tavallaan kahdessa maassa samanaikaisesti. Suomalaisille viranomaisille ja ammattiliitoille kyseessä on
haastava kansalliset rajat ylittävä ryhmä. Ammattiliitoille haaste syntyy esimerkiksi siitä, että Suomeen tuleva virolainen ei lähtökohtaisesti ole ammattiliiton jäsen. Kärjistetysti voisi sanoa, että nuorilla
virolaisilla ei ole henkilökohtaista kokemusta ammattiliitoista ja vähän vanhemmalla porukalla on ainoastaan negatiivisia kokemuksia
neuvostoajan ammattiliitoista. Lisähaaste syntyy siitä, että nämä tilapäisesti Suomessa työskentelevät työntekijät eivät ole oikeutettuja
suomalaiseen työttömyysturvaan, mikä vähentänee heidän motivaatiotaan liittyä liittoon. Tästä huolimatta sekä Rakennusliitossa että
PAM:issa virolaiset on toiseksi suurin vieraskielinen ryhmä, ja ainakin PAM:issa vironkielisten jäsenten määrä on kasvanut nopeasti
kahden viime vuoden aikana. Toisaalta voisi olettaa, että virolaiset,
jotka ovat PAM:iin liittyneet viime aikoina, ovat pysyvästi Suomessa
asuvia virolaisia eikä näitä pendlaajia. Se on pelkkä olettamus, mutta
näin se on todennäköisesti.
On syytä painottaa, että näistä haastattelemistani pendlaajista yksikään ei työskentele Suomessa Viroon rekisteröityneen työnvoimanvuokrausyrityksen kautta. Suomeen virolaisia työntekijöitä välittäneiden yritysten (joista osa on suomalaisten omistamia) työehtojen
noudattamiseen on liittynyt ongelmia esimerkiksi alipalkan maksun
muodossa. Työnvuokrausyritysten kautta Suomessa työskennelleiden virolaisten kokemukset Suomessa työskentelystä eivät välttämättä olisi yhtä positiiviset kuin tässä esitelmässä kuvatut.
Tietenkin tämän pendlaavan ryhmän voi nähdä jonkinlaisena
haasteena suomalaisille työehdoille. Mikäli virolainen on valmis
työskentelemään vähän halvemmalla kuin suomalainen, niin se asettaa tietysti tiettyjä kysymyksiä suomalaisille ammattiliitoille. Mutta
kyseisen ryhmän voi nähdä myös jonkinlaisena mahdollisuutena. Jos
nämä ihmiset saadaan Suomessa liittymään liittoon, tai jos he saavat positiivisia kokemuksia työmarkkinoiden toiminnasta ja liitoista
täällä ja palaavat kotiin, niin se voi epäsuorasti vaikuttaa positiivisesti
Viron ay-liikkeen heikkoon asemaan. Keskusteluahan on ollut tästä
rajat ylittävästä jäsenyydestä, mutta siitä en tiedä sen enempää. Lopetan tähän.
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Maahanmuuttajat
rakennusteollisuudessa
Kyösti Suokas
Kommentoin kovassa arvossa pitämiäni tutkijoita parissa asiassa. Viron toimipistettä ei olisi pitänyt lakkauttaa, siitä olen samaa mieltä Eve Kyntäjän kanssa. Mutta
en usko että siirtymäkausi olisi vaikuttanut vuokratyön
lisääntymiseen Suomessa. Siirtymäkausi on päättynyt
jo aikaa sitten, eikä tilanne ole muuttunut miksikään.
Viron rakennusliitossa on viimeisimpien tietojemme
mukaan vain noin kolmekymmentä jäsentä, vaikka
Rakennusliitto on aikanaan tukenut heidän toimintaa.
Suomi ja Viro tulevat varmasti tulevaisuudessa muodostamaan yhteisen työssäkäyntialueen. On valitettavaa että Viroon ei ainakaan rakennusalalle ole pystytty
luomaan vahvempaa ammattiliittoa.
Ay-liike pyrkii tekemään parhaansa mahdollisuuksiensa mukaan. SAK:ta kritisoidaan, mutta toiminnan
pitäisi kyllä tapahtua paikallistasolla. Ulkomaalaisia
otetaan ilman muuta jäseniksi, jos siinä jotenkin onnistutaan. Ulkomaalaisten organisoiminen on aika haasteellista.
Ulkomaisten työntekijöiden ongelmat ovat rakennusalalla hyvin erilaisia riippuen siitä, ovatko he maahanmuuttajia tai lähetettyjä työntekijöitä. Suomalaisen
työnantajan palkkaamia, Suomessa asuvia työntekijöitä
kohdellaan pääsääntöisesti samalla tavalla kuin suomalaisia. Ongelmat ovat samoja, riippumatta siitä onko
kyseessä suomalainen tai ulkomaalainen. Mielestäni
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alalla ei esiinny rasismia, ei käytännön tasolla, eikä liittotasolla. Kun työntekijä on suomalaisessa yrityksessä
työssä, hän saa samat edut ja samanlaisen kohtelun.
Lähetettyjen työntekijöiden tilanne on toisenlainen.
Mielestäni silloin ei ole kysymys maahanmuuttajista.
On vaikea arvioida kuinka paljon rakennusalalla on
maahanmuuttajia, ehkä n. 1700. Lähetettyjen määrää
on vielä vaikeampi tietää, n. 10 000 – 20 000, pelkästään rakennusalalla. Olkiluodon ydinvoimalatyömaalla
on ollut kerralla n. 3000 lähetettyä työntekijää.
Lähetettyjen kohdalla on kokemuksiemme mukaan
pääsääntöisesti aina edunvalvonnallisia ongelmia. Huomautettavaa on usein palkkauksessa, kulukorvauksissa,
päivärahoissa sekä asumiseen liittyvissä korvauksissa.
Veronmaksu ei useimmiten toteudu vaikka verolakiin
saatiin muutos joka velvoittaa Baltiasta lähetetyt vuokratyöntekijät maksamaan veroja heti Suomessa työnteon aloitettuaan. EU:n periaate sosiaaliturvasta perustuu
siihen että työntekomaassa kerätään eläketurvaa. Esimerkiksi Olkiluodon työmaalla yksi keskeinen kysymys
on ollut puolalaisten työntekijöiden sosiaaliturva. Irlantilainen, Englantiin rekisteröity yhtiö siirsi kotipaikkansa Kyprokselle, siis käytännössä samalla työntekijänsä huomattavasti huonomman sosiaaliturvan piiriin.
Lähetettyjen työntekijöiden tilanne on huono ja työtä
sen parantamisen vuoksi on tehtävä paljon.
Lähetettyjen työntekijöiden vaikutusta suomalaisten
työehtoihin on vaikea vielä arvioida. Rakennusalalla
on ollut hyvä suhdanne monta vuotta ja työtä on riittänyt kaikille. Tämä voi olla syy siihen, että kielteisiä
kannanottoja ulkomaalaisia kohtaan ei ole esiintynyt.
Varmaa on kuitenkin, että suuri lähetettyjen ulkomaisten työntekijöiden määrä rakennusalalla on vaikuttanut
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suomalaisten palkkoihin. Ilman ulkomaalaisten reserviä suomalaisten palkkataso olisi noussut huomattavasti
korkeammaksi. Mihin suuntaan tilanne muuttuu kun
työt vähenevät, ketkä saavat pitää työpaikkansa? Valtaosa ulkomaalaisista on vuokratyöntekijöitä ja meidän sopimukset ja työlainsäädäntö lähtevät siitä, että
vuokratyöntekijät lähtevät ensimmäisenä jos työntekijöitä joudutaan vähentämään. Keskusjärjestösopimuksen mukaan vuokratyötä saa käyttää vain tilapäisten
ruuhkahuippujen tai työhuippujen tasaamiseen. Kun
ulkomainen on yrityksen omilla kirjoilla vakituisena
työntekijänä, hänellä on aivan sama suoja kuin suomalaisellakin. Toisaalta suomalaiset ja ulkomaiset vuokratyöntekijät ovat samassa linjassa keskenään.
Eurooppalaiseen rakennusalaan verrattuna Suomessa on onnistuttu suhteellisesti paremmin puuttumaan
ulkomaalaisten työntekijöiden ongelmiin. Silti lähetettyjä työntekijöitä ei saa liittojen jäseniksi, eivätkä viranomaisetkaan pysty valvomaan tilannetta. Viranomaisresursseja ollaan ajamassa alas ja toimintaoikeudet ovat
rajalliset. Tarvitsemme viranomaisia ja teemme heidän
kanssaan yhteistyötä, mutta päävastuu palkkojen ja työehtojen valvonnasta on ammattiliitoilla. Pääasiallinen
toimintamuoto on työmarkkinajärjestöjen yhteistyö.
Sopimuksista ja käytäntömalleista neuvotellaan yhdessä. Kun pelisäännöistä on päästy yhteisymmärrykseen,
myös työnantajaosapuoli valvoo työmaita. Rakennusalalla on tarvittu pelotevaikutusta, työtaisteluvalmiutta,
koska järjestäytyneetkään työnantajat eivät mielellään
noudattaisi näitä sopimuksia vapaaehtoisesti.
Toinen tärkeä asia tulevaisuuden kannalta on yleinen
moraali. Uskon että ihmisissä on hyvää tahtoa ja tiettyä
moraalisuutta. Kun tietoisuutta, pelisääntöjen tunte-
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musta ja vastuullisuutta saadaan lisättyä, sillä on hyvä
vaikutus yhteiskunnassamme. Maailmanlaajuisesti ajateltuna ammattiyhdistysliikkeen ainoa toimintamahdollisuus on julkaista tietoa epäkohdista ja vaikuttaa
yleiseen mielipiteeseen. Samalla tavalla toimitaan Suomessakin ja kyllä sillä oma vaikutuksensa on.
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Osa 4: Mihin olemme oikein
menossa?
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11. Ulkomaisten
tilapäistyöntekijöiden
työehdot ja sosiaaliturva
tutkimuksen kohteena
Mika Helander, Rolle Alho & Sanna
Saksela-Bergholm
Suomessa tilapäisesti työskentelevien ulkomaalaisten työntekijöiden
kokemukset heidän asemastaan ja tilanteestaan on tärkeä tutkimuskohde, josta ei vielä esiinny paljoa tietoa. Tulemme seuraavaksi kuvaamaan vuoden 2011 alussa käynnistynyttä tutkimushanketta Suomessa työskentelevän ulkomaisen tilapäistyövoiman kokemuksista
työehdoista ja sosiaaliturvasta. Teksti perustuu hankkeen rahoitushakemuksissa käytetyn tutkimussuunnitelman tätä julkaisua varten
muokattuun versioon, johon on jätetty oleellinen tutkimusaihetta
kuvaava informaatio. Käynnistynyt tutkimushanke vetää yhteen tämän teoksen aiemmissa artikkeleissa esitettyjä tuloksia ja kehittelee
niiden pohjalta tutkimuksellisia jatkokysymyksiä.
Kokemustutkimuksella tarkoitetaan sellaista tutkimusta, jossa
huomio kiinnitetään tutkittavan ihmisjoukon omiin kokemuksiin
tutkittavasta aiheesta. Kokemustutkimuksella voidaan ylläpitää läheinen yhteys ihmisten omaan tapaan kohdata jokin määrätty asiantila. Tällä tavoin voidaan esimerkiksi tutkia erilaisten palvelujärjestelmien kykyä saavuttaa määrätty ihmisryhmä (http://www.mtkl.fi/
uutiset/?x348592=394689). Suomessa esiintyy ajankohtaista tutkimustietoa tilapäisesti Suomessa työskentelevän ulkomaalaisväestön
juridisesta asemasta (ks. Sorainen 2007). Sitä vastoin tämän ryhmän
omia kokemuksia ei tutkimus toistaiseksi ole käsitellyt, lukuun ottamatta TEM 37/2009 raporttia. Tutkimuksemme vastaa tähän tietovajeeseen perehtymällä erityisesti tilapäistyöntekijöiden subjektiivisiin kokemuksiin.
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Pysyvän ja tilapäisen ulkomaisen työvoiman määrä on kasvanut
nopeasti Suomessa 2000-luvulla (ks. esim. Alho 2008; Sorainen
2007). Tämä on seurausta globaalitalouden toimintalogiikasta, johon liittyy yritysmaailman kansainvälistyminen ja liikkuvuuden
rajoitusten asteittainen poistuminen EU:n sisällä. Työperäistä maahanmuuttoa Suomeen on viimeisen vuosikymmenen aikana lisännyt
myös kasvanut työvoiman tarve tietyillä aloilla. Esimerkkinä tästä
on lääkäripula, jota on paikattu palkkaamalla ulkomaalaisia lääkäreitä ”keikkaluonteisesti” (Pullinen, HS 19.1.2010). Suomessa työperäisestä maahanmuutosta on toivottu – varsinkin taloudellisilla nousukausilla – osaratkaisua väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin.
Näistä lähtökohdista katsottuna työperäinen maahanmuutto tulee
säilymään merkittävänä yhteiskunnallisena ilmiönä Suomessa myös
tulevaisuudessa. Suomalaisessa työmarkkina-/maahanmuuttotutkimuksessa ei kuitenkaan ole juuri1 tähän asti paneuduttu Suomessa
tilapäisesti työskentelevien ulkomaisten työntekijöiden asemaan ja
olosuhteisiin. Olli Sorainen (2007) on kartoittanut ulkomaisiin tilapäistyöntekijöihin liittyvää juridista sääntelyä, mutta ulkomaisten
tilapäistyöntekijöiden omista kokemuksista on hyvin vähän tutkittua
tietoa. Tutkimuksessa pääpaino on ollut maassa pysyvästi asuvissa
maahanmuuttajissa sekä heidän kotoutumisessaan. Sisäasianministeriön Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelmassa (3/2009
s.15) todetaan, että
”Toistaiseksi tutkimustietoa ulkomaalaisten työnteosta ja
työvoiman maahanmuutosta on olemassa vain vähän”
sekä ”Tutkimustietoa tarvittaisiin muun muassa työvoiman maahanmuuton ja harmaan talouden yhteyksistä,
maahanmuuton vaikutuksesta palvelujärjestelmään ja
talouteen…”
Tätä tutkimuksellista vajetta on syytä täyttää perehtymällä tilapäisesti
Suomessa työskenteleviin työntekijöihin sekä tilapäisyyden yhteiskunnallisiin seurauksiin keskittymällä tutkittavien omiin kokemuksiin.
1

Tilapäistä ulkomaista työvoimaa Suomessa ovat tutkineet Alho (2010); Valkonen
& Rantanen (2007); Forsander et al. (2004); Lillie & Sippola (2010) ja Von HertzenOosi, Nina ym. (2009).
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Ulkomaalaisen tilapäistyövoiman määrästä Suomessa ei ole luotettavia tilastoja. Tilastokeskuksen mukaan:
”Ulkomaisten tilapäisten työntekijöiden määrästä on vaikea esittää varmoja tietoja. Käytettävissä olevien tietojen
valossa määrä on viime vuosina lisääntynyt, ja sen arvioidaan kasvavan tulevina vuosina. Maassa tilapäisesti
työskentelevien määrän on arvioitu viime vuosina lisääntyneen huomattavasti enemmän kuin vakinaisesti asuvien
ulkomaalaisten tai ulkomaalaisten työllisten määrän.”
(https://www.stat.fi/artikkelit/2009/art_2009-09-30_008.
html?s=5)

Ruotsalaisen (2009) mukaan arviot ulkomaisten tilapäistyöntekijöiden määrästä vaihtelevat 18 000 ja 50 000 välillä. Näiden työntekijöiden jakautumisesta alakohtaisesti ei ole määrällistä tietoa. Tiedossa kuitenkin on, että kyseessä on heterogeeninen ryhmä. Tilapäinen
ulkomainen työntekijä voi olla esimerkiksi puolalainen rakennustyöntekijä, venäläinen konsultti, thaimaalainen marjanpoimija,
ukrainalainen tutkija, intialainen ICT-alan työntekijä, virolainen
linja-autonkuljettaja, englantilainen kieltenopettaja tai kanadalainen
ammattijääkiekkoilija.
Vielä vähemmän on tietoa tilapäisten ulkomaisten työntekijöiden
työnteon toteutuneista ehdoista. Ammattiliitoilla ja viranomaisilla
on hajanaista, kentältä saatua tietoa tapauksista, joissa on esiintynyt
ongelmia ja rikkomuksia työehdoissa. Tämän tutkimuksen tehtävänä on myös tuottaa tietoa siitä, mikä Suomessa tilapäisesti työskentelevien työntekijöiden tosiasiallinen tilanne on sosiaaliturvan osalta.
Freeman (2007, 127) toteaa: ”Incorporation is conceived as the result
of the intersection of institutional incentive structures and the strategic
decisions of migrants themselves.” Tutkimuksessamme on kyse tästä,
eli instituutioista sekä ulkomaisten työntekijöiden valinnoista, joita
siis oletettavasti rajoittaa tiedon ja mahdollisesti motivaation puute.
Tutkimme laadullista tutkimusotetta käyttäen niitä erityiskysymyksiä ja haasteita, joita Suomessa tilapäisesti työskentely aiheuttaa
ulkomaisille työntekijöille työhön ja sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä. Kysymme, ovatko Suomessa tilapäisesti työskentelevät
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työntekijät tietoisia oikeuksistaan liittyen esimerkiksi terveydenhuoltoon, työaikoihin, ammattiliiton jäsenyyteen tai työhön liittyviin tapaturmavakuutuksiin? Kokevatko he erityisongelmia, jotka
ovat yhteydessä tilapäisyyteen? Suomalaista(kin) työelämää leimaa
lisääntynyt fragmentoituminen, johon liittyy esimerkiksi määräaikaisten työsuhteiden lisääntyminen sekä työn ulkoistaminen ja alihankinta (Korhonen ym. 2009; Julkunen 2008; Tanskanen 2007;
Palanko-Laaka 2005; Siltala 2004).
Yllä mainittuihin kysymyksiin liittyvää keskustelua on käyty
muun muassa internetissä keskustelu-foorumissa nimeltä Finland
Forum, http://www.finlandforum.org/, jossa Suomessa pysyvästi tai
tilapäisesti asuvat ulkomaalaiset vaihtavat tietoa ja kokemuksia suomalaisesta työelämästä ja sosiaaliturvasta. Näissä keskusteluissa toistuva teema on epätietoisuus.
Lähtöolettamuksemme on, että työelämän fragmentoitumisen
seuraukset kulminoituvat ulkomaisen tilapäistyöntekijän tilanteessa
johtaen tilapäisyyden kokemukseen ja mahdolliseen epävarmuuteen.
Tämä olettamuksemme perustuu sille, että kielelliset ja kulttuuriset
seikat sekä ”Suomi-spesifin” tiedon puute asettavat hänelle erityishaasteita.

Yhteiskuntatilanteen ja käsitteiden
määrittely
Ulkomaiseen työvoimaan liittyvät kysymykset eivät ole sinänsä uusia, sillä Suomessa on autonomian ajoista lähtien ollut enemmän tai
vähemmän pysyvästi työskentelevää ulkomaalaisväestöä (Wrede &
Nordberg 2010; Leitzinger 2008; Sorainen 2007:13). Tässä tutkimuksessa keskitymme kuitenkin nykytilanteeseen.
Sosiaaliturva (laajasti käsitettynä) tuo yleensä mukanaan lisäkustannuksia työnantajalle. Näistä kuluista johtuen sosiaaliturvan laiminlyöminen saattaa tuoda kilpailuetua niille työnantajille, jotka
työllistävät suhteellisen suojaamattomassa asemassa olevia ulkomaisia tilapäistyöntekijöitä. Yksittäiset yritykset eivät välttämättä koe
asiakseen kustantaa tai ylläpitää työntekijöiden sosiaaliturvaan liitty-
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viä asioita. Toisaalta sosiaaliturvaan, kuten työturvallisuuteen panostaminen, saattaa tuoda työnantajalle säästöjä. Olli Soraisen mukaan:
”…ongelma Suomessa on ollut työlainsäädännön ja työehtosopimusten edellyttämien minimiehtojen alittaminen
ulkomaalaisten työsuhteissa. Usein on kyse tietämättömyydestä, mutta toisinaan myös välinpitämättömyydestä
tai jopa tarkoituksellisesta toiminnasta” (Sorainen 2007:
21–22).
Rakennusalan asiantuntijoiden mukaan eniten ongelmia tuottava ja
kokeva kategoria on niin sanotut lähetetyt työntekijät, joiden työnantajat sijaitsevat muualla EU:n alueella kuin Suomessa. Rakennusliiton toimihenkilö kuvaa ulkomaiseen tilapäistyövoimaan liittyvää
problematiikkaa seuraavasti:
”Kyllä se [ongelma] on yleensä palkansaantiin liittyvä. Ja
toinen on tietysti palkan määrä, eli täyttääkö se meidän
työehtosopimuksen. Meillä [Rakennusliitolla] painopiste
on siinä, että me valvotaan, että minimityöehdot täyttyvät. Sitten seuraavana tulee sosiaaliturva. Eli varmistetaan heidän täällä Suomessa työskennellessä tämä heidän
asuminen ja siihen liittyvät kulukorvaukset, että suorittaako työnantaja nämä korvaukset. He [ulkomaiset tilapäistyöntekijät] eivät valitettavasti itse tiedä, että heillä on
oikeus esimerkiksi päivärahaan. Mikäli he ovat lähetettyjä
työntekijöitä, niin heillä on oikeus siihen päivärahaan.
Kyllä se on se palkka mitä me seurataan, ja kyllä seuraa se
ulkomainen työntekijäkin. Minä ainakin olen törmännyt
sellaiseen tilanteeseen, hän lähtöpäätöksen tehdessään sieltä lähtevästä maasta, oli hän sitten lähetetty, vuokra- tai
mikä tahansa työntekijä, niin hän ei välttämättä tunne
sen kyseisen maan [kohdemaan] palkkatasoa. Häntä voidaan tavallaan käyttää hyväksi jo siinä tilanteessa, jos hän
ei sitä [palkkatasoa] pysty itselleen selvittämään tai ei halua.” (Rakennusliiton toimitsija 13.6.2007, haastattelija
Rolle Alhon tutkimusavustajana kesällä 2007 toiminut
Miika Saukkonen [jatkossa MS])
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Haastattelusitaatin mukaan ulkomaista tilapäistyöntekijää voidaan
käyttää hyväksi, mikäli hän ei kykene – tai halua – perehtyä suomalaiseen palkkatasoon. Toisaalta ulkomainen työntekijä saattaa tyytyä
suomalaisia normeja huonompiin työehtoihin jos hän vertaa niitä
kotimaansa työehtojen tasoon. Esimerkiksi Tallinnan ja Helsingin
välillä ”pendlaavat” virolaiset rakennusalan työntekijät vertaavat
Suomessa saamaansa palkkaa Viron huomattavasti alhaisempaan
palkkatasoon (Alho 2010).
Rakennusliiton kansainvälisen sihteerin mukaan (Rakentaja
18.12.2009) keskeinen työvoiman liikkuvuuteen liittyvä haaste on,
että:
”….ihmisten liikkuminen rahan perässä tänne kotimaahamme johtaa siihen, että työnantajilla on jatkuvasti käytettävissään ihmisiä, jotka eivät välttämättä edes halua,
että heidän etujaan valvotaan.”
Vastaavalla tavalla toinen Rakennusliiton edustaja kuvaa tilanteeseen
liittyvää ongelmaa seuraavasti:
”Minulle semmoinen räikein tapaus on täältä Kymen alueelta, pari kolme vuotta sitten. Maksettu palkka oli 1,60
euroa tunnille. Ja siihen aikaan meidän minimipalkka,
ihan niin sanotusti kadulta työpaikalle kävelevän palkka
oli noin 7 euroa tunnissa. Selvittelyjen jälkeen todettiin,
että 1,60 euroa oli palkka. He olivat lähetettyjä työntekijöitä, eikä heille maksettu myöskään päivärahaa, se oli
niin kuin ääritapaus. (haastattelija MS, 13.6.2007)
Nämä ihmiset työskentelevät Suomessa tilapäisesti lähetettyjen työntekijöiden direktiivin (96/71/EC) puitteissa. Heidän työnantajansa
toimipiste sijaitsee toisessa EU-maassa, mikä vaikeuttaa suomalaisten
viranomaisten ja ammattiliittojen käytännön mahdollisuutta valvoa
kyseisten työntekijöiden oikeuksia. Tutkimuksessamme emme kuitenkaan keskity ainoastaan lähetettyjen työntekijöiden tilanteeseen,
vaan myös Suomessa sijaitsevien työnantajien palveluksessa oleviin
ulkomaisiin työntekijöihin. Tutkimuksen kohdejoukkona on näin

133

ollen seuraavat kategoriat: Viisumi/Viisumivapauden puitteissa
työskentelevät, tavallisella oleskeluluvalla työskentelevät, työntekijän
oleskeluluvalla työskentelevät, elinkeinonharjoittajan oleskeluluvalla työskentelevät, sekä EU- (ja ETA-)kansalaiset (jotka eivät tarvitse
työlupaa) sekä lisäksi lähetetyt työntekijät.
Vuokratyövoiman käytön sääntelyä lievennettiin vuonna 1994,
minkä jälkeen sen käyttö on lisääntynyt. Lainsäädännön mukaan
työnantajan on noudatettava työehtosopimusta myös vuokratyövoiman osalta, mikäli alalla on voimassa oleva työehtosopimus. Vuokratyövoiman käyttö on yleisintä talonrakennuksessa sekä hotelli- ja
ravintola-alalla (Korhonen et al. 2009, 141–143).
Liikkuvat työntekijät elävät usein transnationaalia elämää asuen
vuorotellen koti- ja vastaanottavassa maassa, ja heidän motivaationsa
integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan on oletettavasti vähäinen.
He eivät tilapäisen Suomessa työskentelynsä takia ole maahanmuuttajia ”perinteisessä” mielessä, sillä maahanmuuttajaksi määritellään
yleensä ihminen, joka muuttaa pysyvästi toiseen maahan. Viranomaisten, työmarkkinajärjestöjen, kolmannen sektorin tai akateemisen tutkimuksen viitekehys on Suomessa perinteisesti käsitellyt lähes
yksinomaan maassa pysyvästi asuvan ulkomaalaistaustaisen väestön
asemaa ja kotoutumista jättäen maassa tilapäisesti työskentelevät fokuksen ulkopuolelle. Näiden työntekijöiden elämää leimaa samanaikainen oleminen ”täällä” ja ”siellä”. Algerialais-ranskalainen sosiologi
Abdelmalek Sayad (2004) on kuvannut tällaista ”eksistenssiä” Ranskassa asuvien algerialaisten siirtolaisten kautta.
Suomalaisessa siirtolaisuuden historiassa vastaavanlainen ilmiö
oli nuorten suomalaisten miesten maahanmuutto Ruotsiin. Heidän
elämäänsä Ruotsissa leimasi usein vähäinen integroituminen ruotsalaiseen yhteiskuntaan ja siihen liittyvät lieveilmiöt sekä edestakainen
matkustaminen Suomen ja Ruotsin välillä. Suomalaisten siirtolaisten
Ruotsissa kohtaamista haasteista ja ongelmista huolimatta työskentely Ruotsissa oli heille keino sosiaaliseen ja taloudelliseen nousuun
(ks. esim. Helander 2007, 58–84; Lainio 1996).
Rolle Alho (2010) on haastatellut Suomessa työskenteleviä maahanmuuttajia. Oman ryhmänsä haastatelluista muodostivat Tallinnan ja Helsingin seudun välillä ”pendlaavat” virolaiset työntekijät.
Heille Suomi edusti ”parempaa” työtä verrattuna Viroon. Useat

134

heistä työskentelivät arkipäivät Helsingissä, ja palasivat Viroon viikonlopuksi ystävien ja perheen luokse. Eräs Alhon haastattelema virolainen nainen, joka työskenteli Helsingissä siivoojana, piti Suomea
Viroa ”työntekijäystävällisempänä” maana. Virolaiset tilapäistyöntekijät arvostivat Suomessa työskentelyä ennen kaikkea paremman
palkan takia, ja myös lyhyempien työpäivien, paremman työturvallisuuden sekä demokraattisemman työkulttuurin vuoksi. Heidän
motiiveissaan ja tilanteessaan on siis hyvin paljon yhteistä Ruotsissa
työskennelleiden siirtolaisten tilanteeseen.
Tilapäisyyteen ja ulkomaalaisuuteen liittyvistä ongelmista huolimatta tarkoituksemme ei ole lähestyä tutkittavia ”uhrinäkökulmasta”. Olemme pikemminkin kiinnostuneita tilapäisyyteen liittyvistä rakenteista, sosiaalisista seurauksista ja olosuhteista kuin
maahanmuuttajista itsenäisenä tutkimuskohteena. Keskitymme
tutkimuksessamme tilapäisyyteen mutta rajaamme tutkimuskohteemme kolmeen toimialaan, jotka ovat: bussiliikenne, siivoustyö ja
maataloustyö. Lisäksi huomioimme sen juridisen eron, joka seuraa
henkilön kansalaisuudesta, eli siitä onko Suomessa tilapäisesti oleskeleva ulkomaalainen EU/ETA –alueelta vai niin sanotuista kolmansista maista. Valitut toimialat edustavat työelämän sektoreita, joissa
kausi- ja suhdanneperusteinen ulkomaalaistyövoima on lisääntynyt
voimakkaasti. Nämä toimialat muodostavat myös mielenkiintoisen
mahdollisuuden pohtia tilapäisyyden erilaisia seurauksia kaupunkimaisissa ja maaseutumaisissa yhteisöissä, joissa ajankulku ja ajankäsitys ovat usein erilaisia. Valitut toimialat eivät kuitenkaan ole esiintyneet julkisuudessa räikeiden epäkohtien johdosta, jolloin voidaan
välttää asemoituminen mediassa hallitseviin, olemassa oleviin puhetapoihin.
Ulkomaalaisten tilapäistyöntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet
suhteessa sosiaaliturvaan ja työhön ovat muuttuneet yhä monimutkaisemmiksi (Sorainen 2007). Tämä monimutkaisuus tulee elävästi
esille Nathan Lillien ja Markku Sippolan Olkiluodon ydinvoimalatyömaata koskevassa tutkimuksessa. Työtä Olkiluodossa kuvaa pitkät ja monimuotoiset alihankintaketjut sekä niihin liittyvä etnisesti,
kansallisesti ja kielellisesti heterogeeninen työvoima (Sippola & Lillie, 2010).
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Käsitteiden määrittely
Tutkimus keskittyy Suomessa tilapäisluonteisesti työskenteleviin ulkomaalaisiin (ei-suomen kansalaisiin) työntekijöihin. Tämä ryhmä
ei siis lukeudu Suomen väestöön, johon yleensä luetaan Suomessa
vakituisesti asuvat henkilöt (ks. esim. Koskinen ym. 2007). Tilapäisluonteisella ulkomaisella työntekijällä tarkoitamme sellaisia ulkomaisia työntekijöitä, joiden tarkoitus ei ole jäädä Suomeen pysyvästi asumaan. Ulkomaisella tilapäistyövoimalla emme siis viittaa Suomessa
pysyvästi asuviin maahanmuuttajiin.
Sosiaaliturva merkitsee kaikkea sitä julkisen vallan tarjoamaa
säännössuojaa ja palveluvarantoa, joka liittyy asumiseen, työhön,
toimeentuloon, palkkaukseen, tapaturmavakuutukseen, eläkkeen
kertymiseen ja niin edelleen. Tässä tutkimuksessa asetetaan erityinen painopiste työhön liittyvään sosiaaliturvaan, kuten TES:n mukainen palkkaus, tapaturmavakuutus, lomaoikeudet, palkkataso ja
palkansaanti, irtisanomissuoja, eläkekertymä, työttömyysturva, perehdyttämis- ja koulutusoikeudet. Ulkomaalaisen tilapäistyöntekijän
sosiaaliturvalla tarkoitamme työhön liittyvää sosiaaliturvaa. Usein
sosiaaliturva rajautuu henkilöihin, jotka ovat EU/ETA alueelta ja
joilla on a) neljästä kuukaudesta alle kahteen vuoteen työsopimus
ja jotka eivät asu vakinaisesti Suomessa tai, jotka ovat b) lähetettyjä työntekijöitä, joiden sosiaaliturva on määrätty heitä koskevassa
laissa (L1999/1146). Myös työsuojelupiirien ja ammattijärjestöjen
tarjoama turva, kuten oikeusapu ja -neuvonta sekä työttömyyskassan
jäsenyys, luetaan tässä tutkimuksessa osaksi sosiaaliturvaa. Keskeistä
tutkimuksessamme on kuitenkin ulkomaalaisten tilapäistyöntekijöiden omakohtainen käsitys heidän työhön liittyvästä sosiaaliturvastansa sekä missä määrin se vastaa virallisia käsitteitä.
Työ ymmärretään tässä tutkimuksessa pääasiallisesti palkkatyönä,
jossa työnantaja palkkaa korvausta vastaan työntekijän tekemään
määrätyn suoritteen. Työntekijän ei tarvitse olla suoraan työnantajan
palkkaama. Yrittäjyys firman puitteissa ei kuulu tämän tutkimuksen
piiriin, mutta työllistyminen omassa työssä (esim. free lance) käsitetään tässä tutkimuksessa työn käsitteen puitteissa.
Tutkimuksen fokuksessa olevat työntekijät muodostavat varsin
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heterogeenisen kategorian. Olli Sorainen (2007) on kategorisoinut
eri juridisilla statuksilla Suomessa työskentelevän ulkomaisen tilapäisen työvoiman seuraavasti:
- Viisumi/Viisumivapaus (esimerkiksi marjanpoimijat, jotka eivät
tarvitse työlupaa)
- Tavallisella oleskeluluvalla työskentelevät
- Työntekijän oleskeluluvalla työskentelevät
- Elinkeinonharjoittajan oleskeluluvalla työskentelevät
- EU-ja ETA-maiden kansalaiset (jotka eivät tarvitse työlupaa)
Vastaavasti Ruotsalaisen (2009) mukaan:
”Suomen tilapäinen työvoima voidaan jakaa likimääräisesti neljään ryhmään: Ensiksikin on suoraan suomalaiseen yritykseen palkattuja työntekijöitä. Toiseksi ovat
Suomeen lähetetyt ulkomaisten yritysten työntekijät, jolloin ulkomainen yritys lähettää työntekijänsä rajoitetuksi
ajaksi (yleensä alle vuodeksi) – tähän ryhmään kuuluvat
myös ulkomaiset vuokratyöntekijät. Kolmanneksi ulkomaalainen voi toimia Suomessa ammatinharjoittajana.
Neljäs ryhmä koostuu esimerkiksi kausityöntekijöistä, ja
heidän joukkoonsa kuuluvat muun muassa marjanpoimijat.” (Ruotsalainen/Hyvinvointikatsaus 3/2009).
Tämän lisäksi Suomessa työskentelee arvioiden mukaan pieni määrä dokumentoimattomia ulkomaalaisia työntekijöitä. Heitä on Söderlingin arvion mukaan ”korkeintaan muutama tuhat” (Söderling
2004). Tutkimme Soraisen ja Ruotsalaisen mainitsemia kategorioita
poislukien Söderlingin mainitsemat dokumentoimattomat ulkomaiset työntekijät.
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Tutkimuskysymykset
Tutkimuskysymyksemme on seuraava: minkälaisia käytännön kokemuksia ulkomaisilla tilapäistyöntekijöillä on sosiaaliturvan ja työelämän oikeuksien suhteen ja mitä he tietävät oikeuksistaan Suomessa?
Operationalisoimme kysymyksen seuraaviin kolmeen alakysymykseen:
1. Mitkä ovat kyseisten työntekijäryhmien kokemukset heidän mahdollisuuksistaan saada suomalaiseen hyvinvointivaltioon liitettyä
turvaa?
2. Millä tavalla työskentelyn tilapäisyys vaikuttaa tilapäistyöntekijöiden kiinnostukseen ja tarpeeseen hankkia tietoa suomalaisen
yhteiskunnan työhön ja sosiaaliturvaan liittyvistä oikeuksista.
3. Minkälaista tietoa ja tiedontarvetta tilapäistyöntekijöillä on ja miten he saavat tietoa suomalaisiin työmarkkinoihin liittyvistä oikeuksista sekä niihin liittyvästä sosiaaliturvasta?
Yllä oleviin kysymyksiin liittyy useita mahdollisia oletuksia. Ensinnäkin, Suomessa on olemassa säännöksiä liittyen sosiaaliturvaan ja
työelämän oikeuksiin, jotka koskisivat myös tilapäisesti maassa työskenteleviä, mutta he eivät ole niistä ja niiden saamisen ehdoista tietoisia. Toiseksi voi olla, että he ovat oikeuksistaan tietoisia, mutta
heidän neuvotteluasemansa suhteessa työnantajaan tai viranomaisiin
estää heitä saamasta näitä lakisääteisiä oikeuksia. Esimerkkinä tällaisesta tilanteesta käy työehtosopimuksen mukainen lomaltapaluuraha
tai ylityökorvaus.
Rolle Alhon väitöskirjatyötään varten pääkaupunkiseudulla haastattelema virolainen työntekijä kuvaa ulkomaalaisuuteen liittyvää
heikkoa neuvotteluasemaansa seuraavasti:
-Haastateltu: Koko ajan kun olen asunut täällä [Suomessa] olen työskennellyt. Useasti olen tuntenut, että tarvitsen
turvaa. Monesti olen tuntenut itseni hyväksikäytetyksi.
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-Rolle Alho: Mitä tarkoitat sillä, että sinua on hyväksikäytetty?
-Haastateltu: Minua on käytetty tosi paljon hyväksi, se
koskee työehtoja, palkkaa. Meitä käytetään hyväksi koska
olemme Virosta. Monta kertaa vaaditaan, että työpäivät
on pitkät. Viime vuonna minulta jäi loma saamatta, se
koskee ylityötunteja, se koskee iltahommia, se koskee sunnuntai [korvauksia], lauantai. Kaikkea.
-Rolle Alho: Miksi maahanmuuttajat ovat eri asemassa
[kuin kantaväestö]?
-Haastateltu: Maahanmuuttajana sinulla ei ole paljoakaan valinnan varaa; sinulla ei ole sopivaa CV:tä tai
kontakteja. Olet vaikeassa asemassa.
Kolmanneksi voi olla, että työntekijät ovat tietoisia oikeuksistaan
liittyen sosiaaliturvaan ja vaativat näitä, mutta viranomaisten harkintavallan puitteissa jäävät ilman etuja. Lisäksi maassa tilapäisesti
työskentelevät saattavat odottaa saavansa samat edut kuin maassa
pysyvästi oleskelevat, mutta eivät tilapäisyyden vuoksi ole näihin
etuihin oikeutettuja.

Teoreettinen viitekehys
Tutkimuksemme seuraa niin sanotun Chicagon sosiologisen koulukunnan laadullisen tutkimuksen perinnettä, jota on käytetty esimerkiksi
siirtolaisuuden tutkimiseen (Chicagon koulukunnan etnisyystutkimuksesta katso Person 1987). Käytämme tässä tutkimusperinteelle ominaisia käsitteitä kuten geographical zones, johon liittyy käsite
transition zone. Transition zone kuvaa tilapäisyyttä ja pysyvän moraalisen järjestyksen puutetta, joka on seurausta jatkuvasta ihmisten
tulemisesta ja lähtemisestä. Tutkimuksessamme tilapäiset ulkomaiset
työntekijät ovat lähtökohtaisesti tällaisessa transition zone:issa, jossa
”kiinnittyminen” tai kotoutuminen paikalliseen ympäristöön on vähäistä. Nämä työntekijät osaltaan vahvistavat liikkuvuudellaan työpaikkojensa muutosta transition zone:ien suuntaan.
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Ammattiliiton edustaja kuvaa ulkomaisten työntekijöiden tilapäisyyden kokemusta pääasialliseksi vähäisen integroitumisen ja ammattiliittoon kuulumattomuuden syyksi:
”Uskoisin, että se suurin syy [liittymättömyyteen] on pätkätyö, eli täällä käydään vain tekemässä se keikka. Kun
on näiden asioiden kanssa tekemisissä, niin tietää, että
ne lyhyimmät työsuhteet ovat vain viikon tai joitain kuukausia. He eivät näe liittymistä mitenkään tarpeelliseksi
kun he käyvät toisessa valtiossa tällaisen lyhyen työjakson.
Ja kenties seuraavasta jaksosta ei ole mitään varmuutta.”
(haastattelija MS 13.6.2007)
Tilapäisyyden kokemus, joka on tutkimuksemme keskiössä, johtaa
meidät myös fenomenologiseen tieteenfilosofiaan ja ajatuksen virta (”stream of thought”) – lähestymistapaan (Schutz 1970). Richard
Sennett (2007) toteaa epävakaisiin yhteiskunnallisiin oloihin liittyen: ”on kyse ajasta: kuinka hallita ihmissuhteiden lyhytkestoisuus ja oma
itsensä, kun kaiken aikaa siirtyy työstä toiseen, tehtävästä toiseen ja paikasta toiseen?” Fokuksemme ei kuitenkaan ole pääasiassa yksilöiden
”sisäisessä” ajankäsityksessä, vaan niissä sosiaalisissa muodostelmissa,
jotka ovat tilapäisyyden seurauksia tai yhteydessä tilapäisyyteen (ks.
esim. Hannerz 1996).
Lillie & Sippola (2010) ovat painottaneet yritysten pyrkimyksiä
välttää työhön liittyviä kansallisia säännöksiä käyttämällä ulkomaista tilapäistyövoimaa. Tutkimuksessamme tämä seikka otetaan myös
huomioon unohtamatta yksittäisten työntekijöiden toimijuutta.
Toimijuus on ihmiselle tärkeää, sillä se synnyttää pystyvyyden tunnetta sekä uskon siihen, että sekä omiin että yhteiskunnallisiin asioihin voi vaikuttaa. Tutkimuksessamme pääpaino on tilapäisyyteen
liittyvissä olosuhteissa, kuten mahdollisessa anomiassa. Durkheimilla
on taipumus painottaa anomian makro-aspekteja, kuten taloudellisia kriisejä. Durkheimin tähän tutkimukseen sovellettavissa oleva
mikro-tason määritelmä anomiasta on, että ”ihmisten toiminnalta
puuttuu sääntely ja he kärsivät tästä.” (Durkheim 1985, 311), vielä:
“In circumstances of social disruption, the moral codes that customarily
regulate individuals’ social activities are placed under strain, and tend to
loose their hold.” (Giddens 1978, 45).
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Vieraantuminen on myös käsite, jonka avulla lähestymme tutkimusaineistoamme. Vieraantuminen on seurausta merkityksen kokemuksen häviämisestä suorien inhimillisten kontaktien vähentyessä.
Habermasin (1987; 1984) mukaan sosiopatologiat kuten rikollisuus
tai psyykkiset ongelmat ovat seurausta vieraantumisesta. Vaikka tilapäisyyden kokemus ei johtaisikaan tällaisiin patologioihin, on sillä
vaarana luoda samanlaisia vieraantumisongelmia yksilölle kuten liukuhihnatyöskentelyssä, jossa työntekijältä puuttuu kokonaisuuden
hallinta (Arola 1982, 47–51). Vieraantumisen käsite on keskeisiä
sosiologisia käsitteitä. Toisaalta vieraantumista käsitellään nykyään
sosiologiassa aikaisempaa useammin dialektisena käsitteenä, jossa
ihmiset pyrkivät löytämään toimijuutta, subjektiviteettia ja jopa uusia yhteistyön muotoja (Langman & Kalekin Fishman 2009, 9-28).
Useasti lyhytkestoinen tilapäistyö ulkomailla voi olla työntekijän taloudellisten intressien mukaista:
”Suomessa on helppoa kiertää veroja käyttämällä ulkomaisia [tilapäisiä] työntekijöitä, he voivat olla maassa
kuusi kuukautta, kuin lehmä pellossa niin sanotusti maksamatta veroa tänne, ja Viroon voi maksaa sen pienen
summan, millä varmistaa sosiaaliturvansa sinne. Kaikki
muu on työnantajan ja työntekijän niin sanottua ”meidän
kauppaa”, eikä kukaan muu tiedä mitään, raha kulkee
vailla virallisia reittejä.” (Rakennusliiton toimitsija, haastattelija MS 13.6.2007)
Haastattelu-sitaatin kuvaamassa tapauksessa työntekijä ei saa mitään
välitöntä hyötyä Suomeen maksetuista veroista, ja hänen motivaationsa maksaa veroja on pieni. Hän ei saa suomalaista työttömyyskorvausta eikä muita ammattiliiton jäsenetuja palatessaan kotimaahansa, eikä hänen mahdollisesti kotimaassa oleskeleva perheensä
pääse osalliseksi suomalaisen yhteiskunnan terveydenhoidosta tai
ilmaisesta koulutuksesta. Varsinkin rakennusalalla työtapaturmavakuutuksen puuttuminen on usein ongelma. Olli Sorainen kirjoittaa
seuraavasti: “Tapaturmavakuutus ei sisälly näihin [lähetettyihin työntekijöihin], joten lähetetyn työntekijän tapaturmavakuuttamisvelvollisuus
määräytyy lähettäjävaltion lainsäädännön mukaan.” (Sorainen 2007,
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201). Työtapaturmavakuutus olisi kuitenkin hyödyllinen esimerkiksi Suomessa keikkaluontoisesti työskenteleville virolaisille rakennustyöntekijöille, sillä Virossa ei ole pakollista työtapaturmavakuutusta
(Kyntäjä 2008, 215).
Ulkomaisen tilapäistyövoiman vähäinen rekisteröinti suomalaiseen verotusjärjestelmään oli keskusteltavana eduskunnan täysistunnossa 19.11.2009, jossa käsiteltiin harmaaseen talouteen liittyviä
kysymyksiä. Veroasiantuntija Markku Hirvosen mukaan ”vapaan
liikkuvuuden ansiosta ulkomainen työvoima ja aliurakointi ovat lisääntyneet rakennusalalla vauhdilla, ja niiden myötä on tullut kokonaan
uudenlaisia ongelmia kuten työsyrjintää, alipalkkausta ja ihmiskauppaa” (Verohallinnon henkilöstölehti 3/2008).
Puu- ja erityisalojen liiton mukaan on ilmennyt aikaisempaa
enemmän tapauksia, joissa metsäyhtiöt maksavat ulkomaisille työntekijöille alle työehtosopimusten mukaista palkkaa. Liiton mukaan
ulkomaiset työntekijät eivät uskalla tehdä asialle mitään, sillä he
pelkäävät seurauksia kotimaassaan (Taskinen, Uutispäivä Demari
5.11.2009).
Seuraavassa lyhyt kuvaus niistä teorioista, joiden avulla tutkimuksen kysymyksiä lähestytään: Kuten aiemmin on mainittu, ovat tutkimuskysymyksemme seuraavat:
1. Mitkä ovat kyseisten työntekijäryhmien kokemukset heidän mahdollisuuksistaan saada suomalaiseen hyvinvointivaltioon liitettyä
turvaa?
2. Millä tavalla työskentelyn tilapäisyys vaikuttaa tilapäistyöntekijöiden kiinnostukseen ja tarpeeseen hankkia tietoa suomalaisen
yhteiskunnan työhön ja sosiaaliturvaan liittyvistä oikeuksista.
3. Minkälaista tietoa ja tiedontarvetta tilapäistyöntekijöillä on ja miten he saavat tietoa suomalaisiin työmarkkinoihin liittyvistä oikeuksista sekä niihin liittyvästä sosiaaliturvasta?
Kysymyksessä numero yksi tarkastellaan tilapäistyöntekijöiden sosiaalipoliittisia oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka osittain määräytyvät työnantajien ja valtion instituutioiden kautta, mutta joita täs-
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sä tutkimuksessa tutkitaan erityisesti tilapäistyöntekijöiden omien
kokemuksien kautta. Toisin sanoen tarkastelun kohteena ovat käytännön kokemukset institutionaalisten rakenteiden toimivuudesta.
Esimerkiksi: miten tilapäistyöntekijöiden etujen valvonta toteutuu
ja miten olemassa olevat institutionaaliset rakenteet ja prosessit vaikuttavat tilapäistyöntekijöiden mahdollisuuksiin saada sosiaaliturvaa
Suomessa: eroavatko tilapäistyötekijät muista työntekijöistä omana
ryhmänä, joiden näkyvyys työyhteisössä jää marginaaliseen asemaan;
millä tavalla ulkomaiset tilapäistyötekijät ovat edustettuina työpaikan muiden työntekijöiden keskuudessa, ja miten heidän etuja edustetaan ja pyritään parantamaan? Patrick Ireland on tutkinut institutionaalisten rakenteiden vaikutusta työperäiseen maahanmuuttoon
Ranskassa ja Sveitsissä ns. institutional channelling -mallillaan (Ireland 1994). Tätä mallia sovelletaan yhdessä tutkimuksen pääteorioiden kanssa.
Toisessa kysymyksessä lähestytään subjektiivisen ja sosiaalipsykologisen, motivaatioon liittyvän tutkimuksen lisäksi niitä sosiaalisia muodostelmia, joita syntyy suhteessa ajalliseen ulottuvuuteen.
Whyte (1964, 22) toteaa ajalla olevan seurauksia sosiaaliseen rakenteeseen siten, että sosiaalisten ryhmien klikkiytyminen (cliques) on
usein pitkäaikaisen vuorovaikutuksen tulos. Työyhteisön rakenne saa
seurauksia tilapäisyydestä, minkä myötä tiedonkulku työyhteisössä
muuttuu. Tämä puolestaan vaikuttaa tilapäistyöntekijöiden mahdollisuuteen saada tietoa oleellisista asioista. Tältä osin kaikki kysymykset liittyvät tiiviisti toisiinsa, sillä ne kertovat tilapäisten järjestelyjen
seurauksena syntyneistä työyhteisön ominaisuuksista.
Tutkimuskysymyksessä numero kolme sovelletaan tiedotusopillisia teorioita yhteiskunnassa esiintyvästä tiedotuksesta sekä tiedon
vastaanotosta. Minkälaisen tiedon pohjalta tilapäistyöntekijät tekivät
päätöksen tulla Suomeen? Minkä suomalaisen yhteiskunnan instituutioiden kautta he saavat tarkoituksenmukaista tietoa suomalaisiin työmarkkinoihin liittyvistä oikeuksista? Mikä on heidän omien
verkostojen rooli tiedon hankkimisessa? Alhon tutkimat virolaiset
tilapäistyöntekijät kertoivat esimerkiksi tehneensä päätöksen tulla
Suomeen työskentelemään Suomessa asuvien ystävien kehotuksesta
(Alho 2010). Lazarsfeldin ja Berelsonin (1954) opinion leadershipteoria on relevantti tämän kysymyksen käsittelyssä. Sen kautta poh-
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ditaan joukkoviestinnän/lähiomaisten ja ystävien roolia yksilön
päätöksenteossa (tilapäistyöntekijän muuttopäätös, valinnat suomalaisilla työmarkkinoilla jne.). Tilapäistyöntekijöiden Internetinkäyttöä tarkastellaan niin sanotun ”uuden median” teorioiden kautta
(Gauntlett & Horsley 2004; Slater & Miller 2003; Nakamura 2002;
Hine 2000).

Tutkimuksen menetelmät
Tutkimuksessa sovelletaan laadullisia aineistonhankintamenetelmiä. Laadullisessa tutkimuksessa on kehitetty kymmeniä erilaisia
menetelmiä tutkimusaineiston käsittelemiseksi (ks. esim. Tuomi &
Sarajärvi 2006). Erilaiset menetelmätyypit voidaan luokitella sen
mukaan, mistä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita (Teschi 1990).
Tässä tutkimuksessa pääpaino on inhimillisen kokemuksen säännönmukaisuuksissa. Pyrimme haastattelemalla löytämään yleistettäviä säännönmukaisuuksia, jotka liittyvät ulkomaalaisuuteen yhdistettynä Suomessa tilapäisesti työskentelyyn. Lisäksi tarkastelemme
tilapäistyöntekijän ulkoista yhteiskunnassa toimimista sekä heidän
sisäistä kokemustaan.
Ensisijainen menetelmämme on haastattelu ja toissijainen menetelmämme on havainnointi. Analysoidessamme Suomessa asuvien
ulkomaalaisten käyttämiä Internet-keskustelu-foorumeita suoritamme myös virtuaalista etnografiaa, joka on yleistynyt yhteiskuntatieteissä Internetin merkityksen kasvaessa (Internetin käyttämisestä etnografiassa ks. esim. Slater & Miller 2003; Nakamura 2002; Hine
2000).
Tavoitteena on saada luottamuksellinen yhteys tutkimuskenttään
niin sanottujen avainhenkilöiden kautta. Antropologiassa ja organisaatiososiologiassa avainhenkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka on tietyn yhteisön jäsen ja joka voi toimia tutkijan yhdyshenkilönä ja portinavaajana tutkimuskentälle. Keskeisimpiä avainhenkilön kriteerejä
ovat henkilön rooli hänen yhteisössään, syvällinen tieto yhteisöstä, tahto auttaa tutkijoita, vuorovaikutustaidot ja puolueettomuus
(Marshall 1996, 92). Kumar, Stern ja Anderson (1993, 1637) korostavat, että sopivan avainhenkilön löytämiseen voi vaikuttaa muun
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muassa kysymällä haastateltavalta kuinka kauan hän on tehnyt töitä
muiden työntekijöiden kanssa, eikä niinkään kuinka kauan hän on
ollut kyseisessä organisaatiossa. Tutkijat painottavat myös, että sopivien avainhenkilöiden valintaan vaikuttaa myös se, miten hyvin
haastateltava tuntee kyseisen organisaation toiminnan, esim. tässä
tutkimuksessa liittyen (tilapäis)työntekijöiden työtehtävien jakoon,
laatuun ja työntekijöiden vastuutehtäviin ja oikeuksiin. Pyrimme
löytämään eri alojen avainhenkilöitä, joilla on tietoa työyhteisöstänsä, ja, jotka voivat auttaa meitä löytämään varsinaisia haastateltavia.
Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tehdään noin 30 henkilöhaastattelua. Toisessa vaiheessa näistä 30 haastatellusta haastatellaan
uudelleen ja yksityiskohtaisemmin kymmenen. Uudelleen haastattelemalla pyritään lisäämään luottamusta tutkijan ja tutkittavien välillä, minkä kautta aihealueen ongelmakohdat ja ristiriidat tulevat
helpommin esiin. Tarvittaessa voidaan luottamuksen lisäämiseksi
toteuttaa vielä kolmas haastattelukierros. Haastatteluiden kokonaismäärä on näin ollen 40–50. Tutkimuksen keskiössä on tilapäisyyteen
liittyvät erityiskysymykset ja olosuhteet. Aineiston keruussa ei siksi
pyritä toimialakohtaiseen, työpaikkatasoiseen, etniseen tai muuhun
edustavuuteen. Aineisto kerätään kolmelta toimialalta, jotka ovat:
bussiliikenne, siivoustyö ja maataloustyö. Kerätyn aineiston pohjalta
käymme perusteellisen menetelmällisen keskustelun a posteriori aineiston ominaisuuksista ja edustavuudesta.
Vaikka haastattelut muodostavat pääasiallisen aineistonhankintamenetelmän, tutkimusmenetelmänä käytetään myös havainnointia.
Havainnoinnissa keskitytään siihen fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön, jossa tilapäistyöntekijät oleskelevat sekä siihen vuorovaikutukseen mikä heillä on ympäristönsä kanssa. Havainnointiaineisto
koostuu etupäässä haastateltavien havainnoinnista, mutta myös
mahdollisuuksien mukaan muiden tilapäistyöntekijöiden tilanteiden havainnoinnista tyypillisissä työskentely-ympäristöissä, kuten
marjapellot, ravintolat, rakennustyömaat linja-autot ym. Tällä tavoin
saadaan tietoa näiden henkilöiden sidoksista suomalaiseen yhteiskuntaan. Tietoa saadaan myös vuorovaikutukseen ja asioiden selvittämiseen liittyvistä mahdollisista ongelmista. Havainnointi edellyttää usein pitkäaikaista vuorovaikutusta tutkimuskohteen kanssa
(ks. esim. Whyte 1964, 18–25). Tähän ei ole tämän tutkimuksen
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puitteissa mahdollisuuksia, mutta lyhytaikaisissakin vuorovaikutustilanteissa on mahdollista tehdä havaintoja. Whyte toteaa: ”Observation suggests a framework of significant behavior patterns and indicates
subjects that are relevant for discussion with informants.” (Whyte 1964,
23) Havainnointi ohjaa siis toimiessaan myös tutkimushaastattelujen kysymysaiheiden valintaa.
Yksilösuuntautunut tutkimusote merkitsee toisenlaisia kentälle
pääsyn edellytyksiä ja rajoitteita kuin organisaatioita tutkittaessa.
Yksilötutkimuksessa eräs haaste on niin sanotun onnellisuusmuurin
läpäiseminen. Ihmisillä on taipumus esitellä itsensä myönteisessä ja
menestyvässä valossa ja ongelmia usein vähätellään tai peitellään,
ennen kuin tutkija on saavuttanut luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen tutkittavaan (Roos 1987; Kortteinen 1992). Onnellisuusmuurin läpäisemiseksi tehdään samojen henkilöiden kanssa
useampia haastatteluita. Tarkoituksena on myös soveltaa ”lumipallomenetelmää”, jossa haastateltavilta kysytään ehdotuksia muista
halukkaista tutkimukseen osallistujista. Tällä tavoin saadaan kattavampi aineisto sekä parannetaan luottamuksellisuutta kun haastateltava on jonkin toisen aiemmin haastatellun tuttava. Laadullisessa
tutkimuksessa edetään induktiivisesti havainnoista kohti yleistyksiä
ja teoretisointia. Toisin sanoen teoria ei tiukasti määrittele tutkimuskysymyksiä, vaan aineiston annetaan ohjata tutkimuskysymysten
muodostumista.
Tutkimuskentän saavuttamisen helppous tai vaikeus kertoo tutkimuksen kohteena olevien työntekijöiden asemasta, ja on jo sinänsä
eräänlainen tutkimustulos. Tutkimuskentälle pääsy ja havainnoinnin
edellytykset kuvaavat tutkittavan ilmiön luonnetta. Se kuinka herkästä kysymyksestä on kyse, kuvaa tutkittavaa aihetta ja mahdollistaa
tulkintoja tutkimuskysymysten aiheista.
Haastateltaviksi pyritään saamaan henkilöitä, jotka ovat ensimmäisen oleskelunsa alussa, jotka ovat jo olleet Suomessa jonkin aikaa
sekä sellaisia henkilöitä, jotka ovat käyneet Suomessa useammalla
työkeikalla. Täten voidaan tematisoida ajan kulun vaikutukset tutkittaviin aiheisiin.
Haastattelut ja havainnointi suoritetaan pääasiassa pääkaupunkiseudulla, mutta aloilla kuten maataloustyö ja marjanpoiminta haastatteluita tehdään myös muualla Suomessa. Maataloustyön parissa
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työskenteleviä haastatellaan Etelä-Savossa, jossa on venäläisiä maataloustyöntekijöitä, sekä lomakylätyöntekijöitä ja aasialaisia metallityöntekijöitä.
Tulkkausta järjestetään haastateltavien äidinkielelle (esim. venäjä). Tulkit on rekrytoitu Helsingin yliopiston nykykielten laitoksen
kautta siten, että itäeurooppalaisten kielten osalta pidemmälle ehtineitä opiskelijoita käytetään tulkkeina ja kääntäjinä. Heidät perehdytettiin tehtävään ja tutkimusaiheeseen.
Suomalaisessa työelämän tutkimuksessa Matti Kortteisen tutkimus ”Kunnian kenttä” vuodelta 1992 on menetelmälliseltä lähestymistavaltaan yksi tämän tutkimuksen esikuvista.
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12. Lisääkö maahanmuutto
harmaata taloutta?
Mika Helander

Johdanto
Tämä artikkeli ei rakennu suoraan vuonna 2008 julkaistun Going
global -kirjan pohjalle, eikä kerro suoranaisesti niistä tuloksista tai
aiheista, joita tuossa tai tässä kirjassa käsitellään. Tämä on tarkoituksella hieman provosoivasti kirjoitettu avaus seminaariin ”Maahanmuuttajien vaikutukset työehtoihin”. Artikkelissa ei ole tarkoitus
raportoida tutkimustuloksia, vaan ennemminkin yhteiskuntafilosofisista lähtökohdista pohtia kysymystä: Lisääkö maahanmuutto harmaata taloutta. Artikkeli muodostaa siten eräänlaisen synteesin ja
jatkopohdinnan Going global -kirjan kakkososan tuloksista. Lisäksi
tarkoituksenani on myös pohtia jatkokysymystä: Entä sitten, onko
sillä merkitystä jos harmaa talous lisääntyy?
Jo tässä vaiheessa on kuitenkin syytä todeta, että olemassa oleva
harmaa talous erityisesti rakennusalalla lisää maahanmuuttajien ja
ulkomaisen tilapäistyövoiman käyttöä suomalaisilla työmarkkinoilla.
Ensin on syytä lyhyesti määritellä harmaa talous. Valtiopäiväasiakirjoissa harmaa talous määritellään seuraavalla, tämänkin artikkelin
tarkoituksiin sopivalla tavalla:
”Harmaalla taloudella tarkoitetaan yleisen määritelmän
mukaan markkinoilla tapahtuvaa sinänsä laillista elinkeinotoimintaa, jota kuitenkin harjoitetaan ilmoittamatta siitä viranomaisille pääasiassa toiminnasta ja sen
tuotosta aiheutuvien verojen ja maksujen välttämiseksi.
Harmaaseen talouteen liittyy siis verojen ja muiden lakisääteisten maksujen laiminlyöntiä sekä ns. pimeää työvoimaa ja pimeän tavaran myyntiä, joiden kautta pystytään
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tuottamaan ja tarjoamaan tavaroita ja palveluksia muita
alemmalla hintatasolla. Tällainen laiton toiminta näkyy
mm. puutteena valtion tuloissa ja vääristyneenä kilpailuna yritysten välillä sekä rehellisten työntekijöiden ja yritysten työmahdollisuuksien vähenemisenä” (Pekka Nousiainen: Toimenpidealoite 147/2002 vp: Harmaan talouden
torjuminen)1
Haluan kuitenkin EU:n mukaisesti laajentaa määritelmää tässä artikkelissa niin, että se myös käsittää sellaisia taloudellisia toimintoja,
jotka voivat olla lain vastaisia tai sisältävät lain vastaisia osa-alueita,
kuten laittoman siirtolaisuuden ja laittoman kaupan. Tältä osin
voidaan todeta maahanmuuton, joka ei tapahdu lain puitteissa, jo
määritelmällisesti lisäävän harmaata taloutta. Mutta aihetta on syytä
pohtia tätä laajemmin.
Artikkeli edustaa keskustelua ääri- ja marginaali-ilmiöistä yhteiskunnassa. Tämä artikkeli ei siis edusta keskiarvososiologiaa, eli laajempien yhteiskunta- tai palkansaaja-, tai väestöryhmien analyysiä
heidän olosuhteistaan. Marginaali-ilmiöiden analyysi osoittaa kuitenkin joissakin tapauksissa seismografin tavoin, yhteiskunnallisten
ongelmien lisäksi, myös yhteiskuntakehityksen suunnan. On valistunut arvaus, että mikäli marginaaliryhmissä tietyt olosuhteet lisääntyvät, näillä on myös taipumus levitä yhteiskunnan keskiöön.
Sivuan artikkelissani myös sellaista analyysiä, jossa pohditaan
onko yhteiskunnan yhteisyys uhattuna. Sosiologien väittämä viime
vuosien ja vuosikymmenien aikana on ollut, että yhteiskunta vanhassa mielessä määriteltynä ei ole enää samalla tavalla olemassa kuin
aikaisemmin. Yhä suurempi osa ihmisistä kuuluu keskiluokkaan, jolloin ihmisten maut, kulutustottumukset ja itseymmärrys eriytyvät
yhä enemmän ja on paradoksaalisesti tullut vaikeammaksi kasata väestöä yhteisen projektin taakse. Esimerkkinä voidaan mainita Kaisa
Raatikaisen aikoinaan esittämä ajatus ”rakastakaa verojanne”, jonka
mukaan tulisi maksaa mielellään verot yhteiskunnassa. Sellainen yhteisöllisyys on nykyään harvinaisempaa ja nykypäivän yhteisöllisyys
1
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Internetissä: http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/tpa_147_2002_p.
shtml Katso myös Wikipedian artikkeli aiheesta osoitteesta: http://fi.wikipedia.org/
wiki/Harmaa_talous (Hakupäivä 27.1.2009).

kerääntyy urbaanina heimolaisuutena esimerkiksi jalkapallojoukkueen ympärille ja toista joukkuetta vastaan.
Pyrin laajentamaan keskustelua perusnäkökulmista näihin asioihin ja esittämään sellaisia näkökulmia, jotka voisivat hedelmöittää
tutkimusta, yhteiskuntakeskustelua ja politiikkaa.
Artikkeli on kuitenkin jossain määrin itsestään selvyyksistä muistuttamista, mutta olen vakuuttunut siitä, että näin on syytä myös
tehdä. Esimerkiksi Ruotsissa ja Yhdysvalloissa hyvinkin useasti yhteiskuntakeskusteluissa muistutetaan itsestään selvyyksistä, jotta ne
menisivät tarpeeksi selvästi perille. Lähtökohtana näissä maissa on
usein, ettei yhteiskuntakeskustelu ja siihen liittyvä tieto ole kaikilta
osin jaettua ja siten itsestään selvää, vaan argumentit tulee toistaa tilanteen mukaan. Mielestäni on joitakin perusasioita, joita nyt ollaan
unohtamassa yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa sekä yhteiskuntapolitiikassa.

Missä ovat suhteet?
Haluan aiheen käsittelyssä lähteä liikkeelle suhteiden analyysistä.
Tilannekatsauksen tekemisessä voi lähtökohtana toimia vakiintunut
huomio, että vastarinta ja vallankumous syntyvät suhteesta. Kun
on tutkittu vallankumousteoriassa sitä, että mitkä ryhmät yhteiskunnassa ovat eniten taipuvaisia ryhtymään vastarintaan, niin se ei
toki ole kaikkein köyhin proletariaatti, vaan se joka on suhteellisesti
tyytymättömin. Kyseessä on joukko, jonka voi laskea alempaan keskiluokkaan sekä ammattiin oppineet työläiset. On esimerkiksi olemassa suhteellisen deprivaation teoria, jonka aikoinaan esitteli amerikkalainen sosiologi Samuel Stouffer The American Soldier –kirjassaan
(Stouffer 1949a, 1949b), joka osaltaan selittää tätä olosuhdetta.
Puhuminen vallankumouksellisuudesta tuntuu suomalaisessa historiassa kovin vahvalta ja dramaattiselta sanalta. Tässä yhteydessä
vallankumouksellisuus tulisi ymmärtää enemmän sellaisena käsitteellisenä näkökulmana, minkä kautta havaitaan yksilön ja yhteisön
muutoshalukkuutta, ja joka kyseenalaistaa aikaisemman tai vakiintuneen tavan hahmottaa maailmaa. Se merkitsee ajatuksen revoluutio
–näkökulmaa, jossa vallankumous ilmentää uutta tuottavaa tilaa. Eli
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kysymys on sellaisesta perustavasta yhteiskunnallisista asioista kiinnostumisesta, jossa tavallinen arkijärki ei ole yksilölle riittävä lähtökohta asioiden ymmärtämiseksi.
Ryhdyttäessä tarkastelemaan sitä minkälaisessa ajassa nyt elämme,
niin huomaamme suurimman osan väestöä välittömien ja myös välillisten tarpeiden yhteiskunnassamme olevan tyydytettyinä. Meitä
ohjaa myös kansallinen katse, niin kuin professori Kettunen (2008,
2006, 2005) on todennut. Sellainen katse ohjaa meidän maailman
hahmottamistamme. Arkipäivässä ihmisiä Suomessa ei esimerkiksi
kovin paljoa tämmöinen pohjoinen-etelä-näkökulma, tai niiden välinen kuilu, ohjaa ymmärrystä, josta seuraa, että ihmiset elävät Pierre
Bourdieun sanoja käyttäen ns. vapaassa liidossa, eli englanniksi: ”…
this outlook as the ’ethos of self-cultivation’ characteristic of the upwardly
mobile petite bourgeoisie. Bourdieu sums up this yuppie ethic in Distinction as the ‘dream of social flying’, a desperate effort to defy the gravity
of the social field.” (Adam 1994). Tämä merkitsee illuusiota siitä, että
voidaan vapaasti elää ja tehdä niin kuin halutaan, eikä ulkoisten yhteiskunnallisten puitteiden koeta rajoittavan toimintaa.
Tässä yhteydessä on syytä todeta, että tilanne nyt, taantuman seurauksena, on kehittymässä hiukan toiseen suuntaan. Matalasuhdanne, taantuma ja lama yleensä muistuttavat eräänlaisella routa porsaan
kotiin tuo –mekaniikalla, niistä yhteiskunnan puitteista joissa eletään. Joka tapauksessa voidaan todeta nykyaikana elettävän tilanteessa, jossa yksilöllinen vapaus vaikuttaa erittäin suurelta ja sitä myös
halutaan vaalia. Tämä merkitsee individualismia, jonka seurauksena
on yhteiskunnallisten suhteiden ja olosuhteiden hämärtyminen.
Maahanmuutto- ja vähemmistökysymyksissä,1 ajateltaessa maahanmuuttoa vähemmistökysymyksenä, myös tutkimusta ja yhteiskuntapolitiikkaa ohjaa ihmisoikeusnäkökulma laajasti ymmärrettynä. Tutkitaan ja keskustellaan syrjinnästä tai muista common sence
-arkijärjellä ajatelluista ja havaituista ilmiöistä, kuten rikollisuuden
esiintymisestä, rasistisesti perustellusta rikollisuudesta taikka ulkomaalaisväestön tekemistä rikoksista. Keskustellaan käytännön järjellä lähestyttävistä asioista sen sijaan, että analysoitaisiin järjestelmiä ja
1
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Ei vähemmistökysymyksissä perinteisten kansallisten vähemmistöjen osalta
ajateltuna, sillä niissä vallitseva ajattelutapa on kollektiivisuuteen ja poliittisiin
ryhmäoikeuksiin viittaavaa.

suhteita. Tästä seuraa, että arkiajattelussa kapitalismi järjestelmänä
ei vaikuta sanana tai käsitteenä relevantilta maailman hahmottamisessa nykytilanteessa. Ylipäänsä katsottaessa sitä yhteiskuntakeskustelua, puhetapaa, eli diskurssia mikä tutkimuksen puitteissa on, niin
havaitaan, että tällaista kapitalismikriittistä tai analyyttistä otetta ei
esiinny kovinkaan merkittävässä määrin.

Nykyajan sosiopatologiat
Saksalainen sosiaalifilosofi Jürgen Habermas esitti 1980-luvulla julkaistussa teoksessa teorian kommunikatiivisesta toiminnasta
(Habermas 1987, 1984). Tämä on Habermasin laaja sosiaalihistoriallinen teos, joka analysoi yhteiskuntahistoriaa ja -kehitystä. Hän
nosti teoksessa erityisesti esille kaksi uhkaa ihmisen olemassa ololle
länsimaisessa yhteiskunnassa. Yksi oli byrokratisoituminen ja toinen
oli markkinaistuminen. Niiden taustalla toimi omat isot institutionaaliset voimat, joista valtio oli merkittävin byrokratian puolella ja toisella puolella, markkinoiden puolella oli elinkeinoelämä, ja
talouselämä ja nämä molemmat puolet söivät ihmiseltä merkitystä
(”loss of meaning”) olemassa olosta. Nämä vähensivät sitä vapautta ja
mielekkyyttä, jota ihminen kokee elämässään. Näiden seurauksena
on sitten nähtävissä Habermasin mukaan sosiopatologioita, eli erilaisia yhteiskunnallisia ongelmailmiöitä. Sosiaaliset ongelmat kuten
esimerkiksi rikollisuus ovat tämmöisestä näkökulmasta selkeästi ja
helposti ymmärrettävissä. Ihmisten tavoitteet ja menetelmät eivät
ole yhteneväiset, vaan saavutettava on rajoitettu byrokratian ja rahan
vallan toimesta, ja tämä yhteensopimattomuus johtaa erilaisiin rikollisiin toimintoihin.1
Ihmisille on 1980-luvulta saakka, kun tällaista byrokratiakritiikkiä alkoi esiintyä, valtiovalta ja byrokratia vaikuttanut isompana vastustuksen kohteena kuin kapitalismin laajeneminen, eli uus-liberaalin talouden laajeneminen. Valtio on vanha perinteikäs vastapuoli
1

Tästä yhteensovittamisen ongelmasta on tyypillinen kuvaus ammattinyrkkeilijä
Mike Tysonin elämänkerrassa. Tyson varttui ghettossa rikollisissa yhteisöissä ja
joutui vaikeuksiin lain kanssa jo nuorella iällä päihteiden, varkauksien ja väkivallan
johdosta (Torres 1989).

157

ja tämän idean mukainen ajatus on, että halutaan vähentää valtion
ohjausta elämäämme. Eli ei niinkään olla välitetty siitä, miten talous
ja talouden muutos on vaikuttanut ihmisten elämään. Uus-liberaali
talous on tuonut monille ihmisille kokemuksen, että tulee enemmän
tuotteita, monipuolisempaa elämää, hienompia ruokalajeja ja viinejä
ynnä muuta elämää helpottavaa. Erityisesti tämä on ollut yleinen kokemus Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa, jossa on historiassa esiintynyt paljon niukkuutta. Tällöin ei olla mietitty niitä seikkoja miten
elämän laadulliset asiat ovat muuttuneet, kuten esimerkiksi ajanhallinta ja ihmisten väliset suhteet. Valtio on nähty isompana vaarana.
Habermas on viime vuosina kirjoittanut globalisaatioon liittyen ja
pitänyt isompana vaarana elämän monetarisaatiota, eli sitä että rahasuhteet, taloussuhteet kaivautuvat yhä syvemmälle kaikkiin inhimillisiin olemassa olon muotoihin ja suhteisiin (Habermas 2001). Eli
Habermas esittää kapitalismikritiikkiä tuotannossaan, mikä on tärkeä pitää mielessä. Ja jos yhteiskuntamme on sellainen, joka koostuu
pelkistä yksilöistä, niin eivät nämä yksilöt eikä yhteiskunta sellaisessa
tapauksessa ole vallankumouksellisia.1 Eli: silloin kun yhteiskunta on
hajotettu yksilöihin, niin se ei ole kovin vallankumouksellinen, tai
jos niin halutaan innovatiivinen tällaisessa käsitteiden mullistamisen
mielessä. Siitä syystä voisi sanoa, että kapitalismi elää ja voi hallintajärjestelmänä paremmin kuin koskaan. Tätä toteamusta on syytä
suhteellistaa siltä osin, että viime aikojen tapahtumat ovat jonkin
verran lisänneet kritiikkiä, odottamattomalla tavalla jopa pankkiirien piirissä vallitsevaa kapitalistista järjestelmää kohtaan. Johtaako se
minkälaisiin ratkaisuihin taikka muutoksiin on aivan toinen kysymys, johon ei tämän artikkelin puitteissa voida vastata.
Kuitenkin loppupäätelmänä tästä argumentaatiosta voidaan todeta, että sellainen toiminta joka pyrkii yksilölliseen menestykseen,
sääntöjäkin vastaan rikkoen, on taipuvaista lisääntymään nykyisen kaltaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Talousrikollisuus on
1980-luvulla alkaneen yhteisöllisyyden vähenemisen ja valtiokritiikin yksi ilmenemismuoto.
1
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On aina olemassa joitakin yksilöitä, jotka yksilöinä ovat ”vallankumouksellisia” ja
kykenevät kyseenalaistamaan vallitsevan ideologisen ja diskursiivisen järjestyksen,
mutta individualistinen yhteiskunta ei ole vallankumouksellinen siten, että siinä
tapahtuisi ajattelun ja maailman hahmottamisen muodonmuutoksia.

Talous on maahanmuuttoprosessin
tärkein ylläpitäjä
Maahanmuuttoa analysoitaessa huomataan nopeasti, että talous
on prosessin tärkein liikkeelle paneva voima, joka vaikuttaa eniten
työntö- ja imutekijöistä, ja meidän yhteiskunnassamme tämä järjestelmänä merkitsee kapitalismia. Tietysti muuton taustalla esiintyy
myös muita asioita kuten se, että maahanmuutto Suomeen avioliiton kautta on ollut merkittävää, mutta ne eivät tässä yhteydessä ole
kovin relevantteja.
Jos sitä vastoin pohditaan kapitalistista järjestelmää, niin siinä on
pääoman uusittaminen ja lisääntyminen, eli kasautuminen merkityksellistä. Maahanmuutto jossain määrin lisää harmaata taloutta,
mutta ei ole syy –suhteessa tällaisen talouden kehitykseen, vaan harmaa talous ja myös maahanmuutto ovat kapitalistisen talouslogiikan
seurauksia. Maahanmuutolla saavutetaan suhteellisia kilpailuetuja
kilpailussa pääoman kasautumisesta ja lisääntymisestä sekä uusittamisesta. Siihen liittyen marxilainen termi riisto, jota myös Annika
Forsander (2008) omassa artikkelissaan Going global -kirjassa käsittelee lyhyesti, ei ole yleensä pääasiassa henkilökohtaisesti koettu
asia. Päinvastoin, maahanmuuttaja saavuttaa muuton kautta taloudellista etua ja kapitalismin logiikan mukaisesti pääoma hyötyy maahanmuutosta. Jos kysytään virolaisilta rakennustyömiehiltä, jotka
tekevät huomattavasti pienemmällä palkalla töitä kuin suomalaiset
rakennusmiehet, niin he eivät koe oloansa riistetyiksi, kuten Rolle
Alho toteaa (Alho 2008).
Subjektiivinen kokemus on todennäköisesti väärä, vaikka kovin
tavallinen tässä ajassa, lähtökohta analysoida sitä, esiintyykö riistoa
vai ei. Riisto on suhteiden summa ja riiston aste on suhteessa lisäarvon jakautumiseen. Toisin sanoen riiston aste on suhteessa siihen,
että kun tuotetaan, niin mikä osuus saadaan lisäarvosta tuotannossa.
Oikeastaan voisi väittää, että riiston aste riippuu funktionaalisesta
tulonjaosta, eli siitä kuinka suuren osan työntekijä saa kakusta, kun
kakku myydään.

159

Ellei jotain ammattiryhmää jaeta kansallisuuden mukaan meihin
ja muihin, esimerkiksi niin, että yhtäältä on virolaiset rakennustyöläiset ja toisaalta suomalaiset rakennustyöläiset, vaan katsotaan rakennustyöläisiä yleensä ammattiryhmän mukaan, niin silloin ehkä
huomataan, että maahanmuutto voi merkitä riiston lisääntymistä.
Mikäli on esimerkiksi vaarana, että palkat eivät enää noudata minimiehtoja maahanmuuton seurauksena, niin nimenomaan tässä
harmaan talouden lisääntymisen kysymyksessä olisi ajankohtaista,1
että sitä ammattiryhmää koskien riiston aste kasvaa niin, että koko
ammattiryhmä kärsii tulonjaossa, eli siinä mitä ansaitaan työn kautta
ja mikä osuus tuotannosta menee palkkoihin.
Kilpailuetuja esiintyy sekä pääoman että työn edustajien parissa.
Yrittäjät pärjäävät käyttäessään tällaista kilpailuetua. Yrittäjät saavat
taloudellista etua jättäessään yhteiskunnalliset velvoitteet työntekijöiden osalta hoitamatta, eli palkatessaan työvoimaa maksamatta
veroja, sosiaaliturva- ja eläkemaksuja tai työtapaturmavakuutusta.
Työntekijöiden parissa on jo eri kategorioiden välistä kilpailua, joka
tietysti on ristiriidassa ay-liikkeen yhden liikkeelle panevan voiman
kanssa eli sen, että työntekijöiden välistä kilpailua on pyritty vähentämään. On ollut koko työporukan etu, että kilpailu on ollut vähäisempää.
Osa ihmisistä näkee tämän kilpailuedun ja reagoi sitä vastaan.
Työntekijäryhmissä voi esiintyä closure –tyyppistä ulossulkemista.
Tämä on sosiologi Max Weberiltä tuleva termi joka merkitsee, että
pyritään sulkemaan joidenkin ominaisuuksien mukaan, esimerkiksi etnisyyteen liittyvien ominaisuuksien mukaan osa porukasta ulos
kilpailusta, että he eivät voi kilpailla samalla alalla. Anekdoottina
voisi esittää tämän mukaisesti väittämän, että Suomen jääkiekkomaajoukkue ei olisi voinut voittaa jääkiekon maailmanmestaruutta
vuonna 1995 suomalaisella valmentajalla. Tällainen väittämä olisi
ehkä ruotsalaisten toteuttama closure -vitsi siitä, että valmentajien tai
johtajien täytyy olla ruotsalaisia. Tämä havainnollistus on nykytiedon valossa empiirisesti ontuva, mutta voi joka tapauksessa ilmentää
sitä seikkaa, että etnisyyteen liitetään ominaisuuksia, joiden kautta
1
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Tai mikäli maahanmuuttajien esiintyminen vetää palkkatasoa alas kohti minimitasoa, niin kuin Rolle Alhon kanssa käydyissä keskusteluissa on todettu.

pystytään sulkemaan ulos, väittämällä että he eivät sovellu johonkin
määrättyyn tehtävään. Poliittisista ryhmistä Perussuomalaisilla on
ollut esillä heidän omassa poliittisessa työssään tämä kilpailuetuun
reagoiminen. Mutta myös sosialidemokraatit ovat painottaneet, että
Suomessa tehtävän työn on tapahduttava samoilla työehdoilla.
Jos yhteiskuntakeskustelussa ymmärrettäisiin enemmän järjestelmänäkökulmia, eli analysoitaisiin ja tutkittaisiin kapitalistista
järjestelmää, silloin kritiikki suuntautuisi ihan muihin asioihin ja
kohteisiin kuin maahanmuuttajia kohtaan. On helppoa kritisoida
maahanmuuttajia näistä kilpailuetukysymyksistä, mikäli ei ymmärretä, että ilmiö on järjestelmän mukanaan tuoma olosuhde. Sääntely
pienentää kilpailuetua ja sääntelyä voidaan ja yritetään kiertää rajat
ylittävillä prosesseilla. Sääntely on kansallista ja valtiollista. Se liittyy
maan lainsäädäntöön ja siihen kansalliseen järjestelmään, mikä on
yhden maan rajojen sisällä. Prosesseissa kuten esimerkiksi työntekijävirtojen kulkiessa rajojen yli, pystytään kiertämään sääntelyä. Kapitalismilla on järjestelmänä logiikka, joka on vahvempi kuin mitä
sitä kantavat yksilöt.
Kapitalismille järjestelmänä on erittäin hyödyllistä, että on kohtuullisen heikkoja kansallisvaltioita, jotka eivät pysty hallitsemaan
niitä prosesseja, jotka kulkevat rajojen yli. Historioitsija Eric Hobsbawm on jopa todennut kansallisvaltioiden ja nationalismin synnyn
olevan yhteydessä valtioiden oikeuttamiseen järjestysinstanssina globaalissa kapitalistisessa talousjärjestelmässä ja taloussuhteissa (Hobsbawm 1994). Kapitalismi ei hyödy heikoista valtioista ainoastaan
maahanmuuttokysymyksessä, vaan selvästi myös muissa ilmiöissä
kuten pääomien liikkeessä ja muissa rajat ylittävissä prosesseissa.
Uus-liberaali kehitys, 1980-luvulta alkaen, on heikentänyt valtiollista sääntelyä entisestään ja muuttanut tasapainon byrokraattisten ja
taloudellisten hallintajärjestelmien välillä.
Empiirisinä esimerkkeinä maahanmuuton suhteesta kapitalismin
logiikkaan ovat kuvaavia ennen ulkomailta tuodut rikkurit työtaisteluissa. Tästä aiheesta on olemassa Seppo Hentilän julkaisu Veljeyttä
Pohjanlahden yli (Hentilä 1980), missä muun muassa osoitetaan, että
Pohjanmaalta värvättiin 1870-luvulla rikkureita sahoille Västerbotteniin, Ruotsiin. Pohjalaiset luulivat, että he menevät sinne tavallisiin
töihin. Heidät laivattiin Pohjanlahden yli, Merenkurkun kohdalla ja
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perillä Ruotsissa he tulivat huomaamaan, että on työtaistelu käynnissä. Pohjalaiset kieltäytyivät tekemästä työtä ja lähtivät takaisin,
jonka yhteydessä käytiin kova kamppailu siitä, maksetaanko heille
laivamatkaa enää takaisin Suomeen. Peruste työntekijöiden laivaamiseen Suomesta oli se, että paikallinen työtaistelu haluttiin murtaa
tuomalla työntekijöitä ulkomailta. Nyt voisi todeta historiallisena
vastaavuutena lähetettyjen työntekijöiden kysymyksen olevan ajankohtainen. Säännöt joita noudatetaan lähetettyjen työntekijöiden
tapauksessa ovat erilaiset kuin kansallisen lainsäädännön puitteissa
oleva normaali käytäntö. Laval, Vaxholm-tapaus, Rüffert ja Viking
Rosella oikeuskäsittelyt ilmentävät tätä kysymystä ja yritystä heikentää työntekijöiden oikeuksia ja sopimuksilla saavutettuja olosuhteita
rajat ylittävän toiminnan avulla (Hinarejos 2008; ETUC 03/04/08,
www.etuc.org/a/4830).

Kapitalistisen logiikan vastavoimat
Kapitalismin arkisena vastavoimana, kun ei keskitytä poliittiseen järjestelmään vaan arkiseen vuorovaikutukseen, toimii sosialismi. Ihmiset, jotka ovat ankkuroituneita yhteisöihin elävät suhteissa selkeästi
suuremmassa määrin kuin vieraantuneet ja erillään olevat ihmiset.
Tämä toteamus perustuu perinteiselle social contract –filosofialle, eli
yhteiskuntasopimuksen filosofialle. Sen mukaan yhteiskunta syntyy siitä, että liittoudutaan yhteen ja aletaan toimia ryhmässä. Tässä
menetetään tietystä näkökulmasta katsottuna omaa yksilöllistä vapautta, mutta saavutetaan myös joitain etuja kuten turvallisuutta.
Sosiologi Emile Durkheim totesi tähän liittyen, että vapaus lisääntyy
liittoutumisessa turvallisuuden lisääntymisen seurauksena, jolloin
yksilö ei ole sidottu olemassaolon kamppailuun muita vastaan.
Suhteita vielä toistaiseksi hallitsee suuremmassa määrin tämän
kaltainen arkipäiväinen sosialismi kuin monetaariset olosuhteet.
Kuitenkin uhkaa ja painetta on ollut siihen suuntaan, että kaikki
intiimeimmätkin alueet inhimillisestä elämästä ovat menossa monetaristiseen suuntaan, kuten Frankfurtin yhteiskuntafilosofit ovat
muistuttaneet. Vielä voidaan kuitenkin todeta, että esimerkiksi vanhempien ja lasten väliset suhteet ainakin pääosin ovat enemmän (tällaisessa arkisessa mielessä) sosialistisia kuin monetaristisia.
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Jolleivät arkisessa mielessä sosialistiset periaatteet enää vallitsisi
Suomessa, olisivat vieraantuminen ja sosiopatologiat vielä paljon nykyistäkin isompi ongelma ja ilmenisivät vielä suuremmassa määrin.
Tässä voi myös todeta, että hyvinvointivaltio on keino ylläpitää arjen
sosialismia ja välttää arkisen olemassaolon monetarisointia.
Maahanmuuttajat ovat kuitenkin potentiaalisesti vähemmän ankkuroituneina yhteisöihin. Lähetetyt työntekijät eivät juuri ole tänne ankkuroituneita. He ovat usein omaan yhteisöönsä ankkuroituneina, tai toisin ilmaistuna integroituneita, mutta heidän ollessaan
viikot poissa kotoa, tapahtuu tiettyä vieraantumista. Ihmiset, jotka
tuntevat komennustyömiesten työtilannetta, ovat kuulleet usein
vitsinä kerrotun valituksen aiheen kotoa poissaolosta, että yhtäkkiä
lapsi vaan oli murrosiässä, eikä sitä ollut paljoa ehtinyt nähdä tai,
että ”täytyy mennä kotiin laskemaan ovatko lapset lisääntyneet”. Eli komennustyö vieraannuttaa ja eriyttää niistä sosiaalisista suhteista ja
yhteisöstä joihin ihminen kuuluu.
Tiedetään myös, että maahanmuuttajien, jotka ovat maassa rajallisesti, integraation aste ei ole sama kuin kantaväestöllä ja yhteiskuntapolitiikassa sekä tutkimuksessa pohditaan sitä, miten integroitumista
eli kotoutumista voitaisiin vahvistaa. Mikäli kehittyy erillisiä vähemmistöryhmiä, niin ne ovat vahvemmassa määrin omaan vähemmistökulttuuriinsa integroituneita. Harmaa talous voi sitten olla näiden
järjestyneiden ryhmäetujen sekä kollektiivisen yhteiskunnallisen
aseman seuraus. Järjestäytynyt etnisesti värittynyt rikollisuus kuten
mafia on tällöin kyseessä. Silloin ajetaan oman ryhmän etua, mutta
ei nähdä yhteiskunnan kokonaisetua. Ei nähdä kokonaisetua omasta
yksilöllisestä näkökulmasta katsottuna, koska kosketuspinta yhteiskuntaan puuttuu, tai sitten ryhmän näkökulmasta katsottuna joskus
ei välitetä yhteiskunnan kokonaisedusta. Tätä esiintyy erityisesti tapauksissa joissa vallitsee segregaatio ryhmien välillä.
Toisaalta verot, minimipalkat, vakuutukset ynnä muut hyvinvointivaltion järjestelmät noudattavat social contract -ajattelua, yhteiskuntasopimuksen pohjalta. Loogisena päätelmänä voidaan kysyä
onko abstrakti toimiva järjestelmä tämän arkisen sosialismin vahvuus. Eli ymmärtävätkö ihmiset sen, että Suomessa on toimiva verotus ja tulonjako, tulonsiirrot ynnä muuta? Tässä varmaan ihmiset
ovat taipuvaisia vastaamaan eri tavoin. Onhan suomalainen yhteis-
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kunta erittäin toimiva yhteiskunta, verrattuna moniin muihin. Vastauksena voisi kuitenkin sanoa, että se sekä on ja ei ole vahvuus. Eli
kuten aiemmin totesin hyvinvointivaltio mahdollistaa arkisen yhteisöllisyyden ja sosialismin. Mutta monimutkaisena järjestelmänä
se ei automaattisesti luo tietoisuutta yhteiskuntasopimuksesta; sen
eduista ja velvoitteista.
Lisäksi voisi kysyä, elääkö arkinen sosialismi ja voi hyvin? Kielipelin muodossa voisi todeta, että jos lusikalla antaa, ei voi kauha(joe)
lla vaatia. Eli monille ihmisille on hämärtynyt se ketkä ovat yhteiskuntasopimuksen piirissä ja ollaanko osallisia yhteiskunnassa. Kysymys on silloin se onko sopimus myyty ja markkinoitu huolellisesti
eri ryhmille. Myös maahanmuuttajaväestön toinen sukupolvi saattaa
muodostaa erityisen haasteen ja ongelman tässä suhteessa, mikäli ei
synny kokemuksia osallisuudesta ja heitä koskevasta yhteiskuntasopimuksesta.

Arkista ”monikulttuurista” elämää
kapitalismissa
Esimerkkeinä harmaasta, etnisestä taloudesta voi mainita eri Euroopan maissa esiintyvät kuitittomat ”ei-visa” –parturit. He jotka matkustavat, voivat huomata, että hiukset saa leikattua tällaisissa paikoissa kohtuullisen nopeasti ja halvalla, mutta visalla ei voi maksaa
eikä kuittia saa. Tällaisella palvelualalla voi kuitenkin syntyä sellaisia
asiakassuhteita, jotka vahvistavat yhteisöllisyyttä.
Rakennustyömaiden erilaisissa työsuhteissa toimivat työmiehet
on toinen esimerkki. Tämä edustaa tapaa rikkoa työmaiden yhteisyyttä. Eräs entinen maalari kuvasi omaa työtään, että jos oli työmaalla vaikea pomo aikoinaan, niin siellä ”lyötiin perse penkkiin ja
työmaa pysähtyi saman tien.” Työmaan ja työporukan yhteisöllisyys
oli vahva tapa pystyä ajamaan asioita. Nyt rakennustyömaalla ei välttämättä tiedetä enää minkälaisessa työsuhteessa vierustoveri töitä tekee. Yksi on palkkasuhteessa, toinen aliurakoitsijana. Rakennusalalla, jolla esiintyy tänä päivänä suhteessa paljon harmaata taloutta, on
Viranomaisyhteistyön kehittämisprojektin, Virke:n projektinjohtaja
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Markku Hirvosen mukaan maahanmuutto jossain määrin lisännyt
tällaista toimintaa. Hirvosen esitys harmaan talouden vähentämiseksi rakennusalalla on käänteinen arvonlisävero, jota on joissakin maissa menestyksellä sovellettu (Hirvonen, Uutispäivä Demari joulukuu
2008).
Prostituutio ja ihmiskauppa rajat ylittävänä toimintana ilmentävät
myös näitä ongelmia (Söderling 2008) sekä lisäksi rajojen yli tapahtuvan rikollisuuden kilpailuetu ja etniset verkostot ovat näissä usein
merkityksellisiä. Analysoitaessa mafiaa voidaan todeta, että mafialla
on yleensä kansallinen etuliite; on puhuttu sisilialaisesta mafiasta,
venäläisestä mafiasta. Järjestäytyneen rikollisuuden etnistyminen liittyy bounded solidarity –käsitepariin (Portes & Sensenbrenner 1993,
Portes & Zhou 1992), jonka mukaan etnisyys muodostaa erittäin
vahvan siteen toimijoiden välille. Etnisessä tai kansallisessa yhteisössä ei voida rikkoa solidaarisuutta vastaan, vaan on sidottu yhteen.
Etnisyys voi tuottaa niin vahvaa solidaarisuutta, että jos rikkoo sellaista solidaarisuutta vastaan, niin jos ei henki lähde niin ainakin
loppuelämäksi on tuomittu erittäin vaikeisiin olosuhteisiin.
Sitten on ”luuseri” -ammattien muodostumista, joka noudattaa
kahden kerroksen työmarkkinoiden syntymistä. Huonommin suojatuissa, epävarmoissa töissä työskentelee tällöin määrättyjen ryhmien
edustajia. Tällaista kehitystä on nähtävissä monissa länsimaissa, joissa
työmarkkinat muodostuvat hierarkisiksi siten, että hierarkiat etnistyvät (Grint 2005). Tämä merkitsee myös sitä, että luodaan sellaisia
maahanmuuttajakategorioita, jotka ovat vaihdettavissa. Teollisuustyöntekijät liukuhihnalla olivat 1800-luvulla tällainen kategoria, jota
ei edes huolittu ammattiliittojen jäseniksi (Marx & Engels 1947).
Tässä sovelletaan Gastarbeiter -vierastyöläisideaa, jonka mukaisesti huonojen aikojen tullessa heidät lähetetään ulos maasta, mikäli
suostuvat lähtemään (Katzenstein 1985). Joka tapauksessa tässä prosessissa saadaan aikaan kategoria, jolla on vaikeuksia omien etujensa
ajamisessa. Heillä on vähän voimaa omien etujensa ajamiseen ja ovat
huonossa ja riskialttiissa työmarkkina-asemassa.
Tässä yhteydessä on syytä kysyä onko tämä suomalaisessa yhteiskunnassa työväenliikkeen sukupolvisykleihin ja elinkaareen liittyvä
ongelma, jolloin tämä on oikeastaan kysymys, joka ei suurinta osaa
työväenliikettä kosketa. Työväenliikkeen pääosa koostuu myöhem-
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män keski-iän ihmisistä, jotka ovat omat asiansa saaneet järjestettyä
ja nämä uudet tai nuoremmat, jotka tulevat työmarkkinoille, heistä
ja järjestelmän kestävyydestä ei tarvitse välittää. Yhteiskuntapolitiikassa on olemassa viitteitä tällaisesta. Tämä on erityisesti maahanmuuttoon liittyvä ongelma jos työväenliike toteuttaa niin kutsuttua
kansallista sosialismia (Kavonius 1976).
Palvelumarkkinoiden kova kilpailu on myös esimerkki kapitalistisen monikulttuurisuuden ongelmista. Nykyään tiedetään yleisesti
kysymys tuopin ja pitsan hinnasta, eli siitä kuinka alas se hinta on
saatu tingittyä. Sitten epäillään perustellusti, ettei kaikki paperityö
ole kunnossa tai, että kyseessä on rahan pesu.
Insinöörien ja tutkijoiden työajat on yksi esimerkki harmaan talouden laajenemisesta. Sitä kuvaa lause taking care of business – I like
to work at night and all day1, eli tehdään töitä yöllä ja päivällä. Tulosvastuu on viety yksilölliseksi, jolloin on pakko tehdä pitkää päivää
ja tingityllä hinnalla. Jos keskustellaan työajoista sellaisten ihmisten
kanssa, jotka toimivat esimerkiksi ICT-alalla ja todetaan, että työmäärä tai työajat eivät ole enää lain mukaisia niin he nauravat, että
ei ole mitään mahdollisuutta noudattaa mitään työaikalakeja, että
todellisuus alalla on ihan toinen.
Sitten esiintyy näitä rahansiirtovirtoja maiden rajojen yli. Ne ovat
valtavia virtoja, joita siirtyy rahana maahanmuuttajien kotimaihin.
Rahaa siirtyy myös epäilyttäviä kanavia pitkin ja myös epäilyttäviin
tarkoituksiin. Kerrotaan yleisesti, että tiettyjä konflikteja rahoitetaan
Euroopasta tulevalla, siirtolaisten lähettämällä rahalla. Rahanpesua
esiintyy myös laajasti ja oletan, että jos tätä tutkittaisiin tarkemmin,
niin osa liiketoiminnasta etnisissä ravintoloissa osoittautuisi tappiolliseksi ja ilmenisi, että sitä ylläpidetään sellaisella rahalla, joka tulee
rahanpesun kautta.

1
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Bachman-Turner Overdrive (1973): Taking care of business

Entä sitten – eli ”ei sulla olisi sääntelyä
myyrä”?
Jos hyvinvointivaltion yhteiskuntasopimus ja laillinen järjestelmä
hajoaa palasiksi, eikä pystytä enää sääntelemään ja hallitsemaan
liike-elämää, niin siinä on omat riskinsä ja vaaransa. Tähän sopii
englanninkielisen laulun sanat: “If you tolerate this your children will
be next.”1 Tämä on uhkakuva joka on perusteltua esittää, sillä yhteiskuntajärjestyksen rappiolla, anomialla on korkeat kustannukset.
Venäjällä, Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, sekä muissa siirtymätalouden maissa on tämän kaltainen anomia merkinnyt yhteiskunnallisen luottamuksen katoamista tavalla joka on vaikuttanut yhteiskuntakehitykseen pahanlaatuisesti.
Eli miten myytäisiin sääntelyä, joka on tarpeellista yhteiskunnan
toimivuuden vuoksi? Järjestöllisestä myyräntyöstä tapahtuu silloin
siirtymä enemmän markkinointipuoleen ja tavoitteena on, että vältettäisiin Habermasin esittämä loss of meaning-ongelma ja yhteiskunnalliset sosiopatologiat, jotka sitten voivat johtaa aika häikäilemättömiin toimiin.
Voitaisiinko sääntelyä myydä veroilmoituksilla ja kirjanpitolailla
eli sillä, että pitää välillä kontrolloida mistä raha esimerkiksi etnisiin ravintoloihin tulee. Ja pelotteena tässä täytyisi olla sanktiot. Eli
tämän strategian sisältö on siinä, että sääntelyä myydään säädöksillä
ja sääntelyllä itsellään. Toinen menetelmä on myydä sääntelyä veronpalautuksilla ja hyvillä teillä, eli valtiolta tulevalla hyvinvoinnin toimituksella, ”delivery”, jota monella suunnalla maailmassa ei esiinny
(vrt. Chesterman, Ignatieff & Thakur 2005). Lahjapakettina on tässä
se, että järjestelmä toimii ja se tarjoaa laadukasta palvelua ja toimintataso vastaa tiettyjä laatuvaatimuksia. Yksi strategia, jota ammattijärjestöt noudattavat perinteisen jäsenistönsä osalta ovat jäsenedut,
eli sääntelyä myydään jäsenkortilla ja halvemmalla bensalla. Tämä
on liittojen ja ay-liikkeen ”delivery”, jonka mukaan kannattaa noudattaa sääntöjä, niin saa tankata halvemmalla. Yksi sääntelynmyynti
1

Manic street preachers (1998): If you tolerate this your children will be next.
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–strategia voisi olla vertauskuvallisesti Krapulalla, jonka mukaan
”rahat meni ja päätä särkee”. Tämä koskee moraalia ja virheistä oppimista, eli kun on oikein koettu vastoinkäymisiä oman hölmöilyn
vuoksi, niin seuraavana päivänä ollaan ainakin jonkin aikaa valmiita
noudattamaan sääntöjä. Tässä on ongelmana aiheutetun vahingon
määrä sinä aikana kun toimitaan väärin. Vertauskuvallisesti voidaan
myös kuvata Joulupukilla sääntelyn myynti, jolloin vain kiltit lapset
saavat. Tämä merkitsee sitä, että kunhan teette ja toimitte kiltisti niin
saatte palkinnon. Tämäkin ulottuvuus liittyy moraalitalouteen. Se on
kuitenkin hiukan naiivi strategia erityisesti nykyisessä postmodernissa maailmassa. Ihmiset harvemmin tekevät näin, vaikka sitä voisi toivoa, vaan jopa ihmiskunnan historiaa on kautta aikojen ilmentänyt
oman edun tavoittelussa tehty sääntöjen rikkominen (Machiavelli
1983; Machiavelli & Sforza 1949).
Olisivatko unelmat ja uuden vuoden lupaukset, myös vertauskuvallisesti tarkoitettuna, tehokas sääntelynmyyntikeino? Kuten Martin Luther King asian ilmaisi: ”I have a dream”. Eli täsmällisemmin
ilmaistuna olisiko jokin uusi tulevaisuusprojekti toimiva resepti?
Tällaisessa kypsässä vaiheessa länsimaista yhteiskuntakehitystä, jossa
nyt elämme, on haastavaa rakentaa semmoisia tulevaisuusprojekteja.
Nyt huomataan esimerkiksi, että yhteiskunnalliset investointikohteet syntyvät vähintään yhtä paljon talouden elvyttämisen tarpeista kuin sisällöllisistä yhteiskunnan kehittämisen tarpeista. Tämä ei
kuitenkaan ole ollenkaan huono tavoite, sillä yhteiskunnassa pitää
olla uusia tavoitteita, uusia projekteja, joiden eteen ihmiset voivat
yhteen hiileen puhaltaa. Yhteiskunnan liikkeessä pysyminen ja henkisen taantumisen välttäminen edellyttää tulevaisuuteen suuntaavia
projekteja. Ruotsissa on toteutettu amerikkalaista unelmaa ”rievuista rikkauksiin” hyvinvointivaltion avulla esimerkiksi laajamittaisen
humanitäärisen maahanmuuton kohdalla. Ruotsi on myös ottanut
kansainväliseksi tehtäväkseen pakolaisten auttamisen hyvinvointiin.
Entä olisiko sääntelyä myytävä poliisilla? Tässä on taas kyse pelotteesta, ja siitä onko se tehokas. Siihen kiinnitetään ehkä liian paljon
huomiota maahanmuuttodiskursseissa, sillä se on helppo tie. Siihen
liittyvät puhetavat karkotuksista ym. rangaistuksista. Puhetapana se
täyttää tiettyjä symbolisia tarpeita moraalipaniikin välttämiseksi ja
sen osoittamisessa väestölle, ettei rikos kannata. Mutta kriminolo-
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gia on osoittanut pelotteen usein olevan tehotonta ja vaarana olevan
oikeusturvan näkökulmasta myös, että uhri syyllistetään (”blame the
victim”). Kapitalistisen järjestelmän rakenteellisissa ongelmissa tämä
on epäoikeudenmukainen lumestrategia.
Voidaan myös myydä sääntelyä jumalalla, eli sellaisella voimalla, joka tunnustaa kulttuurierot ihmisten välillä, mutta lähtee inhimillisistä perusarvoista, että on jotain sellaista mikä jaetaan ja mikä
kokoaa ihmiset yhteen. Siinä viitataan sellaisiin asioihin jotka tekevät, että meidän pitäisi jotenkin kohtuudella elää. Lopulta sääntelyä
voidaan myydä syntyvillä lapsilla, eli sillä vastuulla mikä yhtäältä on
tulevaisuudesta, omasta ja läheisten tulevaisuudesta sekä toisaalta
puolustuskyvyttömistä, avuttomista ja niistä jotka ovat täysin muiden armolla.
Yllä esitetyt sääntelynmyynti –strategiat ovat siltä osin kysymysmerkkejä, että niiden toimivuudesta ei ole takuuta tai näyttöä. Ehkä
ne myös monessa suhteessa muistuttavat toisiaan tai ovat jopa eri
tavoin yhteiskuntasopimusta ilmentäviä. Eri strategioille varmaan
myös löytyy eri kannattajia heidän parissa, joiden tehtävänä on sääntelyä myydä. Tämän voi tutkimus todeta. Valintojen tekeminen strategioiden välillä on politiikan tehtävä.
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Tässä teoksessa pohditaan useita viime vuosien yhteiskuntakeskustelussa
esiintyneitä aiheita. Maahanmuutto ratkaisuna huoltosuhteen heikkenemiseen, harmaan talouden lisääntyminen, maahanmuutto lisääntyvänä
kilpailuna työmarkkinoilla, valtaväestön palkkojen väitetty aleneminen,
sekä työelämän olosuhteet ovat analyysin kohteina. Erityishuomio asetetaan ammattiyhdistysliikkeen näkemyksille ja toimenpiteille työperäiseen
maahanmuuttoon liittyen.
Teos keskittyy pohtimaan erityisesti työväenluokkaisissa ammateissa ja
työmarkkina-asemissa tapahtuvia ilmiöitä. On perusteltua väittää, että
Suomen työväenluokka on muuttumassa koostumukseltaan työperäisen
maahanmuuton seurauksena, sillä maahanmuuttajat työllistyvät usein
työväenluokkaisiin sinikaulusammatteihin, ja joissakin ammateissa kuten
siivouksessa ja rakentamisessa jo suuri osuus työntekijöistä on maahanmuuttajia.
Teos sisältää viisitoista artikkelia ja puheenvuoroa, joissa työelämän
ja etnisten suhteiden tutkijat ja asiantuntijat pohtivat työperäistä maahanmuuttoa. Useat teoksen artikkeleista perustuvat sosiologisessa
kenttätyössä kerättyyn tutkimusaineistoon. Teoksen pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa uutta tutkimustietoa käynnissä olevaan yhteiskuntakeskusteluun.
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