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1.

Johdanto
ILKK A VUORIKURU

Tässä artikkelikokoelmassa halutaan kiinnittää huomiota harmaan talouden
ja maahanmuuton eettisesti vaikeisiin kysymyksiin. Sekä harmaa talous että
maahanmuutto liittävät yhteen inhimillisen toiminnan, julkisen vallan ja elinkeinoelämän. Nämä kolme näkökulmaa nivoutuvat yhteen työelämän arjessa
ja yleisemmin yhteiskunnassa.
Näkökulma on yksinkertaistus, mutta karkeana todellisuudenkuvana se
piirtää esiin niitä suhteita, jotka kätkeytyvät sanojen taakse puhuttaessa maahanmuuttajien hyväksikäytöstä, työsuojelun puutteista, kaksista työmarkkinoista tai rasismista. Harmaa talous kätkee omat edunsaajansa ja kärsijänsä
esimerkiksi rakennusliikkeiden ketjutuksiin tai löyhästi muotoiltuun tilaajavastuulakiin.
Yhteiskuntavastuu toteutuu parhaiten, kun on näkyvissä arvoja, joita
yhteiskuntavastuulla halutaan tukea. Tässä kokoelmassa näitä arvoja tuodaan
esiin neljän erilaisen artikkelin tapausten kautta, mutta niissä tarkastellaan
vain muutamia teemoja ja useita muita on jouduttu jättämään pois. Yhteinen
viitekehys kaikissa kirjoituksissa ovat työmarkkinat ja harmaa talous. Lukijan
vallassa on vetää johtopäätökset niistä toimenpiteistä, joita vastuun ja eettisyyden nimissä pitäisi valtiolta, yrityksiltä, kuluttajalta ja ammattiliitoilta
vaatia.
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Toimivat työmarkkinat ovat talouden kasvun ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin perusteita, joita harmaa talous murentaa. Vastaavasti harmaan
talouden torjunta parantaa markkinoiden toimintaa ja vahvistaa sosiaalista
oikeudenmukaisuutta.
Harmaan talouden yritykset voivat pyrkiä alentamaan työvoimakustannuksiaan palkkaamalla ulkomailta lähetettyjä työntekijöitä ja maksaa heille
olennaisesti huonompaa palkkaa kuin sopimusten mukaan pitäisi. Tämän
seurauksena laaja ja hallitsematon maahanmuutto saattaa normittaa tietyn
toimialan palkka- ja työsuojelutasoa, jolloin alalle on vaikea saada muita kuin
maahanmuuttajatyöntekijöitä. Tällainen kehitys muodostaa rakenteellisen
ongelman yhteiskuntaan, joten harmaan talouden torjunnan tehostaminen
tulisi edelleen säilyttää talouspolitiikan keskiössä.
Suomessa työskentelevien maahanmuuttajien ja ulkomaalaistaustaisten
työntekijöiden määrää on hankala arvioida, mutta kyse on noin 200 000
henkilöstä. Tähän lukuun tulee suhteuttaa vuokrafirmojen kautta maassa
työskentelevät työntekijät. Suomeen tullaan pääasiallisesti lähinaapureista,
Virosta ja Venäjältä. Lisäksi Suomeen saapuu vuosittain pakolaisia, joista
suurin ryhmä on tällä hetkellä somalialaiset. Turvapaikkaa Suomesta hakee
vuosittain noin 2000−4000 ihmistä.
Harmaa talous ja maahanmuutto liittyvät toisiinsa siltä osin kuin harmaan talouden piirissä toimii maahanmuuttoa hyväksi käyttäviä yrityksiä.
Suomessa etenkin rakennus-, kuljetus-, ja hoiva-ala ovat enenevässä määrin
ajautuneet harmaan talouden piiriin. Valvonta on suhteellisen vaikeaa, sillä
useimmat työntekijät tulevat maahan lähetettyinä työntekijöinä, jotka oleilevat maassa vain vähän aikaa. Harmaan talouden yhteydessä valtiovalta on
etenkin kiinnostunut oikeudenmukaisesta verojen maksusta ja muista talousrikollisuuden piirteistä.
Harmaa talous aiheuttaa valtiolle valtavia veronmenetyksiä, mutta verokysymyksen rinnalla maahanmuuttoon ja harmaaseen talouteen liittyy myös
hyvinvoinnin ja tasa-arvon kysymykset. Harmaa talous on osittain yhteydessä
myös kovaan rikollisuuteen, vaikka tämä ”musta talous” monista määritelmistä jätetään sivuun. Huomion arvoista on se, että vaikka harmaan talouden
laajuus tiedostetaan, riittäviä valvontaresursseja ei ole sen torjumiseksi säädetty. Palkkatasa-arvon puuttumisen lisäksi maahanmuuttajatyöntekijät
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jäävät usein myös työsuojelun ulkopuolelle ja joissain tapauksissa jopa täysin
riippuvaisiksi suomalaisesta työnantajastaan. Näin syntyy säästöjä, mutta
kuluttajille olisi tehtävä selväksi, että viiden euron pitsat tai sadan euron sähköremontit eivät ole eettistä kuluttamista.
Suomessa perustettiin ja määriteltiin laissa harmaan talouden selvitysyksikkö vuonna 2011. Käytetty harmaan talouden määritelmä nojautuu kansantaloudellisen ja fiskaalisen harmaan talouden määritelmään.1
Näistä ensimmäinen tulkitsee ilmiötä rajaavammin ja viittaa bruttokansantuotteen ulkopuolelle jäävään liiketoimintaan. Taustalla on ajatus valtioiden kirjanpidosta. Näin esitetty määritelmä erottaa virallisen ja ei-virallisen
taloudellisen toiminnan. Määritelmällä on käytännössä merkitystä, sillä esimerkiksi Euroopan unionin jäsenmaksut perustuvat osittain bruttokansantuotteeseen. Joissain maissa virallisen talouden ulkopuolelle voi jäädä merkittäviä summia, minkä vuoksi EU:n tasollakin on pyritty kehittämään erilaisia
varjo-BKT:n malleja, jotta eri maiden talouksia voitaisiin paremmin vertailla.2
Fiskaalinen harmaa talous on käsitteenä laajempi, mutta samalla moniselitteisempi ja koskee yleisesti ottaen viranomaiselta salassa pidettyä toimintaa. Viranomaisilta salassa pidetty toiminta voi olla esimerkiksi kassojen
ohi myyntiä, osinkojen ja palkkojen salaista maksamista tai konkurssikeinottelua. Fiskaalisissa määritelmissä ei oteta huomioon niin sanottua mustaa
taloutta. Sillä tarkoitetaan rikollista toimintaa, kuten esimerkiksi varkauksia
tai kiristystä.. Kansantaloudellinen määritelmä puolestaan ottaa myös rikollisuuden, mustan talouden, huomioon käsitettä määriteltäessä.
Lukuisten eri määritelmien takia harmaan talouden mittaaminen on vaikeaa. Erilaiset laskutavat antavat toisistaan poikkeavia ja huonosti vertailtavia
lukuja.3
Tässä kirjoituskokoelmassa joudutaan puhumaan ongelmakeskeisesti
maahanmuutosta. Sitä tarkastellaan yhdessä harmaan talouden kanssa, mutta
myös osana laajempaa yhteiskunnallista taustaa. Näin yksittäistapausten paljonpuhuvuus ehkä hukataan, mutta samalla saadaan suurten ilmiöiden rajat
vedetyksi.
1 Hirvonen, Lith & Walden 2010, 19.
2 Hirvonen, Lith & Walden 2010, 16, Hussmanns 2004, 22.
3 Hirvonen, Lith & Walden 2010, 10.
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Suomen ulkomaalaispolitiikkaa ruvettiin kehittämään 1990-luvun alussa,
mutta vasta 2000-luvulla työhön perustuva maahanmuutto on noussut maahanmuuttopolitiikan keskiöön. Tätä ennen asiaa tarkasteltiin pakolaisuuden
ja maahan sopeutumisen näkökulmista. Nykyisin Suomi on osa Euroopan
unionin sisämarkkinoita, mikä tarkoittaa myös työvoiman vapaata liikkuvuutta. Suomi ja Eurooppa yleensä kärsivät alhaisen syntyvyyden ja väestön
ikääntymisen ongelmista, joiden yhdeksi ratkaisuksi maahanmuuton lisäämistä on suositeltu.
On tavallista puhua, että Suomen maahanmuuttohistoria on hyvin lyhyt
verrattuna muihin teollisuusmaihin. Ennen 1970-luvun Chilen ja Vietnamin
pakolaisten saapumista Suomi oli pääasiassa maastamuuttomaa, ja itse asiassa vasta 1980-luvun lopulla Suomeen saapui enemmän ihmisiä kuin täältä
muutti pois. Pitkän historian valossa on kuitenkin hyvä muistaa, että Suomessa on ollut maahanmuuttajia yhtä kauan kuin suomalaisiakin.4
Suomeen suuntautuneen maahanmuuton taustalla ovat olleet kansainväliset konfliktit muun muassa Somaliassa, Irakissa ja entisen Jugoslavian alueella. Myös nykyisin moni Suomesta turvapaikkaa hakeva saa turvapaikan
pääasiassa siksi, että maahamme haetaan varsin vaikeista olosuhteista, esimerkiksi sotatoimialueilta.
Maahanmuuttajan käsitteellinen määrittely osoittautuu yllättävän hankalaksi. Maahanmuuttoviraston verkkosivujen hakusanastossa maahanmuuttaja
on yksinkertaisesti ”maasta toiseen muuttava henkilö”5. Virallisesti Suomeen
muuttavia henkilöitä luokitellaan erillisten maassa olon perusteiden mukaan.
Tällöin maahanmuuttajat jakautuvat pakolaisiin, joita koskeva lainsäädäntö
noudattaa vuoden 1951 Geneven pakolaissopimusta. Pakolaisista erillään ovat
turvapaikanhakijat, jotka voivat saada oleskeluluvan perustuen heistä tehtyyn
turvapaikkaselvitykseen.6 Uudehkona ryhmänä suomalaisessa maahanmuuttokeskustelussa on niin sanottu työperusteinen maahanmuutto, joka 2000luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla on hivenen kasvanut.7
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Vrt. Leitzinger, Antero 2008.
http://migri.fi/medialle/nimi_ja_kaannokset/sanasto#M_fi
Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 2006, 12; 13.
Pöyhönen et al. 2010, 22.

Virallisten määritelmien ohella maahanmuuttajaa voidaan tarkastella
myös kulttuurisesta näkökulmasta. Tällöin hän näyttäytyy ”muukalaisena”,
joka saapuu ”meidän” keskuuteemme. Tällainen vastakkainasettelu on hyvin
tyypillinen tapa suhtautua maahanmuuttoon ja on luonteeltaan etnosentrinen
katsantotapa. Maahanmuuttajat samastetaan Suomessa vielä vuonna 2012
hyvin usein pakolaisiin. Arkikielessä maahanmuuttaja erottuu maahanmuuttajaksi ulkonäkönsä tai syntyperänsä perusteella. Määritelmällisesti maahanmuuttaja on henkilö, joka on asunut Suomessa yhtäjaksoisesti vuoden ajan ja
hänellä on maassa oleskeluun oikeuttava lupa.8
Artikkelikokoelman alussa pohditaan miten hallittu maahanmuutto
ymmärretään eri aikoina, aineistona Helsingin Sanomien mielipide- ja pääkirjoitukset vuosina 1997 ja 2010. Taustana luennalle on moraalipaniikin
käsite, jolla viitataan kiivaaseen ja ajoittain paniikinomaiseen keskusteluun
jostain yhteiskunnallisesta ilmiöstä. Suomessa hallitusta maahanmuutosta
puhuminen on osoittautunut vaikeaksi ja itse käsitteellä ei ole vakiintunutta
sisältöä tai käyttöalaa. Hallitulla maahanmuutolla voidaan viitata muukalaisvihamielisiin kommentteihin ”rajojen sulkemisesta” tai sosiaalipoliittisesti
kestäviin suunnitelmiin kehittää maahanmuuttoa. Kirjoituksessa tarkastellaan tämän käsitteen käyttöä ja rakentumista, mutta myös maahanmuutto- ja
harmaa talous -keskustelujen eroja vuosina 1997 ja 2010. Artikkelin lopussa
pohditaan, miten yhteiskunnallinen toimija voi argumentoida maahanmuutosta hallitun maahanmuuton eri puolet huomioiden.
Markus Himanen tarkastelee siirtolaisuuden hallintaa, kapitalistisia työmarkkinoita ja globaalitalouden kiertokulkua paperittomien työntekijöiden
näkökulmasta. Euroopan alueella lasketaan olevan noin 2–4 miljoonaa paperitonta työntekijää. Suomessa, missä aihe on vasta tulossa julkiseen keskusteluun, arviot vaihtelevat 2000–6000 välillä.
Suomessa puhutaan usein laittomista maahanmuuttajista, mutta kansainvälisessä keskustelussa on vakiintunut tavaksi puhua paperittomista maahanmuuttajista. Markus Himanen arvioi paperittomuuteen liittyvän prekarisaation luoneen työmarkkinoille etnisesti ja alakohtaisesti jakautuneet
työmarkkinat, jotka ovat kytköksissä globaaleihin työmarkkinoihin.

8 Anis, Merja 2008, 25.
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Paperiton työntekijä on oikeudellisesti erikoisessa asemassa. Vaikka
hänellä periaatteessa on runsaastikin oikeuksia, paperiton työntekijä ei voi
lähestyä viranomaista vangitsemisen ja karkotuksen pelossa. Himanen huomauttaakin, että paperittomasta työntekijästä ei tule laitonta maahanmuuttajaa muutoin kuin suhteessa valtiolliseen maahanmuuttoa säätelevään
lainsäädäntöön. Paperittomuuden ongelma on Suomessakin mahdollisesti
kasvussa. Vaikka Suomessa uskotaan työn olevan kaikkien oikeus, ”laittomat
maahanmuuttajat” muodostavat erityisongelman, jota ei valvonnalla tai kissaja-hiiri-leikillä saada hallittua, Himanen toteaa.
Tiina Ristikarin artikkeli perustuu aineistoon, jossa on tarkasteltu ammattiyhdistysliikkeen asenteita maahanmuuttajatyötä ja -asenteita kohtaan. Ristikari vertaa Suomen ammattiyhdistysliikkeen aktiivisuutta maahanmuuttajatyössä Euroopan tasolla ja toteaa, että kehitysmahdollisuuksia on edelleen
käyttämättä. Ammattiyhdistysliike on itse asiassa avainasemassa sen laajan
vaikutusvallan ja näkyvyyden takia. Voidaan kuitenkin kysyä, onko ammattiyhdistysliikkeen tehtävä korjata kaikkia niitä puutteita, mitä viranomaistoiminta on harmaan talouden ja vierastyövoiman hyväksikäytön valvontaan
jättänyt. Aktiivista ja ansiokasta työtä tällä saralla kiistämättä, Ristikarin artikkeli osoittaa, että ammattiliittojen maahanmuuttajatyö on joissain tapauksissa
vielä kesken.
Maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin liittyy tavallista useammin myös
haavoittuva työmarkkina-asema. Natalia Olluksen artikkelissa käsitellään
Suomessakin yleistyvää työperäisen ihmiskaupan ongelmaa. Artikkelista käy
ilmi, että työperäistä ihmiskauppaa on hankala torjua, sillä siitä on vaikea
saada tietoa tai näyttöä, mutta myös juridisen tulkitsemisen vaikeuksien
takia. Ollus argumentoi, että laissa tulisi työperäinen ihmiskauppa esimerkiksi erottaa selvästi kiskonnantyyppisestä työsyrjinnästä. Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin (HEUNI) selvityksessä kävi ilmi, että sekä ihmiskauppa että työsyrjintä ovat Suomessa lisääntyneet tasaisesti ulkomaalaisen
työvoiman lisääntyessä. Jatkumo hyväksikäytössä on usein lievästä vakavaan,
jolloin voidaan puhua eräänlaisesta kaltevasta pinnasta.
Suomessa ihmiskauppaa ja työvoiman hyväksikäyttöä on eriasteisesti
havaittu etenkin ravintola-, rakennus- ja puutarha-alalla. Taustalla ovat
useimmiten ulkomaalaiset välitys- tai rekrytointiyritykset. Suomessa ilmi
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tulleiden tapausten valossa on syytä tarkastella lainsäädännön soveltuvuutta,
mutta myös valvonnan tehostamista. Näiden lisäksi tämä kirjoituskokoelma
tuo joukon uusia näkökulmia keskusteluun.
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2.

Hallitun maahanmuuton hallinta
poliittisessa keskustelussa
ILKK A VUORIKURU

Pohdin tässä artikkelissa hallitun maahanmuuton -käsitettä ja sen käyttöä
julkisessa keskustelussa. Artikkelin lopussa esitän, miten käsitettä voidaan
käyttää niin, että se huomioi maahanmuuton monipuolisena ilmiönä, johon
sisältyy sekä työmarkkinoiden, talouden että humanitaarisen ja monikulttuurisen maahanmuuton kehittäminen. Pohdinnan viitekehyksenä käytän
harmaaseen talouteen liittyvää maahanmuuttokeskustelua ja sovellan sen
jäsennyksessä moraalipaniikin käsitettä. Moraalipaniikilla tarkoitetaan massamediassa näkyvää julkista keskustelua vaikeasta tai uhkaavaksi koetusta
aiheesta.
Kirjoitus pohjautuu Helsingin Sanomista koottuun pääkirjoitus- ja mielipidesivujen aineistoon. Rajasin aineiston koskemaan vuosina 1997 ja 2010
aikana käytyä keskustelua ja rajasin kirjoitukset edelleen maahanmuuton ja
työelämän sekä harmaan talouden ja maahanmuuton teemoihin. Aineiston
kerääminen ja rajaaminen toteutettiin Helsingin Sanomien verkkosivujen
Arkisto-palvelussa, jossa aineiston ajallinen ja temaattinen rajaus voidaan
toteuttaa erilaisilla hakukriteereillä
Aineisto heijastelee oman aikansa erilaisia yhteiskunnallisia asenteita. Esimerkiksi vuonna 1996 käynnistettiin ensimmäinen valtioneuvoston talousri-
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kostorjuntaohjelma ja vuonna 1997 oli käynnissä julkinen kampanja harmaan
talouden torjumiseksi. Samana vuonna valtioneuvosto päätti toteuttaa myös
Suomen ensimmäisen maahanmuuttopoliittisen ohjelman. 1990-luvulla maahanmuuttoon suhtauduttiin odottavaisesti ja siitä ajateltiin esimerkiksi helpotusta vanhustenhoitoon, mutta 2000-luvulla harmaa talous ja maahanmuutto
yhä useammin liittyvät toisiinsa. Tässä keskustelussa maahanmuutto leimattiin joissain tapauksissa harmaan talouden ilmiöksi. Vuonna 2010 maahanmuuttokeskustelu oli kiihtynyt lähestyvistä kunnallisvaaleista johtuen.
Käsitteenä hallittu maahanmuutto peilaa käsitystä maahanmuutosta
uhkaavana ja jopa vaarallisena ilmiönä. Sen vaihtoehdoksi rakentuu hallitsematon maahanmuutto, jonka kielteisiä vaikutuksia etenkin populistien
piirissä on ahkerasti eritelty. Helsingin Sanomien sivuilta ei kenties ole luettavissa kärkevintä moraalipaniikkia, mutta lehdessä käyty keskustelu joka
tapauksessa kuvastaa aiheen ympärillä käytyä keskustelua.
Koska aineisto koostuu lehtikirjoituksista, tulee huomioida, että julkaistu
aineisto edustaa väistämättä lehden toimituksellisia ratkaisuja. On kysyttävä,
kuinka hyvin nämä heijastavat yhteiskunnassa vallitsevia arvoja.1 Toisaalta
aineiston selitysvoimaa puoltaa esimerkiksi se, että kirjoittajat ovat usein korkean tason poliitikkoja tai muita asiantuntijoita, jotka otaksuttavasti edustavat
kirjoituksissaan oman viiteryhmänsä mielipiteitä.
Yleisesti ottaen aineistossa piilee kaksi keskustelua vaikeuttavaa piirrettä.
Maahanmuuttajat voidaan mieltää ”massaksi”, sen sijaan, että heitä käsiteltäisiin yksilöinä tai persoonina. Toisaalta maahanmuuttajien ryhmän monipuolisuutta korostava kuva uhkaa rajata ryhmän myös niin yksilölliseksi, että sitä
on lähes mahdoton yleistää mihinkään toiseen ilmiöön.
Hallitun maahanmuuton haltuunotto on ainakin tämän aineiston valossa
osittain epäonnistunut. Termiä käytetään valikoiden erilaisten asenteellisten,
poliittisten tai taloudellisten toimenpiteiden perusteluna. Työmarkkinajärjestöt pyrkivät hallitsemaan maahanmuuttoa työmarkkinoiden kehittämisen
ja työsuojelun näkökulmasta, rasistiseksi tulkittava kirjoittelu sen sijaan
haluaa rajata maahanmuuton yleensä mahdollisimman pieneksi ilmiöksi
suomalaisessa yhteiskunnassa. Maahanmuuton kulttuurisia ja humanitäärisiä

1 Vrt. Pernaa, Niemi & Pitkänen 2009, 76–77.
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näkökulmia painottavat kirjoitukset sen sijaan pyrkivät purkamaan maahanmuuton hallintaa.
Tällä hetkellä keskustelu maahanmuuton hallinnasta on irrallista ja vahvasti puhujan omaan näkökulmaan sidottua. Yhteistä useille keskustelijoille
on kuitenkin käsitys siitä, että maahanmuutto on pysyvä ja tulevaisuudessa
kasvava ilmiö. Lisäksi maahanmuuttajien osallistumista työmarkkinoille ja
suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumista pidetään keskeisenä maahanmuuttopolitiikan tavoitteena.
Toimiva hallitun maahanmuuton käsite julkisessa keskustelussa voisi tarkoittaa työmarkkinajärjestöjen yhteistyössä laatimia toimenpiteitä maahanmuuton oikeudenmukaisuuden takaamiseksi. Tässä maahanmuuton hallinta
rajataan harmaan talouden piiriin, jolloin kunnollisten tilastojen hankkiminen, valvonnan kehittäminen, saatavuusharkinnan kunnollinen toteuttaminen sekä palkansaajajärjestöjen kanneoikeus epäoikeudenmukaisuuksiin
puututtaessa edistäisi laajasti katsottuna maahanmuuttoa ja parantaisi harmaan talouden torjuntaa siellä, missä se ilmenee yhdessä maahanmuuton
yhteydessä. Tämä näkemys ei ole ristiriidassa liberaalin maahanmuuttonäkökulman kanssa vaan päinvastoin tukee sen toteutumista.
Maahanmuuton kytkeminen harmaaseen talouteen ei ole yksiselitteinen
toimenpide, sillä kyse on eri ilmiöistä, jotka vain tietyiltä osin kohtaavat toisensa. Yksittäisistä harmaan talouden tapauksista ei voida tehdä hätiköityjä
yleistyksiä maahanmuutosta.
Maahanmuutosta on kirjoitettu runsaasti eivätkä tässä artikkelissa viitatut
teokset suinkaan ole ainoat. Artikkelien ja tutkimusten kohteena ovat olleet
maahanmuuttajien työllistymisen ongelmat2, syrjäytyminen ja maahanmuuttajiin kohdistuvat asenteet3 sekä erityisryhmänä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien joukko4.
Työ- ja elinkeinoministeriön Työvoima 2025 -raportti vuodelta 2007 toteaa
maahanmuuttajien olevan merkittävässä asemassa suomalaisten yritysten ja
Suomen kilpailukyvyn kannalta. Ongelmallisena raportissa pidetään maahanmuuttajien koulutustason vaihtelevuutta, suurta työttömyyttä ja suomalaisen
2 Heikkilä & Pikkarainen 2007, Härkäpää & Peltola 2008, Arajärvi 2008.
3 Jaakkola 2009, Peltola & Metso 2008, Ahmad 2002.
4 Kyhä 2011.
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yhteiskunnan asenteita.5 Vuonna 2011 Suomen uusi kotoutumislaki asetti
maahanmuuttajien kotoutumisen, työllistymisen ja suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisen keskeiseksi tavoitteeksi.6
Harmaalla taloudella tarkoitetaan tässä artikkelissa työmarkkinoilla esiintyvää pimeää työskentelyä, mikä ilmenee pääasiassa pimeän ja alhaisen palkan
maksuna ja työsuojelun puutteellisuutena.
Hallitun maahanmuuton käsite, joka toisaalta jäsentää maahanmuuttajia
erilaisiin ryhmiin, joita voidaan luonnehtia yksilöä suurempina ilmiöinä ja
toisaalta yksittäistapausten erottaminen edellyttää laaja-alaista asennoitumista
tutkimuksen ja politiikan tekoon. Ratkaisujen kehittäminen vaatii palvelujärjestelmän, työmarkkinoiden ja ennen kaikkea asennekulttuurin muokkautumista. Tässä keskustelussa moraalipaniikin avulla paikantuvat kipukohdat
voivat olla hyvä lähtökohta kokoavalle näkökulmalle.

MORAALIPANIIKKI PAHENNUKSEN INDIKAATTORINA
Käytän tutkimuksessani “moraalipaniikin” (moral panic) käsitettä, jonka
Stanley Cohen jäsentää teoksessaan Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers (1972). Sovellan moralipaniikkia keskustelevana
työkaluna aineistoon nähden.
Moraalipaniikki on käsite, johon liittyy jonkin yhteiskunnallisen ilmiön
karikatyrisointi massamediassa ja sen käsittely moraalisena ongelmana.7
Moraali viittaa tässä paheksuttavaan tai ”perinteitä rikkovaan” ilmiöön. Esimerkiksi Erich Goode ja Nachman Ben-Yehuda antavat viiden kriteerin suuntaviivat, joilla moraalipaniikkeja voidaan lähestyä: ilmiöön liittyy yhteiskunnallinen huolestuneisuus, vihamielisyys, konsensus ongelman olemassaolosta,
”räjähdysherkkyys” ja torjuntakeinojen ylimitoittaminen.8
Politiikan kentässä moraalipaniikit voivat yleistyä tilanteissa, joissa poliittisesti on vaikea löytää eroja talous- tai sosiaalipolitiikan alueilta. Moraalipaniikit liittyvät yleensä yhteiskunnalliseen muutokseen tilanteessa, jossa jokin
5
6
7
8
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Työministeriö 2007.
Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010.
Critcher 2006, 2.
Goode & Ben-Yehuda 1994, 51–55.

hallitsemattomaksi tai tuntemattomaksi koettu ilmiö käynnistyy. Yhteiskunnan moraalin ”rappeutumiselle” etsitään syitä eri ryhmistä, esimerkiksi
nuorista.9
Moraalipaniikit ovat toistuvia ja normaaleja ilmiöitä. Ne ilmenevät julkisessa keskustelussa, joka hyvin usein vaikuttaa myös yhteiskunnan asenneilmapiiriin.10 Moraalipaniikki muodostaa kierteen, jossa yleinen mielipide ja
poliittinen keskustelija ajautuvat ilmiön tunnistamisen, leimaamisen ja demonisoinnin kautta viimein vaatimaan ”tiukkoja toimenpiteitä” ongelman ratkaisemiseksi.11
TAULUKKO 1: Moraalipaniikin rakentuminen mediassa ja sen näkyminen
yhteiskunnassa*

Moraalipaniikki

Aihe tulee
mediaan

Aktiiviset ryhmät
tarttuvat aiheeseen

Konsensus kasvaa
ongelmasta ja sen
syistä

Paniikki leimaa
asian käsittelyä ja
ratkaisuja

Moraalipaniikki
rakentuu aiheen
ympärille.

Ilmiö on uusi tai
Huolestuneisuus ja
se esitetään selipelko luonnehtivat
tyksenä nykyongellehtikirjoittelua.
mille.

Sekä eliitit että
asiantuntijat
ovat yhtä mieltä
ongelman vakavuudesta.

Ongelmalle esitetään ”nopeita ratkaisuja”. Ilmiötä ei
käsitellä monimutkaisena.

Moraalipaniikin
Ilmiöön suhtauduseuraukset yhteistaan vihamielisesti
kunnassa.

Puheenvuorot ovat
liioittelevia.

Julkisen keskusKeskustelun kohdetelun käsitteistö ja
ryhmät leimataan
asenteet läpäisevät
”massaksi”
yhteiskunnan.

*Critcherin (2006) mallia mukaillen

9 Critcher 2006, 4–8.
10 Critcher 2006, 4.
11 Critcher 2006, 44.
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Moraalipaniikin Helsingin Sanomien kirjoituksissa voi ymmärtää kahdella tavalla. Joko ne ilmentävät taustalla vellovaa laajempaa asenteiden ja
mielipiteiden koneistoa, eli ne edustavat moraalipaniikin julkista ilmausta.
Toisaalta niitä voi tarkastella myös yksittäisinä huomioina, jotka voivat suurelle yleisölle olla jopa valtaosin tuntemattomia näkökulmia. Tällöin niitä voi
pitää moraalipaniikin mahdollisina käynnistäjinä.
Maahanmuuttokeskustelussa paniikki kohdistui etenkin tarkasteluvuonna 1997 maahanmuuttoon ilmiönä. Maahanmuuttopolitiikan muotoutuminen alkoi samaan aikaan, kun mediassa keskusteltiin maahanmuuttajista
enemmän massana kuin yksilöinä. Vuonna 2010 keskustelussa pääpaino oli
hallitun maahanmuuton ymmärtämisessä. Se, mitä hallinnalla tarkoitetaan
jäi kuitenkin epämääräiseksi.
Harmaa talous puolestaan näkyi suuren työttömyyden vuonna 1997
moraalisena ja suomalaisten ”tukihuijareiden” ja ”kuutamokeikkailijoiden”
ilmiönä, kun taas 2010 se oli selkeämmin kytkeytynyt hämäräyritysten käyttämään ”ulkomaalaiseen työvoimaan”.

MAAHANMUUTTAJAT JA HARMAA TALOUS RINNAKKAISILMIÖINÄ
Vuodet 1997 ja 2010 ilmenevät aineistossa poikkeuksellisina sekä harmaan
talouden että maahanmuuton tarkastelun näkökulmasta. Vuonna 1997 keskustelut erkanevat toisistaan ja maahanmuuttokeskustelu lähtee nousuun.
Samaan aikaan keskustelu harmaasta taloudesta käy lakipisteessä ja kääntyy
sitten laskuun. Lakipisteen yksi selittäjä on samaan aikaan käyty keskustelu
kotitaloustyön verovähennyksistä, joiden ajateltiin ehkäisevän harmaata
taloutta yksityistalouksissa. Vuonna 2010 kumpikin keskustelu on nousussa.
Harmaa talous kytkeytyi vuonna 2010 useammin juuri maahanmuuttoon ja
maahanmuuttoa koskeva keskustelu käy kuumana Perussuomalaisten kunnallisvaalimenestyksen takia. Ohessa näkyy aiheesta kirjoitettujen mielipideja pääkirjoitusaineistojen vaihtelu eri vuosikymmeninä.
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KUVIO 1: Harmaan talous- ja maahanmuuttoaiheiset kirjoitukset 1990–2010
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Niin sanottuja kestoaiheita näissä kysymyksissä esiintyy tasaisesti molemmilla vuosikymmenillä. Kummastakin aiheesta kirjoitetaan yleensä ongelmakeskeisesti, mikä on ymmärrettävää ottaen huomioon kummankin mediafoorumin julkisen funktion: pääkirjoitukset nostavat aiheita keskusteluun ja
kritisoivat, mielipidepalstalla voidaan ilmaista pahennusta koetuista epäkohdista.
Maahanmuuton kestoaiheet liittyvät kotoutumiseen. Kotoutuminen
ymmärretään monella tapaa, mutta pääasiallisesti siinä yhdistyvät vaatimukset kotouttamisjärjestelmän tehostamisesta. Kirjoittajien voi tulkita
kuvastavan ajatusta, että kotoutumaton maahanmuuttaja muodostuu yhteiskunnalle taakaksi ja pidemmällä aikavälillä uhaksi syrjäytymisen muodossa.
Kotoutumiseen liittyvän yhteiskunnan palvelujärjestelmän kritiikin lisäksi
kirjoittajat käyttävät paljon palstatilaa suomalaisten asenteiden pohtimiseen.
Rinnakkain keskusteluissa elävät myös työkeskeisen ja ”vapaan maahanmuuton” käsitteet. Tässä artikkelissa keskityn pelkästään työhön liittyvään
kirjoitteluun, jota ei kuitenkaan ole aiheellista tai mahdollista täysin erottaa
maahanmuutosta laajempana kulttuurisena ilmiönä.
21

Harmaan talouden kestoaiheet liittyvät eri tavoin verotuksen, työmarkkinoiden, yhteiskuntamoraalin tai talousrikollisuuden pohdintaan. Etenkin
1990-luvulla käytiin laajaa verokeskustelua, jossa myös harmaa talous ilmeni.
Tämä nousi esille pimeiden palkkojen ja sosiaalietuuksien oikeudettomassa
nostamisessa, mikä ilmentää lama-ajan Suomessa heräävää työttömien syyllistämistä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Selkeästi yleisemmin harmaa
talous liitettiin 2000-luvulla talousrikollisuuden eikä yksilön moraalittomuuden ilmiöksi.
Kun aineistoa tarkastellaan yksityiskohtaisesti, kestoaiheiden ohessa nousevat esiin erilliskysymykset, jotka merkitykseltään eivät välttämättä ole sen
vähäisempiä. Tarkastelen seuraavassa mainittujen vuosien 1997 ja 2010 kirjoittelua erityisaiheista, maahanmuuttajien työnteosta ja harmaan talouden
kytköksestä maahanmuuttoon.

HARMAA TALOUS HERÄTTÄÄ KESKUSTELUN
Suomessa 1990-luvun lama herätti kiinnostuksen harmaan talouden kasvua
kohtaan. Jo tätä ennen ilmiö oli tiedostettu, mutta sitä käsiteltiin yksittäistapausten näkökulmasta ja usein ”rötösherrojen” toimintana. Vasta kun painopiste
siirtyi valtion tulonmenetyksiin, harmaata taloutta alettiin käsitellä talouden
rakenteellisena ongelmana, ja yksilön moraalin näkökulmasta, kuten esimerkiksi Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa:
”Ongelman ydin ei ole sellaisessa ”veronkierrossa”, jonka kansanedustajat Eero Paloheimo ja Ben Zyskowicz ovat tunnustaneet. Toinen on
korjauttanut ilman kuittia kalaverkkoja ja toinen on maksanut lastenhoitajalle pimeästi.[…] Todellinen pulma on se harmaa talous, joka
liittyy varsinaiseen elinkeinotoimintaan, joka vääristää kilpailua tai
jossa esimerkiksi työttömyyskorvausta saava henkilö tekee säännöllisesti pimeitä töitä. […] pääsyy on liian kireässä tuloverotuksessa
ja liian korkeissa työnantajamaksuissa. Harmaa talous rehottaa niin
kauan kuin työn teettäjällä ja tekijällä on voimakas yhteinen intressi
hyötyä verottajan kustannuksella. Nyt Suomessa vallitsee tällainen
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tilanne, ja se rapauttaa veromoraalia yhdessä korkean työttömyyden
kanssa.” (Pääkirjoitus 14.4.1994.)
Viranomaistyöryhmän raportti ”30 ehdotusta harmaan talouden torjumiseksi” julkaistiin vuonna 1994.12
Samaa raporttia kommentoitiin myös Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa. Se nosti harmaan talouden listalle myös erilaisten sosiaalietuuksien
väärinkäyttäjät, erityisesti nuoret, joiden asenne on lehden mukaan muuttunut myönteisemmäksi harmaata taloutta kohtaan. Vaikka nuoriin sukupolviin suhtaudutaan aina konservatiivisella asenteella, leimaamisessa saattoi
kangastella myös ajalle tyypillinen vaikea suhtautuminen uudenlaiseen työetiikkaan, joka ei enää kummunnut perinteisestä työtä itseisarvona pitävästä
kulttuurista.13
1990-luvun laman aikana talousaiheet nousivat julkisessa keskustelussa
odotetusti keskeisiksi. Valtava työttömyys ajoi keskustelun työttömyyden lieveilmiöihin, kuten ”kuutamourakointiin” ja ”hämäräfirmojen” veronkiertoon.
Kuutamourakointi ja siihen kiinteästi liittyvä sosiaalietuuksien oikeudeton
saaminen asetti yhteiskunnan moraalisen perustan kyseenalaiseksi. Helsingin
Sanomissa hyvinvointivaltio ja yksilön vastuu kytkettiin pääkirjoituksessa
yhteen:
”Harmaa talous elää ja voi hyvin, jos sen haitallisuutta ei tiedosteta tai
sitä vähätellään. Ne, joilla Suomessa olisi arvovaltaa tuomita harmaa
talous, eivät näytäkään kokevan sitä todelliseksi ongelmaksi. Miksi
sitten muukaan kansa vaivautuisi? Pimeän työn tekijöitä ei osata pitää
hyvinvointivaltion vapaamatkustajina, joita he kuitenkin ovat. Hehän
saavat saman ilmaisen terveydenhoidon, koulutuksen ja turvan kuin
muutkin, mutta ilman maksua.” (Pääkirjoitus 25.11.1995.)
Julkinen kohu pääsi kunnolla vauhtiin, kun Helsingin Lönnrotinkadulla
toimineelle saneeraustyömaalle tehtiin vuonna 1995 näyttävä tehoratsia, jonka

12 Hirvonen, Lith & Walden 2010, 254.
13 Ks. Sennett 2002, 105.
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tulosten perusteella vuonna 1996 harmaan talouden torjumiseksi myönnettiin
100 miljoonaa markkaa.14
Harmaan talouden julkisiksi kasvoiksi tulivat pimeän työn tekijät. Tämä
mielikuva on pysynyt tiukasti, vaikka harmaalla taloudella tarkoitetaan paljon
muutakin kuin pimeää palkanmaksua. Uutta keskustelussa olivat veroviranomaisen rajuksi luonnehditut ”tehoiskut”, joita toteutettiin tulevina vuosina
laajalti.
Käsitykset hyvinvointivaltion rahoitusmalleista erkanivat 1990-luvulla eri
intressiryhmien kesken.15 Yrittäjiksi tunnustautuvat kirjoittajat näkyvät aineistossa siellä täällä, pääasiassa kritisoimassa veropolitiikkaa. Näissä kirjoituksissa harmaata taloutta pyritään jopa oikeuttamaan korkealla verotuksella:
rehellisellä yrittäjällä ei katsota olevan muuta mahdollisuutta.
”Näiden lukujen valossa verokeskustelu ei ole outoa. Kuka tosissaan
ihmettelee, että tällaisella hävikillä talouden rattaat eivät pyöri? Kun
veroaste tuntuu kansalaisista järjettömältä, ei ole ihme että harmaa
talous houkuttaa. On vaarana, että kansalaisten yleinen lain kunnioitus
kärsii.” (Mielipide 4.9.1996.)

VUOSI 1997: HARMAA TALOUS JA YHTEISKUNNAN MORAALI
Eipä siis ihme, että vuonna 1995 käynnistettiin silloisen pääministerin Esko
Ahon käskystä ensimmäinen talousrikollisuuden vähentämiseen tähtäävä
toimintaohjelma. Myöhemmin tuli tavaksi koota koko hallituksen yhteinen
talousrikostoimintaohjelma, joka on vuoteen 2012 mennessä toteutettu viisi
kertaa. Näiden laajojen toimenpideohjelmien lisäksi yksittäisiä ja usein ministeriökohtaisia toimenpideohjelmia sekä yksittäisiä lainsäädäntöuudistuksia
on toteutettu tasaisesti.16
Myöhemmin harmaan talouden torjunnan varhaisia toimia arvioitiin
hitaiksi. Toimiin talousrikollisuutta vastaan ryhdyttiin vasta, kun poliittinen
14 Helsingin Sanomat 8.6.1996.
15 Saari 2004, 53–54.
16 Hirvonen, Lith & Walden 2010, 255–258. Valtakunnansyyttäjänvirasto 2005, 58, Muttilainen
& Kankaanranta 2010, 19.
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tilaus toimille oli vuoden 1995 jälkeen olemassa.17 Vuoden 1995 torjuntaohjelma ja julkinen harmaan talouden vastainen kampanja avasivat keskustelun
julkisuudessa. Yhteistä puheenvuoroille on se, että niissä eritellään harmaan
talouden oletettuja syitä ja ne usein ne löytyvät ikään kuin talouden välttämättömyyksistä.
”Suomessa käydään näkyvää kampanjaa harmaata taloutta vastaan.
Kampanjailmoituksissa julistetaan: ’Harmaassa taloudessa toimii välistävetäjien joukko, joka epäröimättä ottaa vastaan yhteiskunnan tarjoamat etuudet ja palvelut, mutta jättää muut maksumiehiksi.’ […] Kampanja on tähdätty kotimaista harmaata taloutta vastaan. Mutta entä jos
menestyminen kansainvälisessä kilpailussa nimenomaan vaatii toimimista harmaan talouden periaatteiden mukaan?” (Vieraskynä 2.1.1997.)
Tai:
”Harmaan talouden kasvu kertoo perusteellisesta verojen inhoamisesta. Ja vaikka pimeää työtä äänekkäästi paheksutaan, sitä harrastetaan yleensä aina kun ilmitulon pelkoa ei ole. Suhtautuminen paljastaa, että sellaista hyvettä kuin veromoraali ei oikeasti ole olemassa.
Nykyinen veroaste tietää, että suunnilleen puolet suomalaisten kansantulosta kulutetaan ikään kuin yhdessä. Edellinen presidentti Mauno
Koivisto muistutti jossain yhteydessä osuvasti, että tämän lähemmäs
sosialismia emme taida päästä.” (Pääkirjoitus 12.3.1997.)
Puhe veromoraalista tai yhteiskuntamoraalista liittyy 1990-luvulla tavaksi
tulleeseen tapaan käsitellä harmaata taloutta yksilön tai yrittäjän moraalisena
heikkoutena. Tässä yhteydessä harmaan talouden piiriin laskettiin kuuluvaksi
varsinkin sosiaalietuuksien väärinkäyttäjät ja etenkin nuoret, joiden pelättiin
sortuvan nuoruuden lyhytnäköisyydessä pimeän työn houkutuksiin.
”Monet ehdottavat harmaan talouden ja sosiaaliturvahuijausten lääkkeeksi valvonnan tehostamista. Ihmisillä on aina taipumus käyttää
17 Alvesalo et al. 2006, 10.
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hyväkseen eteensä avautuvia mahdollisuuksia. […] Massatyöttömyys
opetti kansalle, että jos näyttää rahattomalta, saa sosiaaliturvan kautta
vähimmäistoimeentulon. Erittäin sekava verotus ja sosiaaliturva vaikuttavat yhdessä niin, että monet laskevat hyötyvänsä tulojensa salaamisesta. Systeemiä on yritetty korjailla, mutta se on johtanut entistä
hullumpaan lopputulokseen. […] Pääsyyllinen onkin laki, joka pitää
yllä kiertomahdollisuuksia ja vaikeasti tulkittavia pykäliä.” (Vieraskynä
9.10.1997.)
Lainauksessa toistuu laajemmin aineistossa näkyvä tyytymättömyys sekavaksi koettuun järjestelmään. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK
selvitti nuorten asenteita ja kävi ilmi, että asenteet pimeää työtä kohtaan olivat
höltyneet.
Moraalin höltyminen verojenmaksun, sosiaalietuuksien huijaamisen
tai pimeän työn suhteen oli keskeinen näkökulma harmaaseen talouteen.
Vuonna 1997 tämä sai jo ajojahdin piirteitä. Ihmisiä leimattiin, kuten seuraavassa mielipidekirjoituksessa:
”[…] sosiaalietuuksien väärinkäyttö on ainakin sata kertaa laajempaa
kuin julkisuudessa väitetään. vähäisempää se voi olla pienillä paikkakunnilla, jossa väestö tietää toistensa asiat. […]. Harmaa talous
kukoistaa niin rakennuksilla kuin muuallakin. Nyt usein jopa suoraan sanotaankin, että työt ei enää kiinnosta kun ”vapaamatkustajana” menee paremmin. Sosiaalitäditkin suorastaan hemmottelevat
näitä pikkurikollisia ja alkoholisteja. Väärinkäytöksissä pyörii valtaisat
summat, koska Helsingissä ”ylläpito” on todella kallista. Talousrikollisuus ei rajoitu pelkästään hyvätuloisiin.” (Mielipide 5.8.1997.)
Sosiaalietuuksien huijaamiseen voi nähdä liittyvän moraalipaniikkia ja
vuonna 1997 puheeksi noussut ”käräytysmieliala” kuvastaa tätä. Käräytysmielialalla tarkoitettiin ilmiötä, jossa kansalaiset ilmoittavat epäilynsä sosiaalietuushuijarista suoraan viranomaiselle.
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”Viranomaisille on alkanut tulvia soittoja, joissa ihmiset antavat nimettömän vihjeen naapurinsa pimeistä ansioista tai palkan lisäksi nostetuista työttömyyspäivärahoista.[...] [h]armaan talouden vahingollisuus
ymmärretään ja jos asenteet ovat kääntyneet yhteisten varojen petkutusta vastaan. […] Jos nimettömät ilmiannot hyväksytään, käytäntö
leviää ja voidaan joutua yhteiskuntaan, jossa kukaan ei voi luottaa
kehenkään ja kaikki tuntevat olonsa turvattomiksi.” (Pääkirjoitus
13.9.1997.)
Harmaan talouden yhteydessä käytiin myös keskustelua kotitaloustyön
järjestämisestä Suomessa. Kaiken kaikkiaan kotitaloustyöstä kirjoitettiin kolmessa tapauksessa, mikä näin pienessä aineistossa näkyy selkeästi. Kotitaloustyökeskustelussa kyse oli siitä, että harmaata taloutta pelättiin, mikäli
kotityötä varten ei saataisi mallia, joka kannustaisi rehelliseen yrittäjyyteen.
Samana vuonna tällainen kotityötä koskeva laki saatiin koekäyttöön ja uudistusta perusteltiin muun muassa pimeän työn kitkemisellä.18

MAAHANMUUTTAJAT HOIVAAJINA JA UHKANA
Vuonna 1997 toteutettavaksi päätetty maahanmuutto-ohjelma ei jälkikäteen
arvioituna juuri korostanut työperäistä maahanmuuttoa vaan sen pääpaino
oli pakolaispolitiikan kysymyksissä.19
Samaan aikaan julkisuudessa käytiin keskustelua siitä, miksi maahanmuuttoa ylipäätänsä Suomeen tarvitaan. Kirjoituksissa usein peräänkuulutetaan maahanmuuttaja-käsitteen laaja-alaisuutta ja sitä, että pakolainen ja
turvapaikanhakija tulee erottaa toisistaan.
”Ankeinakin työttömyysaikoina on syytä muistaa, että maahanmuuttajat kaiken kaikkiaan ovat koko yhteiskuntaa rikastuttava voimavara.
He antavat virikkeitä talouden ja kansallisen kulttuurimme kehitykselle ja voivat toimia sillanrakentajina Suomelle niin tähdellisessä kansainvälisessä kanssakäymisessä.[...] maahanmuuttoa on syytä hallitusti
18 Laki säädettiin vuonna 1999: HE 97/1999.
19 Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2006.
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edistää kulloisenkin talouskehityksen ja yhteiskunnallisen tilanteen
puitteissa. Meillä on myös moraalinen vastuu pakolaisuudesta.” (Pääkirjoitus 10.1.1997.)
Mainitussa maahanmuutto-ohjelmassa kiteytettiin toimenpide-ehdotukset hallitun maahanmuuton sateenvarjokäsitteen alle. Tämä termi ei kuitenkaan vielä tuolloin avautunut Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa, jossa
pohdittiin käsitteen sisältöä ja merkitystä.
”[…] merkittävämpää on selvittää ensin, mitä [maahanmuutto-ohjelmasta esityksen laatinut] toimikunta tarkoittaa vaatiessaan edistämään
hallittua maahanmuuttoa taloudellisten ja yhteiskunnallisten olojen
rajoissa. Poikkeaako linjaus paljonkin nykykäytännöstä?” (Pääkirjoitus
12.1.1997.)
Vuonna 1997 hallittua maahanmuuttoa ei vielä ollut selkeänä käsitteenä
olemassa. Kotoutuminen miellettiin aktivointitoimenpiteinä, joissa maahanmuuttajille opetetaan lähinnä suomen kieltä. Yritysten ja työmarkkinoiden
yhteydessä käsiteltiin rasismia ja suomalaisia asenteita mutta pääosaa kirjoituksia hallitsi pyrkimys käsitteellistää maahanmuuttoa Suomessa. Vaikka
maahanmuuttoon suhtautuminen oli vaikea kysymys, harmaan talouden
ongelmat eivät vielä kytkeytyneet maahanmuuttajien ilmaantumiseen. Asenteet maahanmuuttajia kohtaan olivat 1990-luvulla kielteisiä ja yleinen mieliala
oli, että yhteiskunnan pitäisi ensisijaisesti turvata ”suomalaisten” työllisyys ja
palvelut.20
Kielteisistä asenteista kertovien mittausten lisäksi 1990-luvun maahanmuuttokeskustelussa on havaittu myös siirtymä kohti ”hyötypuhetta”. 21
1990-luvulla maahanmuuttajat nähtiinkin sinänsä positiivisessa valossa, että
heidän odotettiin parantavan työllisyysastetta ja heikkenevän huoltosuhteen
hoitoa. 1980-luvun lopulla maahanmuuttokeskustelu oli humanitäärisesti
viritettyä ja keskusteluissa toistuvasti kannettiin huolta siitä, että maahanmuuttajat sijoittuvat huonoina pidettyihin töihin. 1990-luvun puolenvälin jäl20 Ks. Jaakkola 2009, 38.
21 Ruuska 1999, 205.
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keen keskustelussa on osoitettu siirtymä, jossa maahanmuuttajien nähdään
yhä useammin kilpailevan suomalaisten kanssa työpaikoista.22
Vuonna 1997 maahanmuuttoa käsiteltiin väestöllisenä ilmiönä, joten maahanmuuttajia ei usein nähty aktiivisina kansalaisina vaan heidät miellettiin
yleisen työttömyyden erikoisryhmäksi, joka erottui vain maahanmuuttajastatuksen kannalta muusta työttömien massasta. Oheisen lainauksen takana
on työvoimatoimiston (nykyisin TE-toimisto) virkailija, joka kuvaa työtään
ja vastaa julkisuudessa käytyyn kriittissävyiseen keskusteluun maahanmuuttajien työllistämisestä.
”Maahanmuuttajien omat palvelut Espoon työvoimatoimistoissa ovat
käynnistyneet vasta kahden viime vuoden aikana. Työttöminä työnhakijoina on Espoossa noin 1100 maahanmuuttajaa ja luku kasvaa
joka päivä. Heidän palveluistaan vastaa kaksi virkailijaa […] Kenenkään etua ei palvele, että hakija odottelee työttömänä ja toimettomana
kuukausi- tai jopa vuosikaupalla kurssille pääsyä. Joko työhallinnon
tai kaupungin on otettava kielikoulutus vastuulleen kattavasti, mihin
toivon päättäjien paneutuvan heti, jotta ongelmat eivät kasaantuisi
ennestään. […] sodan keskeltä saapunut maahanmuuttaja tarvitsee
asiakkaana kokonaisvaltaista palvelua ja neuvoja uuden kulttuurisen
kenttänsä hahmottamiseen.” (Mielipide 24.7.1997.)
Kirjoituksessa tiivistyy ajalle tyypillinen paniikki viranomaisjärjestelmän
kyvyttömyydestä vastata kasvavan maahanmuuton ja kotoutumisen haasteisiin. Ratkaisuksi ajateltiin, että maahanmuuttajille tuli tarjota välineitä, pääasiassa kielikoulutusta, joka auttaisi heitä aktiivisesti osallistumaan omaan
työllistymiseensä. Kielikoulutuksen voimakas korostaminen tässä ilmanalassa voidaan tulkita ratkaisuksi juuri maahanmuuttajaryhmän hankalalle
työmarkkina-asemalle.
Maahanmuuttajien muuttuminen ”tuntemattomaksi massaksi” tilastojen
ja syrjäytymispelon kautta edesauttavat paniikin syntyä. Moraalipaniikille
tyypillistä on leimaaminen, joka nimenomaan tekee kohteista kasvottomia.
Epäonnistuneen kotoutumisen tai suomalaiseen yhteiskuntaan integroitu22 Ruuska 1999, 208.
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misen lopputuloksena nähdään syrjäytyminen. Kieli on yksi kansallisen identiteetin perusta, joka maahanmuuttokeskustelussa näkyy eräänlaisena minimivaatimuksena Suomessa oleilemiselle.
”Tällä hetkellä monet maahanmuuttajat ovat työttöminä. Helsingissä
työttömyysaste ulkomaalaisten keskuudessa on lähes 70 prosenttia.
Erityisenä huolenaiheena ovat ne nuoret maahanmuuttajat, jotka ovat
saaneet peruskoulun päättötodistuksen, mutta joiden kielitaito ei siitä
huolimatta riitä esimerkiksi ammatillisiin opintoihin. [...] Ilman kielitaitoa ja ammattia nuori syrjäytyy.” (Mielipide 3.4.1997.)
Maahanmuuttajia ei kyetä palvelemaan henkilökohtaisesti ja he eivät –
kielitaidon puuttuessa – kykene itse osallistumaan aktiivisesti omaan työllistämiseensä. Paniikki kohdistuu hallinnollisen byrokratian kritiikkiin. Ei
ole lainkaan yllättävää, että tällaisen paniikki koskettaa juuri maahanmuuton
oikeuttamista tilanteessa, jossa Suomen työttömyys on muutenkin korkealla tasolla ja työhallinnon kykyä reagoida tilanteeseen kritisoitiin yleisesti.
Eräs kirjoittaja ottaa kantaa juuri tähän maahanmuuttajien ”massoittumisen”
ongelmaan, joka ilmenee esimerkiksi ryhmän leimaamisena.
”On aika tehdä linjaus, kuinka nykyisiin maahanmuuttajiin suhtaudutaan: pidetäänkö heidän ongelmiaan sosiaalisina ja periaatteessa rinnasteisina suomalaisten ongelmiin (työttömyys), tai muuten selitettävinä (kieliongelmat, koulutustaso, lyhyt maassaoloaika) vai aletaanko
ongelmia selittää rasismilla ja kulttuurieroilla. Jälkimmäiset ovat tietysti helpompi selitys. Mutta kumpia ongelmia on helpompi ratkaista?”
(Mielipide 29.6.1997).

VUOSI 2010: HALLITTU MAAHANMUUTTO TÄSMENTYY
Kotouttamiselle sisäasiainministeriön verkkosivulla annettu tuore määritelmä
pitää sisällään kotouttamisen ja työnteon välisen jännitteisen suhteen. Tätä
lainausta voi tavallaan pitää suhteutettuna parin vuosikymmenen aikana käy-
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tyyn yhteiskunnalliseen keskusteluun, jossa alla esitetty määritelmä on rakentunut:
”Kotouttamisesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö vuoden 2012 alusta
lähtien. Kotouttamisen tavoitteena on, että maahanmuuttajat voivat
osallistua suomalaisen yhteiskunnan toimintaan kuten muutkin maassa
asuvat. Suomen tai ruotsin kielen oppiminen on yksi kotoutumisen keskeinen tekijä. Työikäisten maahanmuuttajien kohdalla tavoitteena on,
että he pääsevät työelämään ja heidän osaamisensa ja koulutuksensa
saadaan suomalaisen yhteiskunnan käyttöön. Työ- ja elinkeinotoimistot ja kuntien maahanmuuttotyöntekijät auttavat Suomeen muuttavia alkuun.” (Sisäasianministeriö, kursiivi kirjoittajan).
Kotouttamisen tavoitteena on avata maahanmuuttajalle mahdollisuus
osallistua suomalaiseen yhteiskuntaan kuten muutkin maassa asuvat. Toisaalta työikäiseltä maahanmuuttajalta odotetaan hänen työpanoksensa saamista työmarkkinoille. Käytännössä vastakkain ovat kaksi maahanmuuttajatyyppiä.
Työperäisen maahanmuuttajan oletetaan kotoutuvan työtä tekemällä ja
kieltä oppimalla. Turvapaikanhakijat ja pakolaiset tulisi tämän painotuksen
mukaan kotouttaa tarjoamalla heille työpaikka. Toisaalta on syytä muistaa,
että yhteiskuntaan osallistuminen ei sinänsä edellytä työntekoa. Kotoutumisen virallinen määritelmä on joka tapauksessa arvokas lähde lähdettäessä
tarkastelemaan hallitun maahanmuuton käsitettä. Virallisessa määritelmässä
kyse on maahanmuuton hallinnasta, vaikka sitä ei eksplisiittisesti kirjoituksessa ilmaista.
Vuonna 2010 maahanmuuttajat kytkeytyvät harmaaseen talouteen epärehellisten yrittäjien kautta. Epärehellisillä yrityksillä ja harmaalla taloudella tässä yhteydessä viitattiin useimmiten pimeään palkanmaksuun tai
työsuojelun puuttumiseen. Kumpikin näkökulma koskee nimenomaan työntekijää eikä sinänsä erottele maahanmuuttajia erilliseksi ryhmäkseen. Käytännössä kuitenkin pimeät palkat ja puutteellinen työehtojen valvonta kulkevat
rinta rinnan ja etenkin maahanmuuttajat mielletään uhreiksi.
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”Ulkomaalaisten työntekijöiden on jo nyt vaikeaa pitää huolta oikeuksistaan. SAK:n ja ammattiliittojen kokemusten mukaan palkkaan, ylitöihin, loma-aikoihin ja muihin työehtoihin liittyvät rikkomukset ovat
heillä huomattavasti yleisempiä kuin kantaväestöllä. Myös kiskonnan
tapainen työsyrjintä rajoittuu lähes pelkästään ulkomaalaisiin työntekijöihin ja on huolestuttavasti yleistymässä. […] Hallittu, työvoiman
todelliseen tarpeeseen perustuva maahanmuuttopolitiikka on koko
Suomen etu.” (Pääkirjoitus 10.3.2010.)
Harmaa talous ja laiton maahanmuutto kulkivat nyt käsi kädessä ja niiden
torjuntaan yhteiskunnan oli tarkoitus tarttua. Kirjoittelussa saattaa havaita
toiveen, että humanitäärinen elementti palautettaisiin maahanmuuttokeskusteluun pelkän hyötynäkökulman sijasta. Tässä puheenvuorossa ilmenee kielellinen siirtymä, joka heijastaa maahanmuuttopolitiikkaan syntynyttä erottelua torjuttavan ja sallitun maahanmuuton välillä.
”Turvallinen yhteiskunta on etu sekä suomalaisille että täällä asuville
ulkomaalaisille. Turvapaikkajärjestelmän väärinkäytöksistä sekä laittoman maahantulon ilmenemismuodoista ja niiden torjumisesta on
syytä keskustella. Välttämättömän työperäisen maahanmuuton hyväksyttävyys häviää, jos kansalaiset eivät luota turvapaikkajärjestelmän
toimivuuteen.” (Pääkirjoitus 1.5.2010.)
Vuonna 2010 voisi poleemisesti pohtia, onko hahmoton massa muuttunut
hallittavaksi virtaukseksi. Massaa hallitaan luomalla puitteita, mutta virtausta
hallitaan luomalla hallinnollisia rakenteita ja käytänteitä.
SAK:n vuoden 2011 tavoitteet maahanmuuttopolitiikan kehittämiseksi linjaavat hallitun maahanmuuton työperäiseksi. Omiin selvityksiinsä vedoten
keskusjärjestö korostaa, että useimmilla aloilla on riittävästi työvoimaa tarjolla
ja paine lisätä maahanmuuttoa kielii usein huonoista työehdoista tai halusta
pienentää palkkakustannuksia. Vastuullinen maahanmuutto on ehdotuksen
mukaan mahdollista vasta, kun alakohtainen työvoiman tarve kyetään hah-
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mottamaan realistisesti. SAK:n ajama painopiste on OECD:n ohjeistuksessa,
jossa yrityksiä kehotetaan ensisijaisesti palkkaamaan paikallista henkilöstöä.23
Tätä roolia ”maahanmuuton valvojana” ammattiyhdistysliike on joutunut
ajoittain myös selittelemään, mikä tavallaan tuo esiin hankaluudet rajata
harmaa talous ja maahanmuutto omiksi ongelmikseen. Ammattiyhdistysliikkeen vaatima valvonnan lisääminen ei ole toteutunut, sillä samaan aikaan
valtion tuottavuusohjelman takia piiritarkastajien määrää oli leikattu.
”Rakennusliitto on korostanut johdonmukaisesti, että suomalaisen harmaan ja pimeän työn takana ovat pääsääntöisesti epärehelliset, alalle
pesiytyneet hämärämiehet. Pimeä ja harmaa rakennusalan talous ei ole
ulkomaalaisten työntekijöiden alulle panemaa tai pyörittämää. Se on
varsin ammattimaisesti junailtua rikollista yritystoimintaa, jossa käytetään hyväksi suomalaisen yhteiskunnan porsaanreikiä. Rakennusliitto
on ajanut koko ajan vain sitä, että myös rakennusalalla noudatettaisiin alan yleissitovia työehtosopimuksia, Suomen lakeja ja asetuksia.
Tämäkin riittäisi jo pitkälle. Mutta kun näin ei tapahdu, tarvitaan myös
valvontaa.” (Mielipide 3.5.2010.)
Vuosi 2010 käynnistyi kauppakeskus Sellossa sattuneen ampumavälikohtauksen värittämänä. Ulkomaalaistaustainen mies surmasi entisen puolisonsa
ja muita, ja tämän jälkeen ampui itsensä. Kysymys siitä, keitä Suomeen halutaan maahanmuuttajiksi (tai keistä Suomelle on hyötyä) oli vuoden vaihteen
jälkeisen kirjoittelun kohteena.
”Olen seurannut maahanmuuttokeskustelua Sellon valitettavan ampumistapausten jälkeen ja todennut, että kirjoituksissa asiallinenkin ja
järkevästi perusteltu kritiikki on usein leimattu rasismiksi.[…] Pitäisi
selkeästi pitää erillään työn perässä laillisesti maahan muuttajat, niin
sanotut kiintiöpakolaiset sekä laittomasti maahan tulijat. […] On käsittämätöntä, että eräät humanistit humanitaarisin perustein haluaisivat
pitää rajat avoimina köyhistä maista tänne laittomasti muuttaville,

23 SAK 2011, 10.
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ja vaikeuttaa heidän karkotuksiaan millään perusteella.” (Mielipide
13.1.2010.)
Mutta missä on syy? Hallittu maahanmuutto voi olla maahanmuuttovirtauksen tilkitsemistä tai maahanmuuttajien ”laadullista” erottelua. Näyttäisi
siltä, että hyvä maahanmuuttaja ymmärretään nimenomaan hyvin kotoutuneeksi maahanmuuttajaksi. Hyvin kotoutuneiden maahanmuuttajien vastakohtana on tietysti vaikeasti kotoutettavien ”ongelmaryhmä”.
”Kotouttaminen ei ole pelkästään kielikurssin käyntiä ja kolmen
vuoden kotouttamissuunnitelman toteuttamista, vaikka se onkin erittäin tärkeä osa yhteiskuntaan sopeutumisen kannalta. Kotouttamisen
onnistumiseen tarvitaan maahanmuuttajalta motivaatiota ja oikeaa
asennetta sekä ympäristöltä kannustavaa ja suvaitsevaista suhtautumista. Kotouttamisohjelmaan tulisi sisällyttää varmistus, että osallistuja suorittaa kaikki lainsäädännön vaatimat ja myös turvaamat vaiheet.” (Mielipide 15.6.2010.)
Keinot ovat vuonna 2010 samat kuin vuonna 1997: kieli ja ammatti. Ja jälleen vaaditaan nopeutta. Työlupien saaminen on saatava nopeammaksi, kieli
on opittava nopeammin ja suomalaisen yhteiskunnan arvot on omaksuttava
nopeammin:
”Saatavuusharkinta ei tarkoita, että ulkomaalaisten työntekijöiden
maahantulo estyy niiden työpaikkojen osalta, jossa työntekijöitä on
aidosti vaikea saada reiluista työehdoista huolimatta. Näissä tapauksissa työntekijöiden Suomeen saamisen lupakäytännöt onkin saatava
sellaisiksi, että työlupa käsitellään nopeasti.” (Mielipide 25.5.2010.)
Vaikka kyse on aineistollisesti vain pienestä näytteestä, nopeuden vaatimus on ymmärrettävissä yhdessä maahanmuuton hallinnan tarpeen kanssa.
Nopeus ei vain ole helposti yhteen sovitettavissa byrokraattisten tavoitteiden
kanssa.
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”Keskeisiä esteitä ulkomaalaisten työllistymiselle ovat kielitaitovaatimukset, työ- ja oleskelulupiin liittyvä hidas ja monimutkainen viranomaisbyrokratia sekä hajallaan olevat neuvonta- ja ohjauspalvelut.”
(Mielipide 9.10.2010.)
Tai:
”Turvapaikkakäsittelyn ruuhkautuminen ei automaattisesti merkitse,
että hakemuksia olisi valtava määrä. Se merkitsee, että hakemuksia
on valtava määrä suhteessa niihin resursseihin, joita käsittelyyn on
varattu. Käsittelyn hitaus on ongelma, ei hakemusten määrä. Määrä
on pieni.” (Mielipide 31.8.2010.)
Maahanmuuttajan onnistunut kotoutuminen ei ole pelkästään työntekijäksi kouluttamista. Työnteon kautta avautuva paikka yhteiskunnassa on
yhteydessä muuhunkin hyvinvointiin. Työkeskeistä kotoutumista korostava
yhteiskunta on perusteltavissa, mutta kotoutuminen ei määrity riittävästi
vain tällä yhdellä akselilla. Kotoutumisen nopeus-puhe kytkeytyy työnteon ja
kansalaisen ”virallisen” aseman saamiseen, mutta on pidettävä mielessä, että
kotoutuminen on kokonaisuutena pitkä, jopa sukupolvien mittainen projekti.
Maahanmuuton mieltäminen työkeskeisesti puoltaa ajatusta hyvästä maahanmuuttajasta, joka kotoutuu nopeasti ja on tarpeen suomalaisilla työmarkkinoilla. Ei-työperäinen maahanmuutto nousee esiin esimerkiksi SAK:n maahanmuuttotavoitteita esittelevässä kirjoituksessa.
”Myös ei-työperäisen maahanmuuton kautta Suomeen saapuvien työllistymiseen on kiinnitettävä selvästi suurempaa huomiota. Maahanmuuttajalla on oikeus saada apua kotoutumisessa ja velvollisuus tehdä
parhaansa kotoutuakseen. Hätää kärsiviä tulee jatkossakin auttaa.[...]
Maahanmuuttajien kielikoulutus ja työhön pääsy ovat avainasemassa.
Jos tarjolla ei ole tehokkaita välineitä maahanmuuttajien koulutukseen
ja sopeutukseen, on riskinä syrjäytyminen, jonka ongelmat heijastuvat
myös muuhun yhteiskuntaan. Tällaista kestämätöntä kehitystä ei saa
päästää vallalle.” (Mielipide 27.3.2010.)
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EHDOTUS HALLITUN MAAHANMUUTON HALTUUNOTTAMISEKSI
Harmaa talous liittyy maahanmuuttoon palkkasyrjinnän ja työsuhteiden
laadun näkökulmasta. SAK:n aloitteet vuodelta 2010 kritisoivat tunnettuja
tilaajavastuulain porsaanreikiä. Pääasiassa SAK ehdottaa tiukempaa valvontaa, jolla lopetetaan mahdollisuudet käyttää hyväksi lähetettyjä mutta
myös Suomessa asuvia ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä.24
Vaikka hallittua maahanmuuttoa usein perustellaan taloudellisesti, sen
alaan katsotaan kuuluvan myös kotoutuminen ja hyvinvointiyhteiskunnan
voimakas puolustaminen. Joskin tämä keskustelu saa välillä leimaavia piirteitä. Seuraava lainaus oli otsikoitu ”Hallittu maahanmuutto edistää integroitumista”.
”Kannattaa tehdä opintomatka esimerkiksi Berliinin Kreutzbergiin,
Tukholman Tenstaan tai joihinkin ongelmalähiöihin Pariisissa ja
Yhdysvalloissa, niin totuus alkaa paljastua. Näissä maissa maahantulo
on ollut kontrolloimatonta ja valtaisaa, ja valtavat määrät eri kulttuureista tulleita ihmisiä on asutettu samoille alueille. Samaan aikaan alkuperäiset asukkaat ovat muuttaneet muualle. Seurauksena ovat olleet
sitten syrjäytyminen, mellakat ja väkivalta puolin ja toisin. Sellainen
integrointi ei ole kenenkään etu, ei maahantulijan eikä valtaväestön.
Myös turvallisuusnäkökulma on ehdottoman perusteltu.” (Mielipide
23.2.2012.)
Maahanmuuttoa ja siihen liittyvää harmaata taloutta voidaan lähestyä
laadullisen ja määrällisen hallinnan näkökulmista. Tällöin kiinnitetään huomiota osittain eri asioihin. Maahanmuuton laadullinen hallinta tarkoittaa
arkikielessä ”hyvien maahanmuuttajien” haalimista Suomeen. Tämä käy ilmi
esimerkiksi vuoden 2006 hallituksen maahanmuuttopoliittisesta ohjelmasta,
jossa tavoitteeksi asetetaan työperäisen maahanmuuton edistäminen, ja jossa
erityisenä kohderyhmänä ovat ne maahanmuuttajat, jotka ”laajentavat osaamispohjaa ja lisäävät innovatiivisuutta”.25
24 SAK 2011, 9–10, SAK 2010, 10–11.
25 Hallituksen Maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2006, 3–4.
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Nimenomaan korkeasti koulutetuista maahanmuuttajista puhuttaessa
puhutaan usein yhteiskunnallisten resurssien haaskaamisesta. Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien rekrytointivaikeuksia on käsitelty Aira Vehaskarin tuoreessa tutkimuksessa ja ehdotettu erilaisia toimenpiteitä heidän
tukemisekseen. Lisäksi näyttäisi siltä, että Suomessa korkean koulutuksen
hankkineita maahanmuuttajia on vaikea saada pysymään koulutuspääomansa
kanssa Suomessa.26
Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ryhmä on kuitenkin erityispiirre koko maahanmuuttoa tarkasteltaessa. Valmiin koulutuksen omaaminen ei tee vielä ”hyvää” maahanmuuttajaa. Maahanmuuttaja täytyy saada
kotoutettua suomalaiseen yhteiskuntaan ja samalla integroitua suomalaisille
työmarkkinoille. Vuonna 2011 voimaan tulleessa uudessa kotoutumislaissa27
korostetaan tätä näkökulmaa, mutta myös sitä, että integrointi tulee ulottaa
muihinkin kuin työmarkkinoiden maahanmuuttajaryhmiin.
Hyvän maahanmuuttajan keskeinen tunnusmerkki sen sijaan näyttäisi
olevan oma aktiivisuus, jonka varaan yhteiskunnallinen tukijärjestelmä voidaan rakentaa. Maahanmuuttajan on toisin sanoen opittava kieli ja kotouduttava nopeasti.
Aineiston valossa voisi ajatella, että maahanmuuttaja muuttuu ”massaksi”,
mikäli hän ei vastaa tiettyä odotettua aktiivisuutta. On selvä, että tällainen
näkökulma muokkaa palvelujärjestelmän ohjausta. Itse asiassa Helsingin maahanmuuttajapalveluja tutkittaessa, on havaittu piirre, jota voisi pitää ”massoittumisena”. Maahanmuuttajan saama palvelu vaihtelee sen mukaan, miten he
onnistuvat asiakastilanteessa ja on mahdollista, että virkailija ei ”kohtaa” maahanmuuttajaa yksilönä kieli- tai kulttuurivaikeuksien takia.28
Poiketen laadullisesta maahanmuuton valvonnasta, maahanmuuton määrällinen hallinta on yhteydessä maahanmuuttohallinnon (maahanmuuttopoliittisiin) järjestelyihin. Kun maahanmuutosta puhutaan määrällisesti, keskitytään ennen kaikkea talouden tarpeisiin. Tällöin maahanmuuttoon liittyy
etenkin lupamenettelyn perusteiden avaaminen, mutta myös valvonnan järjestäminen. Valvonta koskee maahanmuuttajan työpanoksen toteutumista
26 Vehaskari 2010, 27; 44–45.
27 Kotoutumislaki 1386/2010.
28 Härkäpää & Peltola 2005, 82–83.
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markkinoilla, eli esimerkiksi harmaan talouden näkökulmasta maahanmuuttajan työskentelyä tulee valvoa. Toisaalta, työmarkkinoiden tarpeiden arvioiminen ja niihin vastaaminen – esimerkiksi niin sanottu tarveharkinta – on
osa valvonnan koneistoa, jolla määrällinen maahanmuuton valvonta toteutuu.
Näitä kahta ulottuvuutta ei voi erottaa toisistaan puhuttaessa hallitusta
maahanmuutosta. On syytä pohtia sitä, miten selkeästi ”hallitun maahanmuuton” käsitettä on käytetty tai käytetään etenkin poliittisessa keskustelussa.
Hallitun maahanmuuton voisi helposti olettaa sisältävän sekä määrällisen että
laadullisen elementin, jolloin talouden, työmarkkinoiden, humanitäärisen ja
yksilöllisen maahanmuuttajakuvan painopisteet tulevat osaksi keskustelua.
Jos tällaisen tulkinnan ottaa ohjenuoraksi, voi aiheellisesti kysyä, miten
politiikassa toimivien tahojen ja henkilöiden olisi hyvä suhtautua maahanmuuton hallintaan. Maahanmuuton hallinta ei ole virkamiespäätöksellä
toteutettavissa oleva hallinnollinen toimenpide vaan se erittäin vahvasti elää
osana yhteiskunnallista julkisuutta.
Hallittua maahanmuuttoa ei käsitteenä pitäisi hylätä vaan se pitäisi nimenomaan ottaa haltuun. Käsitteellä on suuri tilaus maahanmuuttokeskustelun
”ylikiehumisen” ehkäisemisessä, mutta samalla sen avulla voidaan lähestyä
vaikeita maahanmuuttonäkökulmia, jotka esimerkiksi liittyvät kotoutumisen
epäonnistumiseen ja maahanmuuttoon tosiasiallisena ilmiönä, jota ei aina
voida hallita.
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3.

Pysyvä tilapäisyys – Huomioita
paperittomuuden, ulkomaalaisuuden
ja prekaarin työn suhteista
MARKUS HIMANEN

Työn ja siirtolaisuuden suhteista käydyn julkisen keskustelun painopisteet
ovat Suomessa vaihdelleet. 1990-luvulta alkaen julkisessa keskustelussa merkittävimpänä ongelmana nähtiin pysyvästi maassa asuvien maahanmuuttajien – ensisijaisesti pakolaisten ja heidän perheenjäsentensä – työllisyys. Tässä
keskustelussa yhtäältä kritisoitiin suomalaisten työmarkkinoiden ulossulkevia
rakenteita, ja toisaalta pohdittiin pakolaisten valmiuksia tulla toimeen suomalaisessa työelämässä. Yleiset talous- ja väestöpoliittiset kysymykset nousivat hetkellisesti pinnalle 2000-luvun puolivälissä. Keskusteltiin siitä, missä
määrin maahanmuutolla voidaan korvata eläköityvää työvoimaa, ja millaiset
muuttovirrat parantaisivat valtion huoltosuhdetta. Kolmanneksi, erityisesti
vuoden 2008 finanssikriisin ja perussuomalaisten kunnallisvaalivoiton jälkeen, keskustelu harmaasta taloudesta ja ulkomaisen tilapäistyövoiman
hyväksikäytöstä on hallinnut julkista debattia. Keskustelut ovat tietysti pitkälti
sekä temaattisesti että ajallisesti päällekkäisiä. Yhteistä niille on myös se, että
ne kaikki käsittelevät siirtolaisuutta ensisijaisesti kansallisesta perspektiivistä
käsin: millaisia haittoja ja mahdollisuuksia muuttoliikkeistä seuraa Suomelle.
Harmaan talouden nousu keskusteluun on ollut oleellista muun muassa
siksi, että sen kautta on tullut esille suomalaisten työmarkkinoiden uuden43

lainen etninen jakautuminen. Työmarkkinoiden etnistä lohkoutumista voidaan tarkastella eri tavoin, mutta tässä yhteydessä oleellista on kaksi kehityskulkua. Yhtäältä voidaan todeta, että Suomessa maahanmuuttajat sijoittuvat
työmarkkinoiden marginaaliin: heidän työsuhteensa ovat keskimäärin epävarmempia, työttömyys on heidän joukossaan yleisempää ja erityisesti taloudellisen laskukauden aikana työttömäksi jääminen on todennäköisempää.1
Toisaalta voidaan väittää, että työmarkkinat ovat lohkoutuneet siten, että on
syntynyt kahdet toisistaan eriytyneet työmarkkinat, joilla on voimassa erilaiset säännöt. Erityisesti tilapäisesti Suomessa työtä tekevät ulkomaalaiset
työskentelevät monesti heikoin työehdoin. Ammattiliittojen, julkisuuteen tulleiden tapausten ja aihetta käsittelevien tutkimusten mukaan tilapäisille ulkomaalaiselle työntekijöille maksetaan työehtosopimusten alittavia palkoja tai
ainakin vähäisempää palkkaa kuin suomalaisille työntekijöille, muun muassa
rakennusalalla.2
Työmarkkinoiden etnisen segmentoinnin käsite saattaa kuitenkin johtaa
harhaan. Etninen lohkoutuminen ei välttämättä perustu etnisyyteen sinänsä,
vaan on seurausta kansainvälisen muuttoliikkeen sääntelystä ja ulkomaalaislainsäädännöstä tai muista ulkomaalaisen työntekijän työmarkkina-asemaa
heikentävistä tekijöistä, jotka eivät suoraan liity hänen kansallisuuteensa.
Ulkomaalaisten työhön pääsyn sääntely onkin luonteeltaan erilaista kuin muu
työmarkkinoiden sääntely, kuten työehtosopimukset.
Myös siirtolaisten työmarkkina-aseman palauttaminen liian selvärajaiseen duaalimalliin työmarkkinoiden jakautumisesta on ongelmallista. Normaalien ja epänormaalien tai laillisten ja laittomien työmarkkinoiden välisen
eron korostaminen yksinkertaistaa ongelmia liikaa. Samalla on selvää, että
selityksiä ei voida hakea pelkästään maahanmuuttajan yksilöllisten ominaisuuksien ja työmarkkinoiden logiikan pohjalta. Siirtolaisuuden taloudelliset
seuraukset sekä siirtolaisille itselleen että kohdemaalle ovat vahvasti kiinnittyneet työn prekarisaation ja siirtolaisuuden kontrollien rakenteisiin. Nämä
rakenteet paikantuvat yhtä lailla helsinkiläiseen työnvuokrausyritykseen,
jonka palkkalistoilla on turvapaikanhakijoita ja ulkomaalaisia opiskelijoita,

1 Forsander 2002.
2 Ks. esim. Alho 2010, Kontula 2010.
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kuin paperittomia työllistävään siivousfirmaan Lontoossa tai hoivatyöläisiä
teollisuusmaihin tarjoavaan työvoiman välitysyritykseen Manilassa.
Hyvän lähtökohdan näiden ongelmien käsittelyyn antaa Euroopassa jo pitkään käyty keskustelu paperittomuudesta ja erityisesti paperittomien asemasta
työssä ja työmarkkinoilla. Juuri paperittomuus on ilmeisin esimerkki, jonka
kautta siirtolaisuuden hallinnan, kapitalististen työmarkkinoiden ja globaalin
talouden kiertokulkujen välisiä yhteyksiä voidaan tarkastella. Yhtäältä valtiot
määrittävät tietyt liikkumisen muodot laittomiksi ja toiset laillisiksi, toisaalta
länsimaiden tiukat viisumivaatimukset ja kireä lupapolitiikkaa ovat osaltaan
johtaneet paperittomuuden määrän kasvuun viime vuosikymmeninä. Paperittomien merkitys halvan työvoiman lähteenä (mm. maataloudessa, kotiapulaisina, pienteollisuudessa ja siivousalalla) on Euroopassa suuri. Suurin
osa paperittomista tulee köyhistä maista, globaalista etelästä, ja he lähettävät
merkittäviä määriä rahaa lähtömaihin. Nämä tekijät eivät selitä tyhjentävästi
kaikkien siirtolaisten työmarkkina-asemaa Suomessa, mutta ilman niiden
huomioon ottamista ei voida ymmärtää siirtolaisten asemaa työssä ja yhteiskunnassa. Pidempään yhtäjaksoisesti ja luvallisesti maassa asuvien maahanmuuttajien työmarkkinatilanne on tietenkin erityisesti juridiselta kannalta
erilainen.
Näiden havaintojen kautta voidaan avata kahta nykyään keskeistä tapaa tai
logiikkaa hahmottaa ratkaisuja harmaan talouden, paperittomuuden ja ulkomaalaisten heikkojen työehtojen muodostamiin ongelmiin. Molemmat kiertyvät pysyväksi muuttuneen tilapäisyyden ongelmien ympärille. Ensimmäisen
mukaan nykyiset sääntelyn tavat on vanhanaikaisia. Pitäisi luoda järjestelmä,
joka ottaisi paremmin huomioon yritysten joustavan työvoiman tarpeet tuottamatta kuitenkaan kustannuksia hyvinvointivaltiolle. Tällaisessa ajattelussa
on kyse tietynlaisesta epävarmassa asemassa työskentelevien siirtolaisten
aseman virallistamisesta siten, että epävarma ja työnantajasta riippuvainen
asema sisällytetään uudistuksiin. Esimerkiksi EU-tasolla käydyt keskustelut
määräaikaisen siirtolaisuuden ja kiertomuuton lisäämisestä viittaavat uuden
vierastyöjärjestelmän luomiseen. Toisen, ainakin suomalaisessa julkisessa
keskustelussa monella tapaa hegemonisen ajattelutavan mukaan kaikille Suomessa työskenteleville on taattava samat oikeudet, ja on vältettävä sellaisten
järjestelmien luomista, joissa siirtolaiset toimivat vain edullisena työvoimana.
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Suomalaisia työmarkkinoita ja sopimusyhteiskuntaa ajatellaan tässä eräänlaisen rajatun universalismin kautta. Tämä kanta kohtaa välttämättä kysymyksen siitä, mihin yhtäläisten oikeuksien ja yleispätevyyden rajat asetetaan
tilanteessa, jossa muut rajat ovat liikkeessä ja määrittelyn kohteena.

PAPERITON, ULKOMAALAINEN JA KANSALLISVALTIO
Mitä paperittomuus tarkoittaa? Miten ihmisestä tulee paperiton? Euroopassa
yleisin syy on, että henkilö on saapunut maahan laillisesti, mutta ei ole poistunut maasta, vaikka hänen viisuminsa tai oleskelulupansa on umpeutunut.
Merkittävä osa paperittomista on turvapaikanhakijoita, joiden hakemus on
hylätty tai jätetty käsittelemättä, mutta joita ei ole käännytetty. Vaikka esimerkiksi Välimeren venesiirtolaiset saavat runsaasti huomiota mediassa, laittomat
rajanylittäjät eivät ole merkittävä paperittomien ryhmä.3
Joissakin määritelmissä paperittomien luokkaan sisällytetään myös henkilöt, jotka oleskelevat maassa laillisesti, mutta tekevät työtä ilman siihen
oikeuttavaa lupaa tai harmaan talouden piirissä. Paperittomuuteen liittyy riski
joutua ihmiskaupan uhriksi tai orjuuden kaltaisiin työoloihin, mutta paperittomat eivät ole lähtökohtaisesti ihmiskaupan uhreja tai tiettyä työpaikkaa
varten laittomasti maahan kuljetettuja. Paperittomuus on yleensä seurausta
siitä, että henkilö ei joko ole saanut oleskelulupaa, on menettänyt sen, tai
hakuprosessi on kesken edellisen oleskeluluvan tai viisumin umpeuduttua.
Arviot paperittomien lukumääristä vaihtelevat voimakkaasti sekä ilmiön
luonteen että käytettyjen määritelmien erojen vuoksi. Eri arvioiden mukaan
10–15 prosenttia kaikista maailman siirtolaisista olisi dokumentoimattomia.
Uusimpiin maakohtaisiin analyyseihin perustuvan tutkimuksen mukaan
paperittomia olisi Euroopassa noin 2–4 miljoonaa.4
Määritelmän ja lukumäärien lisäksi itse ilmiöstä käytetty termi on kiistanalainen. Suomessa viranomaiset käyttävät useimmiten termiä laiton maahanmuutto, Euroopan komissio taas puhuu sääntelemättömästä maahanmuutosta. Kansalaisjärjestöt ja tutkijat puhuvat joko sääntelemättömästä tai
dokumentoimattomasta maahanmuutosta tai paperittomuudesta. Maahan3 Ks. esim. Triandafyllidou & Vogel 2010, 294.
4 Triandafyllidou 2010.
46

muuttoviranomaisilla on luonnollisesti tarve korostaa paperittomien liikkumisen laittomuutta suhteessa valtion oikeuteen kontrolloida rajojaan.
Paperittoman elämää määrittelee juuri papereiden eli oleskeluluvan puute
sekä siitä seuraavat epävarmuus ja turvattomuus. Tieto siitä, että palauttaminen on periaatteessa mahdollista milloin tahansa, vaikuttaa voimakkaasti
yksilön valinnanmahdollisuuksiin, asemaan yhteiskunnassa ja tilaan toimia.
Juuri karkotettavuus tekee paperittomista prekaaria työvoimaa, jonka on
monesti pakko joustaa äärimmäisyyteen asti.
Onko paperittomilla sitten mitään oikeuksia? Ovatko he sittenkin laittomia siinä merkityksessä, että he joutuvat elämään oikeuksien ulkopuolella?
Yleismaailmallinen ihmisoikeussopimus, kansainvälinen taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen oikeuksien sopimus, kansainvälinen siirtotyöläisten
asemaa koskeva sopimus ja ILO:n tietyt sopimukset koskevat kuitenkin myös
paperittomia. Suomen perustuslaissa perusoikeudet (vaaleja ja liikkumiseen
liittyviä oikeuksia lukuun ottamatta) koskevat myös kaikkia valtion alueella
oleskelevia. Paperittomilla on siten periaatteessa runsaastikin oikeuksia, mutta
käytännössä ei juurikaan, koska he eivät voi pidätyksen ja karkotuksen uhan
takia hakea sopimusten mukaista suojaa, tai heitä ei palveluista päättävien
viranomaisten mukaan ole olemassa. Siirtolaisesta ei tule laitonta sen takia,
että hän joutuisi johonkin oikeuden ja lain ulkopuoliseen tilaan, vaan juuri
suhteessa oleskeluvaltionsa ulkomaalaislainsäädäntöön. Paperittomuudessa
on kyse yhteiskunnallisesta valtasuhteesta valtion ja paperittoman välillä.
Tämä voi vaikuttaa itsestäänselvyydeltä, mutta on oleellista huomata, että
paperittomuuden mahdollisuus on rakennettu sisään kansallisvaltion oikeudellis-poliittiseen rakenteeseen. Valtiot jakavat maailman väestön kahteen
ryhmään. Kansalaisilla on oikeus lähteä, tulla ja oleskella vapaasti. Ulkomaalaisten liikkuminen ja oleskelu edellyttävät pääsääntöisesti erityistä lupaa.
Suomen ulkomaalaislaki säätelee ulkomaalaisten pääsyä maahan, täällä tilapäisesti tai pysyvästi asuvien ulkomaalaisten asemaa ja kansalaisuuden myöntämistä. Ulkomaalaisen asema on siten ehdollinen ja valtion hyväksynnästä
riippuvainen. Periaatteessa ulkomaalainen joko lähtee tietyn ajan kuluttua
takaisin tai hän kotoutuu ja saavuttaa lain määrittämien ehtojen täyttyessä
kansalaisuuden. Paperiton on taas joku, joka ei ole lähtenyt mihinkään, vaikka
hänen määräaikansa on kulunut umpeen. Häneltä on kuitenkin suljettu pois
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mahdollisuus yhteisöön liittymiseen. Läsnä olevana hänet voidaan määritellä
ja tunnistaa ”laittomana”, samaan aikaan häneltä on pidätetty pääsy perusoikeuksien piiriin.
Lisääntyvä kansainvälinen liikkuvuus ja tiukka maahanmuuttopolitiikka
synnyttävät tilanteen, jossa valtion alue saa rinnalleen epämääräisen reunaalueen – prekaarien siirtolaisten asuinalueen. Paperittomien, turvapaikanhakijoiden ja erilaisilla tilapäisillä luvilla elävien tilanne on sidoksissa valtioiden
tapaan pitää yllä oikeuttaan erotella kansalaiset ja ulkomaalaiset toisistaan
tuottamalla ulkomaalaisuuden muotoja, jotka entisestään hämärtävät lyhyen
vierailun ja paikalleen asettumisen eroa, tehden siitä jatkuvaa tilapäisyyttä.
Paperittomuudella ei ole omaa pykälää ulkomaalaislaissa, mutta sen kaikki
pykälät viittaavat ehdollisuudessaan ja kansallisvaltion suvereeniuteen kiinnittyessään paperittoman suuntaan.

TÖISSÄ ILMAN PAPEREITA
Euroopassa työskentelevät paperittomat joutuvat ottamaan vastaan sitä työtä,
mitä on saatavissa, niillä ehdoilla, jotka ovat tarjolla. Paperittomien houkuttelevuus työntekijöinä perustuu juuri heidän joustavuuteensa, saatavuuteensa
ja ennen kaikkea alhaisiin palkkavaatimuksiin. Kustannusten laskeminen ja
hintojen alentaminen on mahdollista työolojen heikentämisellä ja palkkoja
alentamalla. Kansalaiset ovat haluttomia työskentelemään tällaisilla ehdoilla,
joten työt annetaan paperittomille, joilla ei ole muita mahdollisuuksia kuin
ottaa ne vastaan.5
Paperittomat tekevät usein ylipitkiä työpäiviä vaarallisissa tai epähygieenisissä oloissa. Palkkataso on huomattavasti normaaleja ja laillisia palkkoja
alempi. Monilta paperittomilta työläisiltä tulot jäävät kokonaan saamatta
tai he saavat vähemmän palkkaa kuin on sovittu. Irtisanomiset tapahtuvat
ilman suojaa tai etukäteisilmoitusta. Onnettomuuksien sattuessa on monesti
mahdotonta saada asianmukaisia korvauksia, esimerkiksi terveydenhoitokuluihin. Jos paperiton siirtolainen jää kiinni, hänet saatetaan karkottaa ilman
mahdollisuutta hakea palkkasaatavia. Paperittomille on usein vaikeaa ja vaarallista protestoida heikkoja olojaan vastaan oikeudellisen asemansa takia –
5 LeVoy et al. 2003, Triandafyllidou 2010.
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tästä huolimatta paperittomien lakkoja ja protesteja tapahtuu säännöllisesti
monissa maissa.
Nykyisen tilanteen taustalla on kolme merkittävää muutosta eurooppalaisessa yhteiskunnallisessa ja poliittisessa tilanteessa. Ensinnäkin vuosien 1973–
1974 öljykriisi merkitsi EU:n ulkopuolisen ulkomaisen työvoiman aktiivisen
rekrytoinnin loppua ja samalla sitä, että vähemmän koulutusta vaativiin töihin
on ollut hyvin vaikeaa saada virallista lupaa Euroopan ulkopuolelta. Toisekseen Berliinin muurin murruttua vuonna 1989 ja kylmän sodan päätyttyä
kansainvälinen liikkuvuus eri muodoissaan lisääntyi, erityisesti turvapaikanhaku kasvoi. 1980-luvulta alkaen maahanmuutto ylipäätään monimuotoistui.
Yhtäältä lähtömaiden määrä lisääntyi, toisaalta perinteiset eurooppalaiset
maahanmuuton lähtömaat muuttuivat vastaanottajamaiksi (kuten Espanja ja
Italia tai Suomi). Monista Keski- ja Itä-Euroopan maista lähtee työntekijöitä
muualle Eurooppaan, mutta samalla niihin muuttaa työvoimaa Euroopan
ulkopuolelta (mm. maatalousalan kausityöhön).
Kolmanneksi paperiton siirtolaisuus ei ole seurausta vain siirtolaisuuden
poliittisesta sääntelystä, vaan se on nähtävä osana 1970-luvulta alkanutta taloudellisen tuotannon ja palkkatyömarkkinoiden muutosta. Vaikka palvelusektorin kasvu, työn prekarisaatio ja työmarkkinoiden segmentoituminen eivät
aiheuttaisikaan kysyntää juuri paperittomuudelle, ne luovat paperittomille
mahdollisuuksia tietyissä työmarkkinoiden lokeroissa ja edistävät paperittomien päätymistä työmarkkinoiden heikoimpiin tehtäviin.
Paperittomien asema työmarkkinoilla on siten osaltaan seurausta yleisistä
eurooppalaisten työmarkkinarakenteiden muutoksista, osaltaan taas siirtolaisten oikeudellisesti ja poliittisesti tuotetusta prekaarista asemasta. Ulkomaisen työvoiman tarve on sidoksissa matalapalkkaisten ja vähän koulutusta
vaativien töiden epämuodollistumiseen ja sääntelyn purkamiseen. Tässä
on tietyllä tapaa kyse tuotannon ulkoistamisesta, joka kuitenkin tapahtuu
Euroopan sisäpuolella. Sellaisilla aloilla ja sellaisille yrityksille, joille tuotannon siirtäminen köyhempiin maihin ei ole mahdollista, juuri alihankinta,
säästäminen ja joustavoittaminen mahdollistavat tuotantokustannusten alentamisen, mikä lisää niin sanottujen halpaduunien määrää. Yksi keskeinen
tekijä on myös työn sukupuolijärjestyksen muuttuminen. Palvelusektorin
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kasvanut rooli on merkinnyt naisten työssäkäynnin lisääntymistä. Erityisesti
Länsi- ja Etelä-Euroopassa tämä on lisännyt ulkomaisen hoivatyön kysyntää.

EU JA LAITTOMAN MAAHANMUUTON TUOTANTO
Millaisella politiikalla lisääntyvään paperittomuuteen on vastattu Euroopan
unionissa ja sen jäsenmaissa? Maahanmuuttopolitiikan osa-alueista yhteistyö
EU:ssa on pisimmällä sääntelemättömän maahanmuuton torjunnassa turvapaikkapolitiikan ja rajaturvallisuuden ohella. EU:n maahanmuuttopolitiikka
on kuitenkin edelleen tilkkutäkki kansallista, kansainvälistä ja EU-lainsäädäntöä. Suhteessa paperittomuuteen EU:n pääasiallinen strategia on ollut
sääntelemättömän siirtolaisuuden torjunta ja ehkäisy. Paperittomuus on kuitenkin ilmiö, jonka torjunta juuri rajalla ja rajatarkastuksin on hankalaa. Tästä
syystä kontrollien lisääminen on johtanut rajojen itsensä liikkumiseen siinä
mielessä, että rajavalvonta on osittain irtautunut sen perinteiseltä paikalta,
rajalinjalta kahden suvereenin valtion välillä. Tämä on tarkoittanut EU:n
alueen sisäisen valvonnan ja siirtolaisten sisäisen ulossulkemisen muotojen
lisäämistä, valvonnan digitalisoimista ja sen siirtämistä Euroopan rajojen
ulkopuolelle.6
Paperittomia pyritään eristämään eri tavoin, kuten sulkemalla heidät virallisten työmarkkinoiden ja palveluiden ulkopuolelle. Joissakin maissa paperittomien auttaminen on kriminalisoitu, ja eri viranomaisille on säädetty
velvollisuus ilmoittaa laittomasti maassa oleskelevista asiakkaista. Tällaisilla
toimilla pyritään luomaan sellainen maasto, jossa paperittomana elämisestä
tulisi mahdotonta, ja jossa mikä tahansa kontakti ympäröivän yhteiskunnan
kanssa voi merkitä rajatarkastusta.
Lisäksi kontrollit on pyritty siirtämään digitaaliseen muotoon. Dublinasetuksen toiminta pohjautuu Eurodac-järjestelmään, johon tallennetaan
sormenjäljet turvapaikkaa hakeneista ja laittomasti ulkorajan ylittäneistä.
Schengenin tietojärjestelmä SIS sisältää tietoja sadoista tuhansista maahantulokiellon saaneista kolmannen maan kansalaisista. Juuri käyttöön otettavaan VIS-viisumitietojärjestelmään tallennetaan biometriset tiedot kaikista
EU:n alueelta viisumia hakeneista. Liikkumisen hallintaa ja rajakontrolleja on
6 Ks. esim. Rigo 2009.
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pyritty siirtämään lähialueiden valtioiden harteille. Tätä valvonnan ulkoistamista EU ja sen jäsenmaat ovat toteuttaneet solmimalla palautussopimuksia
ja tukemalla EU:n lähialueiden, kuten Pohjois-Afrikan ja Balkanin maiden
rajavalvontaa.
EU ja sen jäsenmaat eivät ole kovista puheista huolimatta kyenneet merkittävästi vähentämään laitonta maahanmuuttoa ja laitonta työskentelyä
Euroopassa. Miten tämä on ylipäätään mahdollista? Miksi valtiot eivät yksinkertaisesti palauta kaikkia luvatta oleskelevia henkilöitä? Ensinnäkin siirtolaisten mielivaltainen käännyttäminen ei ole oikeudellisesti mahdollista: useat
paperittomista ovat olleet jossakin vaiheessa turvapaikanhakijoita, joiden
palauttamista säätelee ainakin tiettyyn pisteeseen asti kansainvälinen lainsäädäntö. Palautuskiellon mukaan ketään ei saa väkisin poistaa maasta, jos
häntä palautettaessa uhkaa vakava oikeudenloukkaus. Toisekseen siirtolaisten
verkostoilla on merkittävää valtaa omaan liikkumiseensa ja oleskeluunsa.
Lisääntyvät kontrollit pitävät yllä jonkinlaista kissa ja hiiri -leikkiä ilman
lopullista tulosta ja monesti siirtolaisten kannalta traagisin seurauksin, kuten
esimerkiksi Välimeren hukkumiskuolemat osoittavat. Kolmanneksi monilla
sektoreilla Euroopan talous on riippuvaista paperittomien tarjoamasta työvoimasta. Neljänneksi kontrollien tiukentaminen osaltaan kasvattaa paperittomuutta, koska kiristäessään laillisten väylien ehtoja, se pakottaa siirtolaiset
turvautumaan luvattomiin liikkumisen ja oleskelun muotoihin.
Jotkin jäsenmaat pyrkivät myös ratkomaan tilannetta integroimalla paperittomat joko osittain, myöntämällä tiettyjä palveluita, tai kokonaan, laillistamisten kautta. Esimerkiksi Espanjassa paperittomilla on pääsy terveydenhuoltoon ja paperittomilla lapsilla kouluun. Laittomille on myönnetty oikeus
rekisteröityä paikallisella tasolla ilman pelkoa siitä, että kunnalliset viranomaiset ilmiantaisivat paperittomat. Laillistamisia on tehty etupäässä EteläEuroopassa. Niihin sisältyy erilaisia ehtoja, kuten voimassaoleva työsopimus
tai riittävä maassaoloaika. Ehtojen kireys vaikuttaa voimakkaasti siihen,
kuinka tuloksellista laillistaminen on ovat. Samaten oleellista on, kuinka pitkäksi aikaa lupa myönnetään. Muuten vaarana on, että siirtolaiset putoavat
lyhyen, määräaikaisen luvan umpeuduttua takaisin paperittomuuteen, ja
työnantajat palkkaavat mieluummin uusia paperittomia tilalle. Laillistamiset
ovat monesti seurausta paperittomien, heitä tukevien järjestöjen ja ammatti51

liittojen kampanjoinneista. EU:ssa regularisaatioita on viime aikoina vastustettu ja jopa pyritty kieltämään kokonaan, (mm. Ranskan hallitus on viime
aikoina vastustanut laillistamisia ja jopa pyrkinyt niiden kieltämiseen kokonaan.).
Euroopan unionilla on siten järjestelmällinen politiikka sääntelemättömän
siirtolaisuuden torjuntaan, mutta ei itse paperittomuutta kohtaan. Talouden
muutoksen ja paperittomuuden kytkentä on päätöksenteossa pääsääntöisesti
ohitettu. Joitakin pyrkimyksiä on ollut vähentää paperittomien työpanoksen
kysyntää. Vuonna 2009 hyväksyttiin direktiivi sanktioista paperittomia työllistäviä työnantajia kohtaan. Keskeisten kansalaisjärjestöjen mukaan direktiivissä on vakavia puutteita: sanktioiden riski on tuskin niin suuri, että se saisi
yritykset luopumaan paperittomien palkkaamisesta, eikä direktiivi oleellisesti
paranna paperittomien työntekijöiden oikeudellista asemaa. Viimeisimpiä
suuntauksia ovat komission pyrkimykset kehittää EU-tasoisia mekanismeja ja
säädöksiä, jotka mahdollistaisivat kiertomuuton ja tilapäisen siirtolaisuuden
(circular and temporary migration) eli työsiirtolaisuuden ilman, että työoikeudesta seuraisi oikeutta perheen yhdistämiseen ja pysyvään asumiseen7.

PAPERITTOMUUS JA PREKAARI SIIRTOLAISUUS SUOMESSA
Ruotsissa paperittomista (erityisesti kielteisen päätöksen saaneista mutta
maahan jääneistä turvapaikanhakijoista) on käyty keskustelua koko 2000luvun. Keskustelulla on myös ollut merkittäviä vaikutuksia politiikkaan:
vuosina 2005 ja 2006 toteutettiin osittainen laillistaminen, mikä antoi niin
sanotuille maan alla eläneille turvapaikanhakijoille mahdollisuuden jättää
hakemuksensa uudelleen käsiteltäviksi. Ne hakijat, joilla oli lapsia ja jotka
olivat oleskelleet Ruotsissa yli kolme vuotta, pääasiallisesti myös saivat uuden
luvan.8 Suomessa keskustelu paperittomuudesta on vasta alkanut.9 Suomessa
paperittomia arvioidaan eri lähteiden perusteella olevan noin 2000–6000.10
Julkisuudessa usein esiintyvä luku on poliisin vuosittain ilmoittama, laitto7 European Commission 2011, Hansen 2010.
8 Sager 2010, 38–40.
9 Himanen & Könönen 2010, Leppäkorpi 2011, Rigo 2009, Viitanen & Tähjä 2010.
10 Leppäkorpi 2011, 28–31.
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masti maassa tavattujen määrä. Viiden viime vuoden aikana määrä on vaihdellut reilusta 1500 tavatusta yli 6000 tavattuun.11 Tämä luku ei kuitenkaan
kerro kovin paljoa paperittomien todellisesta määrästä, koska kyse on poliisin
ilman asiakirjoja tavoittamista ulkomaalaisista ylipäätään: pitkä- ja lyhytaikaisesti oleskelevia ei ole eroteltu toisistaan. Suuren osan lukumäärästä kattavat
sellaiset turvapaikanhakijat, jotka hakevat turvapaikkaa Suomen alueen sisäpuolelta jo rajan ylitettyään.
Paperittomien määrä on – ainakin toistaiseksi – pieni verrattuna esimerkiksi Suomessa työskenteleviin EU-kansalaisiin. Paperittomuuden taustalla
olevat ulkomaalaislainsäädännön ja maahanmuuttopolitiikan ongelmat vaikuttavat kuitenkin myös muissa epävarmoissa asemissa elävien ja työskentelevien ulkomaalaisten tilanteeseen ja elämään. Eri ryhmät saapuvat erilaisiin oloihin, vaikka tulisivat samaan paikkaan: ulkomaalaisen alihankkijan
palkkaamana työskentelevän virolaisen rakennusmiehen ja vuokratyöfirman
kautta siivoojana työskentelevän nigerialaisen turvapaikanhakijan asema on
toki erilainen. Toisaalta kummankin epävarma asema on oikeudellisesti ja
poliittisesti luotua. Kuten muualla Euroopassa myös Suomessa kaikkein epävarmimmassa asemassa olevat siirtolaiset työllistyvät usein työpaikkoihin ja
aloille, joissa työn prekarisaatio on pisimmällä.12
Keskityn tässä yhteydessä ensisijaisesti lupajärjestelmän rooliin. Lupajärjestelmän ja työmarkkinoiden välistä suhdetta voidaan toki tarkastella useammasta näkökulmasta. Ensinnäkin luvat muodostavat yhden tavan säädellä
työmarkkinoille pääsyä – esimerkiksi pätevyysvaatimusten tai työehtosopimusten lisäksi. Tämä asettaa tietysti kolmannen maan kansalaiset ja EU-kansalaiset eriarvoiseen asemaan, mutta tätä pidetään perusteltuna, koska kansallisvaltioilla nähdään olevan oikeus asettaa omat kansalaisensa etusijalle. Toisekseen lupajärjestelmä voidaan nähdä laajempana työmarkkinaratkaisuna,
kuten esimerkiksi vierastyöjärjestelmissä: määräaikaisilla luvilla yritettiin
varmistaa, että siirtolaisuudessa olisi kyse vain tilapäisestä, noususuhdanteen
edellyttämästä muutosta, jonka olisi tarkoitus tyydyttää hetkellisesti kasvanutta työvoiman kysyntää.

11 Asa 2011, 91.
12 Himanen & Könönen 2010, Könönen 2011.
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Tämän kaltaisissa näkemyksissä lupajärjestelmän rooli esitetään työsuhteelle ulkoisena tekijänä. Kyse on sen määrittämisestä, kuka saa tehdä töitä
Suomessa ja kuka ei. Itse lupaprosessilla tai lupien määrittämällä oikeudellisella asemalla ei nähdä olevan merkittäviä vaikutuksia työvoiman asemaan.
Ulkomaalaislainsäädäntö ei tietenkään sinällään kiellä ketään ulkomaalaista
työntekijää järjestäytymästä eikä vaikuttamasta omiin oikeuksiinsa. Lupajärjestelmä kuitenkin tuo valtion ja ulkomaalaisen välisen valtasuhteen erityisellä
tavalla osaksi työmarkkinasuhdetta. Klassisesti ajatellen valtio on vain työsuhteen laillisuutta valvova tai konflikteja välittävä ja ratkova kolmas osapuoli.
Kun oleskeluoikeus taas sidotaan työhön, valtiosta tulee suoraan vaihdon
osapuoli: valtio antaa oleskeluoikeuden vastineeksi siirtolaisen työstä, tai
pidättää tämän oikeuden, mikä heikentää siirtolaisen asemaa vielä enemmän
ja ulkoistaa säätelyn kokonaisuudessaan työnantajalle.
Keskeisimpiä paperittomuuden tarkastelun antamia opetuksia on se, että
maahanmuuton eri osa-alueiden sääntely on peruuttamattomasti toisiinsa
kiinnittynyttä. Maahantulon yhden väylän kiristäminen tarkoittaa sitä, että
maahanmuuttajat siirtyvät käyttämään toista väylää. Maahanmuuttoa pyritään kontrolloimaan syypohjaisella järjestelmällä, jossa kutakin oleskelulupaa
vastaa tietty perustelu, kuten avioliitto, työ tai opiskelu. Nämä perusteet tietysti luovat tietyntyyppistä maahanmuuttoa ja ohjaavat sen tietyille väylille.
Henkilön todellisella motivaatiolla ja saadulla luvalla ei ole kuitenkaan mitään
välttämätöntä yhteyttä. Lupajärjestelmällä on sen sijaan taipumus luoda riippuvuutta siihen instituutioon, jonka kautta lupa on saatu. Riippuvuus jatkuu
siihen saakka, kun ulkomaalainen saa pysyvän oleskeluluvan tai kansalaisuuden, oli kyse sitten avioliitosta tai työpaikasta.
Jos tarkastellaan turvapaikanhakijan asemaa suomalaisilla työmarkkinoilla, tämä mekanismi käy selväksi. Yleensä humanitaarista muuttoa ja työperäisiä muuttoliikkeitä pidetään eri asioina. Riippumatta siitä, pidämmekö
tästä vai emme, turvapaikkajärjestelmä ja työmarkkinat ovat kiinteästi sidoksissa toisiinsa. Pakolaisjärjestöt ja turvapaikanhakijoita edustavat lakimiehet
ovat yleensä halunneet olla sekoittamatta näitä kahta asiaa, koska seuraukseksi on pelätty sitä, että suojelun tarpeen arviointiin vaikuttaa aktuaalinen
työmarkkinatilanne. Tämä ei kuitenkaan ole estänyt turvapaikkajärjestelmän
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tiukennuksia. Eivätkö harmaat työmarkkinat ja siirtolaisten omat verkostot
itse asiassa muodosta perustavan suojelun muodon?13
Hylätyt turvapaikanhakijat joutuvat siis työskentelemään harmaan
talouden piirissä oleskeluluvan puuttumisen vuoksi, ja palautuskielto suojelee jossakin määrin paperittomia työläisiä. Itse turvapaikkaprosessi vaikuttaa lisäksi hakijoiden työmarkkina-asemaan voimakkaasti. Turvapaikkaprosessi luo luokan ihmisiä, joiden elämäntilanne on prekaari. Ensinnäkin
turvapaikanhakijat ovat osa laillista työvoimaa. Heillä on oikeus Suomessa
työskentelyyn kuuden kuukauden jälkeen hakemuksen jättämisestä. Turvapaikkaprosessit saattavat venyä useiden vuosien pituisiksi. Työntekijöinä turvapaikanhakijoiden kokonaisvaltainen epävarmuus tekee heistä haavoittuvia
hyväksikäytölle.14 Koska vain osa turvapaikanhakijoista saa humanitaarisen
luvan, siirtolaiset hakevat suojelua muuta kautta, kuten piiloutumalla, hakemalla opiskelijalupaa, avioliittolupaa tai työlupaa. Työpaikka on siten mahdollisuus jäädä maahan. Tässä mielessä valtio luo riippuvuuden työnantajaan.
Siirtolainen vaihtaa työpanoksensa lupaukseen oleskella laillisesti maassa.
Samankaltaisia mekanismeja esiintyy myös työluvalla työskentelevillä,
EU-kansalaisilla ja viisumilla työskentelevillä siirtolaisilla (mm. rakennusalalla, palvelualalla ja maataloudessa). Vaikka työsuhde olisi muodollisesti
laillinen, työntekijöiden aseman prekaarisuutta lisäävät puutteet ulkomaalaisten sosiaaliturvassa, asuntotilanteessa ja työttömyysturvassa. Julkisessa
keskustelussa kiinnitetään huomiota yleensä pelkästään työehtojen valvontaan, mutta ei juuri koskaan niihin tekijöihin, jotka vaikeuttavat ulkomaalaisten työntekijöiden mahdollisuuksia itse vaikuttaa omaan tilanteeseensa.
Thaimaalaisten työskentely marjanpoimijoina. Pohjois-Suomessa on osuva
esimerkki siitä, kuinka tietynlainen tapa kontrolloida työvoimaa, ulkomaalaislaki ja globaalin kapitalismin dynamiikka leikkaavat toisensa. Marjanpoimijat15 tekevät työtä lähes tauotta useamman kuukauden, mutta saattavat silti
jäädä velkaa matkastaan. Järjestelmän mahdollistaa ensinnäkin Suomen ulko13 Noll 2008.
14 Himanen & Könönen 2010.
15 Vuonna 2011 Suomessa jokamiehen oikeudella marjoja poimi 2400 thaimaalaista ja
yhteensä sekä tiloilla että metsissä työskenteleviä marjanpoimijoita viisumivelvollisista maista
tulee vuosittain noin 12 000. Katso Rantanen & Valkonen 2011.
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maalainsäädäntö, joka mahdollistaa kausittaisen marjanpoiminnan pelkällä
viisumilla. Toisekseen työ on ulkoistettu: marjanpoimijat eivät työskentele
palkkatyösuhteessa, vaan ovat itsekin yrittäjiä ja myyvät saalinsa eteenpäin
marjayrityksille – heidän tulonsa ovat siten riippuvaisia sadosta ja luonnonoloista. Kolmanneksi poimijat ovat yleensä köyhiä maanviljelijöitä, jotka tarvitsevat lisätuloja ja joiden välittäminen työhön on monissa tapauksissa itsessään merkittävää liiketoimintaa. Kyse on suomalaisesta, laillisesta tilapäisen
siirtolaisuuden muodosta, joka sijoittuu johonkin ihmiskaupan ja työperäisen
maahanmuuton välimaastoon, ja jossa yhä kasvava määrä siirtolaisia hankkii
elantonsa.

PYSYVÄ TILAPÄISYYS
Prekaarien siirtolaisten kokemuksia kuvaavien etnografisten tutkimusten
tuloksia voidaan kiteyttää kolmeen piirteeseen: edellä kuvattu epävarman
oleskelulupa-aseman vahvistama voimakas riippuvuus työnantajasta, ristiriitainen suhde työhön, joka ilmenee sekä vapauden ja kiinnittymisen alueena
että riiston ja pakon paikkana, sekä työn tilojen ja aikojen epämääräisyys globaalissa suurkaupungissa. Ruotsalaisen tutkijan ja siirtolaisaktivistin Maja
Sagerin mukaan paperittomiksi päätyneiden turvapaikanhakijoiden kokemus
työstä osoittaa, että työn ja prekaarisuuden vastavuoroiset suhteet eivät ole
yksiselitteisiä.16 Työ ilmenee heikkojen työolojen takia riistona ja haltuunottona, samaan aikaan se on ainoita keinoja saavuttaa jonkinlaista asemaa ja
jäsenyyttä yhteiskunnassa. Työ voi vähentää siirtolaisen elämän muita prekaareja piirteitä. Työ on hyvinvointi- ja kansallisvaltiossa normaaliuden ja jäsenyyden mittari, mutta paperittomat turvapaikanhakijat on usein suljettu työn
ulkopuolelle. Heillä ei ole pääsyä virallisille työmarkkinoille eikä välttämättä
mahdollisuutta virallistaa oleskeluoikeuttaan työn kautta.
Kuten edellä on todettu, myös Suomessa turvapaikkajärjestelmä luo vastaavia tilanteita. Hoivatyöntekijöistä (erityisesti yksityisissä perheissä työskentelevistä kotiapulaisista) tehdyt tutkimukset osoittavat samankaltaisten mekanismien merkityksen. Kotiapulaisilla sukupuoleen, oikeudelliseen asemaan ja
luokkaeroihin kiinnittyvät valtasuhteet tuottavat monesti voimakkaan riippu16 Sager 2010.
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vuussuhteen, mikä mahdollistaa sekä taloudellisen että muunlaisen hyväksikäytön. Joillekin kehittyvistä maista tuleville naissiirtolaisille hoivatyö mahdollistaa merkittävän sosiaalisen nousun ja vapauden suhteessa vanhoihin
sukupuolirooleihin, mutta vie heiltä kaiken itsenäisyyden työpaikalla ja mahdollisuuden hoivata omia lapsiaan.17
Ali Nobil Ahmadin mukaan Lontooseen salakuljetettujen pakistanilaisten
siirtolaisten tilannetta määrittävät juuri yhtäältä salakuljetettujen siirtolaisten
prekaari oleskelukonteksti ja kaupungin pakistanilaisten omat maahanmuuttajatyömarkkinat, toisaalta prekaarille työlle tyypillinen ajallinen rakenne,
jossa työ ja vapaa-aika ovat vaikeasti erotettavissa, ja työ tapahtuu epäsäännöllisinä aikoina.18 Keskeinen yhdistävä piirre siirtolaisuudessa ja työn prekarisaatiossa onkin lisääntyvä tilapäisyys. Kokemus siitä, että mitä vain voi
tapahtua, ja tapahtumien ennakoinnin vaikeus ovat yleisiä nykytyöelämän
luonnehdintoja. Turvapaikanhakijoille tilapäisyyden kokemus liittyy epävarmuuteen oleskelun kestosta, epämääräisiin ja vaihtuviin työsuhteisiin sekä
vaikutuksiin, joita muutolla on perhesuhteisiin. Vuosia kestävät turvapaikkaprosessit, tilapäiset oleskeluluvat tai paperittomuus pakottavat elämään välitilassa. Juuri turvapaikanhakijoilla tämä on ilmeistä, sillä he odottavat jatkuvasti seuraavaa päätöstä ja mahdollista käännytystä.
Vastaväite prekaarien siirtolaisten kohtaamia ongelmia painottavalle
näkökulmalle voisi olla se, että epävarmuus luonnehtii muuttoliikkeitä väistämättä. Maahanmuuttoon, uuteen maahan siirtymiseen ja asettumiseen liittyy
aina riskejä ja epävarmuutta. Tämä on pääasiallisesti totta. Siirtolaisen asema
on keskimäärin kantaväestön jäsentä heikompi työmarkkinoilla jo pelkästään heikomman kielitaidon ja vähäisempien verkostojen vuoksi. Jos ulkomaalaisen asema on aidosti väliaikainen, paperittomuutta voidaan käsitellä
marginaalisena ilmiönä eikä siirtolaisuuden prekarisoitumisen ongelmaa varsinaisesti ole: muukalaisen asema paranee vähitellen hänen sopeutuessaan
uuteen ympäristöön.
Nykyisten rakenteiden ongelma onkin kolmessa tavassa, joilla tilapäisestä
heikkoudesta tulee pysyvä olosuhde. Ensinnäkin yksilötasolla: siirtolaisella,
jolla ei ole joko lainkaan lupaa oleskella tai vain tilapäinen oleskeluoikeus, ei
17 Anderson 2003. Parrenas 2001.
18 Ahmad 2008.
57

ole minkäänlaista varmuutta siitä, että hänen tilanteensa vakinaistuu. Toivo
tekee hänestä riippuvaisen niistä tahoista, jotka voivat mahdollisesti tarjota
ulospääsyn jatkuvasta välitilasta. Miljoonat siirtolaiset Euroopassa joutuvat
elämään vuosia ilman asemansa vakinaistamista, josta varsinainen kotoutuminen voisi alkaa. Toiseksi vaikka yksilö voisi vapautua tilapäisyydestä tai
oleskelua ei ylipäätään haluta jatkaa, hallinnon mekanismit kuitenkin tuottavat pysyvän rakenteen. Yhden käännytetyn paperittoman tilalle otetaan
toinen, kun edellinen karkotetaan tai hän saa asemansa jotenkin virallistettua.
Kolmas piirre on juuri edellä viitattu elämän ja työn kokonaisvaltainen tilapäistyminen.19 Kuten työn tai elämisen prekarisaatiossa, siirtolaisten aseman
epävakaistuminen kääntää liikkumisen vapauden, uudet mahdollisuudet ja
joustavuuden sekä yksilölliseksi riippuvuudeksi ja pakoksi että rakenteelliseksi, hierarkkiseksi valtajärjestelmäksi.
Ruotsalaisen politiikan tutkijan Peo Hansenin mukaan juuri tilapäisyys
on keskeisin tekijä tavalle, jolla jäsenvaltiot neuvottelevat työsiirtolaisuuden
tarpeen ja maahanmuuttovastaisuuden muodostamien jännitteiden välillä.20
Kun tilapäisen oleskeluluvan saaminen on riippuvainen siirtolaisen yksilöllisestä työmarkkina-asemasta, yksilö palautetaan vain työvoiman jäseneksi, ja
häneltä viedään valtiolle kalliit, kustannuksia tuovat kansalaisuuteen ja pysyvään oleskelulupaan liittyvät oikeudet. Tilapäisyyden kautta voidaan yrittää
ottaa haltuun maahanmuuton hyödyt (esim. vastaus työvoiman tarpeeseen),
ja samalla pitää kiinni tiukasta maahanmuuttolinjasta. Samalla tilapäisyys
toimii ulkomaalaisten oikeuksien rajoittamisen legitimaationa: koska pitkään
maassa oleskelevien ihmisryhmän pitäminen poliittisen yhteisön ulkopuolella katsotaan sopimattomaksi oikeusvaltiolle, oleskelun rajoittaminen lyhyeksi ratkaisisi näkemyksen puolustajien mukaan ongelman.

UUSLIBERALISMI, HYVINVOINTINATIONALISMI VAI JOTAIN MUUTA?
Tilapäinen työsiirtolaisuus on nähty ratkaisuna maahanmuuttopolitiikkaan
kohdistuviin erisuuntaisiin paineisiin. Tätä näkemystä voidaan nimittää
yhdenlaiseksi uusliberalismiksi. Näkemystä on vastustettu argumentilla,
19 Prekarisuuden kokemuksesta laajemmin katso esim. Precarias a la Deriva 2009.
20 Hansen 2010.
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jonka mukaan tilapäinen työsiirtolaisuus johtaa sopimusyhteiskunnan ja
työntekijöiden aseman heikkenemiseen. Voidaan ajatella, että tässä vastaväitteessä on kyse ”kansallisesta liberalismista” ja ”hyvinvointinationalismista”.
Käytän termejä erityisessä merkityksessä. Komission edustama uusliberaali
siirtolaisuuden hallinta ei niinkään viittaa kaiken sääntelyn purkamiseen ja
vapaaseen liikkuvuuteen, vaan näkemykseen, jossa siirtolaisuutta ohjataan
rationaalisen markkinasubjektin käsitteistön pohjalta: oikeanlaisia sanktioita
ja palkkioita tuottamalla saadaan siirtolaiset liikkumaan hallitusti. Uusliberaali siirtolaisuuden hallinta pyrkii minimoimaan siirtolaisuuteen liitettävät
riskit ja maksimoimaan siitä saavutettavan taloudellisen hyödyn.
Liberaali nationalismi viittaa angloamerikkalaiseen keskusteluun, Pohjoismaissa sen vastineeksi käy paremman termin puutteessa hyvinvointinationalismi. Kyse ei ole kansallisuusaatteesta, vaan kahteen periaatteeseen
nojaavasta tavasta hahmottaa maahanmuuttoa. Ensinnäkin valtion oikeutta rajoittaa ja ohjata alueelleen suuntautuvia muuttoliikkeitä pidetään sille
perustuvasti kuuluvana, toiseksi kaikkien valtion alueella elävien ja työskentelevien on nautittava samoista oikeuksista ja noudatettava yhteisiä sääntöjä.21
Tilapäisen työsiirtolaisuuden lisäämistä kannattavaa ajattelua on helppoa
kritisoida hyvinvointivaltion näkökulmasta. Käytännössä se tarkoittaisi
nykyisen järjestelmän ongelmallisten puolien virallistamista: siirtolaisten prekaari asema säilyisi eikä se sisältäisi mitään takeita siitä, että nykytilanteen
huonot puolet katoaisivat, vaikka komissio perusteleekin ehdotuksiaan osin
paperittomuuden ja harmaan talouden vähentämisellä. Enemmänkin tuloksena voi olla juuri marjanpoiminnan kaltainen tilanne, jossa sietämättömät
työolot laillistetaan. Samalla se tarkoittaisi, että hyväksyttäisiin virallisesti
ajatus, jonka mukaan maassa voi työskennellä mittava joukko ulkomaalaisia
ilman, että heille annettaisiin mahdollisuutta täysivaltaiseen jäsenyyteen.
Hyvinvointinationalistisen näkemyksen mukaan jäsenyyden sääntelyn
tulee tapahtua enemmän tai vähemmän valtion rajalla. Ulkomaalaisten oikeuksien tulee olla mahdollisimman lähellä kansalaisten oikeuksia ja kansalaisuuden saamisen helppoa. Ulkomaalaisen ja kansalaisen eroa ei yksilötasolla
voida pitää pitkiä aikoja yllä, koska se rikkoo vaatimusta oikeuksien univer21 Sovellan tässä väljästi amerikkalaisen oikeustieteilijän Linda Bosniakin, 2006, erottelua
joko asemaan tai alueelliseen läsnäoloon perustuvaan tapaa ajatella ulkomaalaisten oikeuksia.
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saaliudesta. Jokaisella yhteisöllä on oikeus säädellä jäsenyyttä, mutta yhteisössä elävien oikeuksien tulisi olla mahdollisimman lähellä toisiaan. Luulen,
että tämä ymmärrys on hyvin lähellä sitä, miten Suomessa laajasti ottaen suhtaudutaan paperittomien tai heikommassa asemassa olevien tilanteeseen.
Tästä ulkomaalaisen oikeuksien määrittämisen ongelmat kuitenkin vasta
alkavat. Sisäministeri Päivi Räsänen vastusti taannoin paperittomille luotavia terveyspalveluita, koska olisi epäilyttävää, että virallisten terveyspalvelujen rinnalle syntyy rinnakkaisia, epävirallisia järjestelmiä – tässä rikottaisiin
juuri universaaliuden vaatimusta vastaan. Vastaavasti Helsingin kaupungin
argumentaatio romanisiirtolaisten kaupunkitilassa asumista vastaan noudatti
samaa logiikkaa: on parempi, että heidän hökkelikylänsä puretaan, kuin että
he eläisivät Suomessa tavalla, joka ei vastaa meidän näkemystämme inhimillisestä asumisesta, olivat olot kotimaassa millaiset tahansa. Myös ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta käydyssä keskustelussa harkinnan
jatkamista perusteltiin sillä, että sen poistaminen voisi johtaa laittomuuden ja
harmaan talouden kasvuun. Koska monet työlupia hakevat ovat nimenomaan
prekaarissa tilanteessa jo täällä olevia ja työskenteleviä siirtolaisia (kuten turvapaikanhakijoita), voidaan tämä argumentti kääntää ympäri: jos he eivät voi
jatkaa virallista oleskeluaan tai virallistaa sitä työluvan kautta, he päätyvät
laittomaan tilanteeseen. Vuoden 2012 alusta voimaan tullut ulkomaalaislain
muutos, jonka mukaan työntekijän ja perheenjäsenen oleskelulupaa on haettava henkilökohtaisesti sormenjälkien jättämisen takia, on tyypillinen esimerkki käytännöstä, jota perustellaan laittomuuden vähentämisellä ja sääntelyn lisäämisellä, mutta joka todellisuudessa piirtää paperittoman ja laillisen
elämän väliin yhden rajan lisää vaikeuttamalla aseman virallistamista työluvan kautta.
Tiivistäen – uusliberaali muuttovirtojen ohjaaja sanoo Euroopan porteilla
odottavalla siirtolaiselle: ”Otamme sinut sisään, mutta koska olet ulkomaalainen, et saa mitään takuita siitä, että saisit samat oikeudet, vaan voit tulla
antamaan työpanokseksi ja pääset ehkä joskus jäseneksi.” Hyvinvointivaltionationalisti sanoo puolestaan: ”Sinulle kuuluvat täsmälleen samat oikeudet
kuin meille kaikille. Valitettavasti emme voi kuitenkaan päästää sinua sisään,
ja jos tulet omin päin, emme anna sinulle mitään oikeuksia, koska emme voi
antaa sinulle vähempää oikeuksia kuin muille.”
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Ajatukselle rajatusta kansallisesta universalismista on paljon hyviä perusteita. Paperittomuuden ja muiden prekaarien siirtolaisryhmien kohdalla siitä
on kuitenkin vaikea pitää johdonmukaisesti kiinni, kuten edelliset esimerkit
kertovat. Paperittomat ovat ihmisiä, jotka ovat jo täällä ja joille rajat eivät
ilmene esteenä tämän ja tuon paikan välillä, vaan railoina heidän todellisen
yhteiskunnallisen asemansa ja heille kuuluvien oikeuksien välillä. Ongelma
on siinä, minkä aseman kohdalle raja vedetään. Miksi sen pitäisi olla juuri
tilapäisen oleskelun ja pysyvän oleskelun tai laillisen ja laittoman oleskelun
välillä? Mikäli nykyisten lupakategorioiden määrittämät oikeudet otetaan
annettuina, mitätöidään siirtolaisten läsnäolon todellisuus. He eivät ole
oikeasti täällä, kyse on vain tilapäisestä oleskelusta, kesti oleskelu tosiasiassa
kuinka kauan tahansa, ja vaikka he olisivat työpanoksensa kautta osa yhteiskuntaa.
Jos hyvinvointinationalismiin sisältyvästä rajatun universalismin ajatuksesta halutaan pitää kiinni, johdonmukaisinta olisi ottaa käyttöön alueellisen
tasa-arvon periaate, mikä tarkoittaisi kaikkien maassa oleskelevien ulkomaalaisten perusoikeuksien takaamista. Tämä ei tietenkään ole ongelmaton
kanta,22 mutta sen ajattelemisen tulisi tehdä selväksi, että tasa-arvon puolustamisen nimissä voidaan helposti vain lisätä hierarkioita, riippuvuutta ja hyväksikäyttöä. Helsingissä 2011 avattu paperittomien klinikka on yksi esimerkki
tavasta, jolla näitä kysymyksiä voidaan ryhtyä käytännössä ratkomaan.
Maahanmuuton sääntelyä pitäisikin aina tarkastella sen suhteen, miten se
vaikuttaa täällä, Suomen ja Euroopan sisällä. Ulkomaalaisen oikeudellisella
asemalla ja ulkomaalaisten oleskelu- ja työnteko-oikeutta säätelevällä lupajärjestelmällä on merkittäviä vaikutuksia siirtolaisten asemaan työssä, ei pelkästään heidän pääsyynsä suomalaisille tai eurooppalaisille työmarkkinoille.
Tämä ongelma ei myöskään palaudu missään nimessä pelkästään paperittomuuteen, oleskeluluvan täydelliseen puutteeseen, vaan se on läsnä myös turvapaikanhakijoiden, tilapäisten maataloustyöläisten, lähetettyjen rakennustyöläisten tai työluvalla työskentelevien tilanteissa. Rajat jakavat oikeuksia
22 Voidaan mm. kysyä, miksi juuri alueellinen läsnäolo muodostaisi viimekätisen kriteerin
– varsinkin, kun rajapolitiikka globalisoituu. Esimerkiksi (kuten Enrica Rigo, 2009, on
huomauttanut) EU:n siirtolaisuuden hallinnan ulkoistamispolitiikka tekee siirtolaisista unionin
politiikan kohteita jo ennen heidän saapumistaan jäsenmaiden alueille.
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ja materiaalisia etuja sekä luovat ja uusintavat luokka-asemia, eroja ja hierarkioita globaalin työvoiman sisällä, vaikka kyseinen työsuhde paikantuisi
Helsingin metroasemille tai pohjanmaalaiselle maatilalle. Tätä muokkausta
tapahtuu riippumatta siitä, mitkä maahanmuuttopolitiikan varsinaiset tarkoitusperät ovat.
Toisekseen siirtolaisten kokemukset prekaarisuudesta osoittavat, että siirtolaisten ja kansalaisten kohtaamat ongelmat ovat jaettuja. Siirtolaisten kohdalla ne näkyvät monesti vain kärjistyneinä. Harmaa ja prekaari työ eivät
rajoitu vain paperittomiin työläisiin, eikä näitä pidä ymmärtää marginaalisena ilmiönä, vaan enemmänkin työmarkkinoiden organisaatiolle keskeisenä globaalissa kapitalismissa. Työmarkkinoiden joustavoittaminen ja deregulaatio lisääntyvät monilla työaloilla ja erilaisten työläisten tilanteissa. Nämä
prosessit puolestaan vahvistavat etnisiä ja sukupuolisia hierarkioita sekä lohkoutumista työmarkkinoilla. Jos keskitytään pelkästään rikollisen toiminnan
ja harmaan talouden vastustamiseen, ongelmaksi muodostuu helposti koko
keskustelun etnistäminen: meillä ei olisi näitä ongelmia, jos ulkomaalaisia ei
olisi täällä. Samalla kysymys siirtolaisten työhön liittyvistä ongelmista marginalisoidaan: työmarkkinat toimivat muuten hyvin, kyse on vain poikkeavista
ja epätyypillisistä töistä.
Usein unohdetaan, että hyvinvointivaltio ja kolmikantaisuus eivät ole seurausta siitä, että Suomessa olisi yhtäkkiä alettu soveltaa jo johonkin valmiiksi
kirjattuja universaaleja periaatteita. Ne ovat historiallisia kompromisseja,
jotka ovat syntyneet pitkien, vaikeiden ja kiivaiden kamppailujen tuloksena.
Kamppailuja kävivät työväen- ja naisliike juuri sellaisista lähtökohdista, joissa
heillä ei vielä ollut edustusta eikä omaa paikkaa politiikassa vaan ainoastaan
tuotannossa ja hallinnon kohteina. Eikö uusia oikeuksia ja instituutiota synny
silloin, kun tutut tavat erottaa sisä- ja ulkopuoli muuttuvat ongelmallisiksi?
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4.

Suomalainen ay-liike,
syrjintä ja ennakkoluulot
TIINA RIS TIK ARI

Viimeisimpien arvioiden mukaan yli 214 miljoonaa ihmistä asuu tänään
muualla kuin syntymämaassaan. Luku vastaa noin kolmea prosenttia koko
maailman väestöstä. Euroopassa näistä ihmisistä asuu noin 70 miljoonaa.1
Viimeisimmän vuosikymmenen aikana maahanmuuton syynä on lisääntyvässä määrin ollut työn etsiminen, ja 100 miljoonan ihmisen arvellaankin
muuttaneen sen vuoksi, vaikkakin tarkkojen arvioiden tekeminen on vaikeaa.2 Ilmiönä maahanmuutto on perinteisesti keskittynyt lähinnä tiettyihin
maihin (kuten köyhät Afrikan maat), mutta viimeisen 10 vuoden aikana se
on levinnyt myös kasvavassa määrin ja tasaisemmin ympäri maailmaa ja
uusiin maihin. Maahanmuuttajien määrät ovat lisääntyneet täällä PohjoisEuroopassakin viimeisen vuosikymmenen aikana. Samoin on lisääntynyt
maahanmuuttoaiheinen julkinen keskustelu. Vuonna 2009 Suomessa asui
233 183 ulkomailla syntynyttä henkilöä (4 % Suomen väestöstä), kun vuonna
1990 heitä oli vain 64 922.3 Suomeen kohdistuneen maahanmuuton syyt ovat
moninaiset, ja YK:n arvioiden mukaan vuonna 2009 Suomessa eli 7447 sellaista pakolaista tai kansainvälisen suojelun tarpeen perusteella oleskeluluvan
1 United Nations 2008.
2 Mts.
3 Tilastokeskus, PX-Web-tietokannat.
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saanutta, jolla ei ollut Suomen kansalaisuutta.4 2000-luvulla turvapaikanhakijoita onkin saapunut Suomeen vuosittain noin 1500–4000, joista noin 40 %
on saanut myönteisen päätöksen. Lisäksi Suomeen on muuttanut työn perässä
sekä avioliiton vuoksi yhä enenevä määrä ulkomaalaisia. Heitä on arviolta
noin 156 000.5
Ongelmatonta ihmisten muuttaminen maasta toiseen ei ole. Niin yksilöillä
kuin vastaanottavilla valtioilla on ollut hankaluuksia sopeutua uusiin tilanteisiin. Esimerkiksi Suomessa maahanmuutto on lisääntynyt tilanteessa, jota on
edeltänyt voimakas noususuhdanne. Suurten ikäluokkien edustajia on lisäksi
jäänyt runsaasti eläkkeelle, mikä on herättänyt keskustelua maahanmuuttajien tarpeellisuudesta 2000-luvun alusta lähtien. Tämän jälkeen on seurannut
nopeasti kehittynyt taloudellinen laskusuhdanne, jonka vuoksi myös työttömyys on lisääntynyt. Tilanne on koventanut maahanmuutosta ja sen aiheuttamista ongelmista käytyä keskustelua voimakkaasti.

INTEGRAATION ONGELMISTA
Useat eurooppalaiset raportit ovat kertoneet maahanmuuttajien ongelmista
integroitua vallitseviin työmarkkinoihin suorasta ja epäsuorasta syrjinnästä
johtuen.6 Integroitumisen ongelmat näkyvät jo pelkästään korkeina työttömyyslukuina sekä tapauksissa, joissa työtä saaneiden maahanmuuttajien
palkkaus on pienempi kuin kantaväestöön kuuluvien.7 Suomessakin maahanmuuttajien työmarkkinaongelmat ovat jo saaneet tutkijoiden huomion. Esimerkiksi Siirtolaisinstituutin raportit kertovat, että kotimaassa saadun koulutuksen ja työkokemuksen kelpaaminen työnantajille on usein kyseenalaista
ja maahanmuuttajat kohtaavat usein esimerkiksi kohtuuttomia kielitaito
vaatimuksia.8 Vaikka maahanmuuttajien koulutuksessa ja työkokemuksessa
on puutteita, nämä seikat selittävät vain osaksi heidän työmarkkinatilannettaan. Paljon merkityksellisempänä syynä tähän tilanteeseen tutkijat pitävätkin
4
5
6
7
8
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Suomen Pakolaisapu 2010.
Vehaskari 2010.
Craig 2002.
Morissens & Sainsbury 2005.
Heikkilä, 2005, Ahmad, 2010.

syrjiviä toimintatapoja, jotka liittyvät etnisiin ja kulttuurillisiin ennakkoluuloihin.9
Useat viimeaikaiset lehti- ja tutkimusartikkelit ovat kertoneet karua kieltään maahanmuuttajien työmarkkinatilanteesta ja työoloista.10 Esimerkiksi
Helsingin Sanomat (16.9.2010) raportoi: “Thaipoimijoiden työolot lähellä
pakkotyötä ja ihmiskauppaa” ja (15.9.2010) “Ulkomaalaisten työttömyys
kasvoi taantumassa rajusti”.

KENEN PITÄISI PUUTTUA?
Maahanmuuttoon erikoistuneet tutkijat ovat jo jonkin aikaa suositelleet selvittämään eri tasojen toimijoiden mahdollisuuksia osallistua maahanmuuttajia työmarkkinoille integroiviin toimiin. Erityisesti ammattiyhdistysliikkeen mahdollisuuksia helpottaa maahanmuuttajien työmarkkinatilannetta
on pidetty olennaisina, vaikkakin heikosti käytettyinä.11 Kuten muissakin
Pohjoismaissa myös Suomessa ammattiyhdistysliikkeellä on erityisen vahva
asema niin poliittisessa päätöksenteossa kuin yleisen asenneilmapiirin luomisessa. Niin sanotuissa liberaaleissa maissa, joissa maahanmuutolla on jo
pitkä historia, ammattiyhdistysliikekin on osallistunut maahanmuuttajien
työllistämistalkoisiin yli 20 vuoden ajan, kun taas toisaalla koko kysymys ei
ole juuri päässyt asialistalle.12 Pohjoismaissa työttömyysasteet ovat korkeat, ja
maahanmuutto on teemana uusi. Ensimmäisiä askeleita ovatkin olleet lähinnä
maahanmuuttajien integroiminen ammattiliittoihin ja näkyvämmin pitkien
siirtymäaikojen varmistaminen Euroopan Unionin laajetessa itään.13
Eurooppalaisen vertailevan tutkimuksen mukaan kysymykset maahanmuutosta ovat jääneet verrattain marginaaliin maissa, joissa ammattiyhdistysliike toimii vahvasti kansallisessa konsensuspolitiikassa, on merkittävässä
asemassa kolmikantaneuvotteluissa ja on jäsenmäärältään verrattain vakaa ja
suuri. Tällaisissa maissa, kuten Suomessa, ammattiyhdistysliike on ollut täys9 Heikkilä 2005.
10 Alho 2010, Ahmad 2010.
11 Valtonen 1999.
12 Wrench 2004.
13 Artto 2006.
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työllistettynä ja sidottu tärkeämpinä pidettyihin asioihin, kuten eläkepolitiikkaan. Toisaalta on maita, joissa ay-liike on jäsenmäärän laskun ja vähyyden
sekä kansallisen päätöksenteon ulkopuolisuuden vuoksi ollut ”vapaampi”
ottamaan niin sanotun aktivistiroolin maahanmuuttokysymyksissä. Nämä ayliikkeet ovatkin ottaneet maahanmuuttajien kohtaamat ongelmat työmarkkinoilla vakavasti.14
Toisaalta vertaileva tutkimus kertoo myös, että varsinkin useissa pohjoismaisissa ammattiliitoissa maahanmuuttajien työmarkkinaongelmat yhdistetään vahvasti heidän sosiaalisen pääomansa puutteeseen, kielivaikeuksiin ja
muihin maahanmuuttajille tyypillisiin ongelmiin. Tutkijoiden mielestä useat
pohjoismaiset ay-liitot selittävät maahanmuuttajien työmarkkinaongelmia liiallisesti näillä maahanmuuttajiin liitetyillä ominaisuuksilla, samalla väheksyen syrjivien käytäntöjen olemassaoloa.15
Kysymys ay-liikkeen suhtautumisesta maahanmuuttoon on tärkeä myös
siitä syystä, että eurooppalaisten työmarkkinoiden on väitetty olevan uuden
valtavan muutoksen kourissa globalisaation vuoksi. Tämän muutoksen on väitetty olevan suuruusluokaltaan verrattavissa jo aiempiin suuriin muutoksiin,
kuten teollistuminen ja sen aikainen työväenliikehdintä, siirtyminen fordistiseen tuontantomalliin ja massatuontantomallin kriisiytyminen 1960-luvulta
alkaen. Jos maahanmuuton ajatellaan olevan pysyvä ja mahdollisesti lisääntyvä ilmiö ja jos ylikansallisten ja muiden suurten yritysten oletetaan tuovan
työvoimaa uusiin paikkoihin lisääntyvässä määrin (esimerkkinä suuret teollisuusrakennukset kuten Olkiluoto), ovat kaikki työmarkkinatoimijat uusien
haasteiden edessä, ay-liike ehkäpä erityisesti.

AY-LIIKKEEN ASENTEIDEN TUTKIMUKSESTA
Suomalaisia tutkimuksia ay-liikkeen suhtautumisesta maahanmuuttoon on
hyvin vähän ja tarve lisäselvityksiin verrattain akuutti. Tämä artikkeli pyrkii
osaltaan täyttämään tätä tutkimuksellista aukkoa. Artikkelin tarkoituksena on
vastata seuraaviin kysymyksiin:

14 Pennix & Roosblatt 2004.
15 Wrench 2004, Moulinari et al. 2007
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Miten suomalainen ammattiyhdistysliike on suhtautunut maahanmuuttoon ja etniseen syrjintään, ja kenen vastuulla syrjinnän torjunta on ay-liikkeen mielestä? Ammattiyhdistysliikkeen jäsenten maahanmuuttoon liittyvien
asenteiden ymmärtäminen on tärkeää tehokasta harmaan talouden torjuntaa
kehitettäessä.
Tämä artikkelin aineistona on käytetty kyselyä, joka lähetettiin kaikille
Suomen ammattiliitoille. Siinä tiedusteltiin ammattiliittojen kokemuksia
maahanmuuttajista ja näiden työmarkkinatilanteesta sekä palveluista maahanmuuttajajäsenistölle. Vertailupohjana suomalaisen ay-liikkeen maahanmuuttoon liittyviin toimiin on myös käytetty ETUCin (European Trade
Union Confereration) selvitystä heidän jäsenjärjestöjensä maahanmuuttajatyöstä. Tarkastelen erityisesti kyselyssä esitettyjä kysymyksiä liittojen jäsenistä
sekä etnisestä syrjinnästä, kuten ”Kuinka yleistä etninen syrjintä on omalla
alallanne vs. suomalaisilla työmarkkinoilla yleensä?”.
Etnisen syrjinnän hahmottamiseksi ilmiötä on syytä hieman avata. Syrjintä
ilmiönä on hyvin monimuotoista, eikä sen tunnistaminen ole aina helppoa.
Kysymystä etnisestä syrjinnästä ja sen poistamispyrkimyksistä on hyvä peilata teoreettiseen viitekehykseen yhdenvertaisuudesta, koska on perusteltua
ajatella, että syrjintä ilmiönä edustaa tilannetta, jonka vastakohtana on yhdenvertaisuus. Jos jonkin toimijan tarkoituksena on poistaa syrjintää, voisi tavoitteeksi silloin asettaa yhdenvertaisuuden, joka niin ikään on moniulotteinen
ilmiö.
Ay-liikkeiden suhtautumista maahanmuuttoon tutkineet sosiaalitieteilijät
ovat esittäneet, että ay-liitoilla on nykyisin vaikeuksia ymmärtää yhdenvertaisuuden eri ulottuvuuksia.16 Yksi syy tähän vaikeuteen on yleinen hämmennys
termien “yhdenvertainen kohtelu” ja ”yhdenvertaiset mahdollisuudet” (“equal
treatment” ja “equal opportunity”) sisällöstä.17
MacEwenin (1995) on kehittänyt yksinkertaisen mutta kattavan yhdenvertaisuusmallin, jota mukaillen voidaan identifioida neljä eri tapaa lähestyä
yhdenvertaisuutta. Nämä lähestymistavat ovat:

16 Martens 1999.
17 Wrench 2004.
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1.

“Yhdenvertaisen kohtelun” toimintamalli. Kaikkia ihmisiä kohdellaan samalla tavoin etnistä taustaa sen kummemmin erottelematta. Niin kutsutun värisokean (“color-blind”) ajattelutavan
mukaan ryhmiä ei erotella, vaan palvelut suunnitellaan ja kehitetään siten, että ne palvelevat kaikkia.			

2.

”Tasainen / reilu pelikenttä” -toimintamalli (level playing field
approach). Tiedostetaan, että on tarpeen poistaa epäreiluja esteitä
(kuten syrjintä), jotta kaikilla olisi käytännössä yhdenvertaiset
mahdollisuudet. Ajatus on, että jos kaikkia kohdellaan ”samalla
tavalla”, eivät olemassa olevat esteet ole poistuneet mihinkään ja
ne estävät ”aidon yhdenvertaisuuden”.			

3.

”Yhdenvertaisten mahdollisuuksien” toimintamalli. Pyrkimys
lisätä vähemmistöjen osuutta edustoissa pitkällä tähtäimellä (työkaluina monitorointi ja tavoitteet). Lisäksi tarvitaan positiivista
erityistoimintaa (positive action), jonka tarkoituksena on kumota
aikaisemman epäoikeudenmukaisuuden aiheuttamia vaikutuksia.

4. ”Yhdenvertaisen lopputuloksen” toimintamalli. Tarvitaan kiintiöt
ja niin sanottua positiivista syrjintää, jolla saavutetaan lyhyelläkin
tähtäimellä vähemmistöjen suhteellinen edustus.

KYSELYN TULOKSET
Seuraavassa osassa artikkelia tuon esille tulokset kyselystä, joka lähetettiin
kaikille suomalaisille ammattiliitoille. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää
ammattiliittojen ajatuksia ja toimintaa, jotka liittyvät maahanmuuttoon ja
etniseen syrjintään. Vertailukohtana suomalaisille tuloksille voimme käyttää
ETUCin (European Trade Union Confederation) tekemää kyselyä jäsenjärjestöilleen heidän palveluistaan maahanmuuttajajäsenistölle.
Vuonna 2003 ETUC lähetti kyselyn kaikille sen jäsenorganisaatioille,
yhteensä 24 keskusjärjestölle eli kaikkiin sen aikaisiin EU-maihin Kreikkaa
lukuun ottamatta. Lisäksi mukaan otettiin Norja, Tšekki ja Puola. Kyselyn
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tarkoituksena oli selvittää ammattiliittojen käytäntöjä, jotka liittyvät maahanmuuttajiin. Kysymyksiä jäsenistöstä, palveluista, työmarkkinahaasteista ja
onnistumisista maahanmuuttajien etujen ajamisessa esitettiin yksityiskohtaisesti. Kyselyn tulokset tuovat esille maahanmuuttajien vaikeudet integroitua
eurooppalaisille työmarkkinoille ja hyvin erilaisia kansallisia tapoja suhtautua
tähän. Suomesta vastaukset ETUCin kyselyyn antoi SAK.
Suomessa toteutetulla kyselyllä haluttiin lisätietoa yksittäisten ammattiliittojen toiminnoista ja asenteista, jotka liittyivät maahanmuuttajiin ja etniseen syrjintään työmarkkinoilla.18 Useat kyselyn kysymyksistä olivat samaa
muotoa kuin ETUCin kyselyssä vertailumahdollisuuksien parantamiseksi.
Aluksi vastaajia pyydettiin kertomaan omasta taustastaan, seuraavaksi liittonsa rakenteesta, palkallisesta työvoimasta ja vaaleilla valituista edustajista.
Lisäksi osiossa “jäsenet” esitettiin kysymyksiä, jotka liittyivät maahanmuuttaja- ja suomalaisjäseniin ja heidän palveluihinsa. Lopuksi vielä tiedusteltiin
vastaajien ajatuksia etnisestä syrjinnästä suomalaisilla työmarkkinoilla.

JÄSENISTÖ
Kyselyn alussa liitoilta tiedusteltiin näiden maahanmuuttajajäsenten määrää.
Kuten taulukosta 1 näkyy, noin 30 prosenttia liitoista ei tiennyt maahanmuuttajajäsentensä määrää ja toisella 30:llä prosentilla oli yli 80 maahanmuuttajajäsentä. Noin kymmenen prosenttia liitoista tiesi, ettei jäsenistöön kuulunut
yhtäkään maahanmuuttajaa, viidellätoista prosentilla liitoista maahanmuuttajia oli yhdestä kymmeneen henkeä, ja lopuilla viidellätoista prosentilla noin
10–80 henkeä.
ETUCin kyselyyn vastanneista puolestaan 12 järjestöllä oli tietoja maahanmuuttajajäsenten määrästä, mikä oli 1–35 prosenttia koko jäsenistöstä (lisäksi
maahanmuuttajajäsenen määrittely oli hyvin erilaista eri liitoissa). Hieman
18 Kysely lähetettiin 2009 27 SAK:laiselle, 34 akavalaiselle ja 20 STTK:laiselle liitolle.
Vastauksia saatiin yhteensä 59, joista 16 tuli SAK:n jäsenliitoilta, 21 akavalaisilta
ja 12 STTK:laisilta. Vastausprosentti oli 73 %. Kaikki vastaajat eivät ilmoittaneet
liittoaan. Kysely lähetettiin liittojen maahanmuuttaja-asioista vastaaville henkilöille. Jos
maahanmuuttajavastaavaa liiton internet-sivuilta ei saatu selville, lähetettiin kysely liiton
puheenjohtajalle.
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yli puolella ETUCin vastaajista oli strategia maahanmuuttajajäsenten lisäämiseksi. Yhdellätoista vastanneella liitolla oli rekrytointimateriaalia muilla
kuin kotimaisella kielellä. Suomalaisista liitoista 83 prosenttia ilmoitti, ettei
heillä ole strategiaa lisätä maahanmuuttajajäsenten määrää. Noin 17:llä prosentilla sellainen oli kuitenkin jo kehitetty. Lisäksi kysyttäessä, oliko liitolla
strategiaa lisätä jo olemassa olevien maahanmuuttajien aktiivisuutta, hieman
yli 81 prosenttia vastasi “ei” ja noin 18 prosenttia “kyllä”. Liitot, joilla oli jo
maahanmuuttajajäsenten lisäämisstrategia, kertoivat strategian pääosin koostuvan rekrytointimateriaaleista muilla kielillä sekä rekrytoinnin lisäämisestä
työpaikkatasolla. Liitot, jotka kertoivat pyrkineensä aktivoimaan jo olemassa
olevaa maahanmuuttajajäsenistöään, kertoivat tämän tapahtuvan lähinnä
heille kohdistettujen koulutusten avulla.
TAULUKKO 1: Maahanmuuttajajäsenten määrä liitoissa
Osuus liitoista

Maahanmuuttajajäsenten lukumäärä

30%

Ei tietoa määrästä

30%

Yli 80 jäsentä

15%

Noin 10–80 jäsentä

15%

1–10 jäsentä

10%

0 jäsentä

PALVELUT
Liitoilta kysyttiin niiden palveluista maahanmuuttajajäsenille. 64,4 prosenttia
liitoista ilmoitti tarjoavansa koulutusohjelmia, lainopillisia palveluja tai muita
informaatiopalveluja maahanmuuttajajäsenille. Lopuilla (noin kolmanneksella vastanneista) ei ole kyseisiä palveluita maahanmuuttajajäsenille. Kysyttäessä, ovatko nämä samat palvelut tarjolla myös laittomasti maassa oleville, 23,3
prosenttia vastasi “kyllä” ja loput noin 77 prosenttia “ei”. Noin 90 prosenttia
vastaajista ilmoitti myös, että nämä palvelut ovat tarjolla vain virallisille jäse74

nille. Noin 10 prosenttia liitoista tarjoaa kyseisiä palveluja myös maahanmuuttajille, jotka eivät ole liiton jäseniä. Liittoja, jotka kertoivat tarjoavansa
yllämainittuja palveluja, pyydettiin myös kertomaan tarkemmin niistä. Vaikka
kysymys oli asetettu muodossa ”palveluja maahanmuuttajajäsenille”, vastauksista kävi ilmi, että maahanmuuttajajäsenille tarjotut palvelut olivat tarjolla
myös kaikille muille jäsenille. Vastauksissa tuli selkeästi esille, että palvelut
oli suunniteltu palvelemaan kaikkia jäseniä samoilla periaatteilla ja samoin
prosessein.
Kolme neljästä ETUCin kyselyyn vastanneista järjestöistä tarjoaa laki- tai
muita palveluita, jotka on tarkoitettu erityisesti maahanmuuttajille. Puolet
näistä palveluiden tarjoajista ei erottele, onko kysyjä liiton jäsen vai ei, toinen
puoli vastaajista tarjoaa palveluitaan vain jäsenille. 11 liittoa tarjoaa palveluitaan myös maassa laittomasti oleskeleville maahanmuuttajille, jotka ovat varsinkin Espanjan ja Portugalin liittojen työn yksi tärkeimmistä kohderyhmistä.
Suomalaisilta liitoilta kysyttiin myös, oliko liitossa ollut käsittelyssä yhtään
tapausta, jossa epäiltiin etnistä syrjintää. 80 prosenttia vastaajista ilmoitti,
ettei heillä ole ollut yhtään tällaista tapausta. 16 prosenttia vastasi näitä olleen
1–2 tapausta, loput 4 prosenttia 3–5 tapausta. Vastaajia pyydettiin kertomaan
näistä tapauksista vapaasti, mutta vastaukset olivat hyvin yleisellä tasolla, eikä
niitä pystytty analysoimaan tarkemmin.

ETNINEN SYRJINTÄ
Suomalaisessa kyselyssä tiedusteltiin vastaajien näkemyksiä etniseen syrjintään ja muihin vaikeuksiin, joihin maahanmuuttajat törmäävät suomalaisilla
työmarkkinoilla. Ensimmäisessä tähän aiheeseen liittyvässä kysymyksessä
vastaajia pyydettiin arvioimaan etnisen syrjinnän esiintymisen määrää suomalaisilla työmarkkinoilla. Kuten taulukosta 2 näkyy, 9,3 prosenttia vastaajista
ajatteli etnisen syrjinnän olevan hyvin yleistä, kun taas 60,8 prosenttia vastasi
sitä esiintyvän “jonkin verran”. Lopuista vastaajista 14 prosenttia piti etnistä
syrjintää erittäin harvinaisena, ja 7 prosenttia arveli, ettei sitä esiinny suomalaisilla työmarkkinoilla ollenkaan.
Kun vastaajia pyydettiin arvioimaan etnisen syrjinnän yleisyyttä heidän
omalla työmarkkinasektorillaan, uskoi neljäsosa, ettei sitä ilmene ollenkaan.
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Puolet vastaajista piti etnistä syrjintää erittäin harvinaisena omalla alallaan.
Kukaan vastaajista ei uskonut etnisen syrjinnän olevan hyvin yleistä ja 25 prosenttia vastaajista arvioi sitä ilmenevän jonkin verran.
Jo silmämääräinen katselmus vastaajien arvioista omalta alaltaan verrattuna työmarkkinoihin yleensä kertoo, millä tavoin ilmiö tunnistetaan, ja
herättää kysymyksen siitä, millä tavoin ilmiöön ehkä ajatellaan voitavan vaikuttaa. Yksikään vastaaja ei pitänyt etnistä syrjintää hyvin yleisenä omalla
alallaan, kun melkein 10 prosenttia vastaajista ajatteli sen olevan hyvin yleistä
suomalaisilla työmarkkinoilla yleensä. Toisaalta 25 prosenttia vastaajista arvioi
etnistä syrjintää ilmenevän ”jonkin verran” omalla alalla, kun yli kaksinkertainen määrä (60 %) vastaajista arvioi tilanteen näin suomalaisilla työmarkkinoilla yleensä. Kun noin 21 prosenttia vastaajista arvioi etnisen syrjinnän
olevan erittäin harvinaista tai ettei sitä ilmene suomalaisilla työmarkkinoilla
lainkaan, oli sama luku omaa alaa arvioitaessa 75 prosenttia. Tulokset tuovat
siis ilmi, kuinka etnistä syrjintää ei pidetä ongelmana vastaajien omalla alalla,
vaikka se suomalaisilla työmarkkinoilla yleensä esiintyvänä ilmiönä tunnistetaan.
TAULUKKO 2: Etnisen syrjinnän yleisyys suomalaisilla työmarkkinoilla yleensä ja
vastaajan omalla alalla.
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% yleensä

% omalla alalla

Kuinka yleistä

9,3

0

Hyvin yleistä

60,6

25

Jonkin verran

14

50

Erittäin harvinaista

7

25

Ei esiinny ollenkaan

TAULUKKO 3: Maahanmuuttajien työmarkkinaongelmia suomalaisilla
työmarkkinoilla yleensä ja vastaajan omalla alalla.
% yleensä

% omalla alalla

Työmarkkinaongelma (verrattuna suomalaisiin)

77

28

Korkeampi työttömyys

56

26

Pienemmät palkat

53,5

26

Hitaampi urakehitys

16

16

Heikommat kelpoisuudet

16

2

Enemmän työpaikkakiusaamista

0

16

Ei erityisiä ongelmia

ETUCin kyselyyn vastanneista 21 (24:stä) uskoi, että maahanmuuttajat
kohtaavat erityisiä ongelmia työmarkkinoilla. Työttömyyden uskottiin olevan
ongelmista tavallisin, seuraavaksi tavallisimmaksi arveltiin pienempää palkkausta ja hitaampaa urakehitystä.

ENNAKKOLUULOT JA MUUT SYYT MAAHANMUUTTAJIEN TYÖMARKKINAONGELMIIN
Maahanmuuttajien työmarkkinaongelmien jälkeen kyselyssä tiedusteltiin vastaajien arvioita näiden ongelmien syistä. Suuri osa vastaajista piti yhtenä syynä
kieliongelmia, noin puolet sopivan koulutuksen puutetta ja puolet puuttuvia
tietoja järjestelmän toimintatavoista, ja vajaa puolet sosiaalisten verkostojen
puutetta. Noin puolet vastaajista arvioi syyksi suomalaisten ennakkoluuloja
maahanmuuttajia kohtaan. Viidennes piti yhtenä syynä työluvan saannin
hankaluutta. Alle viidennes uskoi yhdeksi syyksi ongelmiin vaikeuksia saada
esimerkiksi työvoimatoimiston palveluja, ja yhtä useat pitivät myös oleskeluluvan puuttumista syynä. Yksi kymmenestä vastaajasta ajatteli, että he eivät
tiedä syitä maahanmuuttajien työmarkkinaongelmiin. Tässä kohden tiedus-
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teltaessa 0 prosenttia vastaajista valitsi vaihtoehdon “maahanmuuttajilla ei ole
työmarkkinaongelmia”. (Taulukko 4)
Kun vastaajia pyydettiin arvioimaan maahanmuuttajien työmarkkinaongelmien syitä vastaajien omalla sektorilla, vastausprosentit muuttuivat merkittävästi. Erityisesti huomionarvoista näissä tuloksissa on se, että puolet
vastaajista piti maahanmuuttajiin kohdistuvia ennakkoluuloja osasyynä maahanmuuttajien työmarkkinaongelmiin suomalaisilla työmarkkinoilla, kun
taas vastaajien omalla alalla vain 28 prosenttia tunnisti ennakkoluulot yhdeksi
syyksi maahanmuuttajien työmarkkinaongelmiin.
TAULUKKO 4: Syyt maahanmuuttajien työmarkkinaongelmiin suomalaisilla
työmarkkinoilla yleensä ja vastaajan omalla alalla.
% yleensä

% omalla alalla

Syyt maahanmuuttajien työmarkkinaongelmiin

90

60,5

Suomen kielen osaamattomuus

53

42

Koulutuksen puute

50

28

Suomalaisten ennakkoluulot

58

50

Järjestelmän tuntemuksen puutteet

18

10

Oleskeluluvan puute

18

11

Vaikeuksia saada työvoimatoimistojen palveluja

23

11

Työluvan saannin ongelmat

10

7

En tiedä

0

10

Maahanmuuttajilla ei työmarkkinaongelmia

ETUCin maahanmuuttajien työmarkkinaongelmiin liittyvän kyselyn
tulokset olivat hyvin samanlaiset kuin suomalaisen kyselyn vastaavat tulokset.
Maahanmuuttajien työmarkkinaongelmia selitettiin useilla eri syillä, ylei78

simmin kieliongelmilla. Kukaan vastaajista ei pitänyt kuitenkaan kieliongelmia ainoana syynä, vaan seuraavaksi yleisimmät vastausvaihtoehdot olivat
vaaditun koulutuksen puute, kantaväestön ennakkoluulot ja järjestelmän tuntemuksen puute.

JATKOKYSYMYKSIÄ
Kyselyn tulosten perusteella voidaan olla verrattain varmoja, että suomalainen ay-liike on tietoinen maahanmuuttajien työmarkkinavaikeuksista. Syyt
näihin vaikeuksiin liitetään kuitenkin valitettavan usein pelkästään kieleen ja
koulutuksen puutteisiin. Tulos ei ole sinänsä yllättävä, sillä Ruotsin ja Tanskan
ay-liikettä tutkineet ovat raportoineet samankaltaisia tuloksia. Kun liitoilta
kysyttiin erityisesti ennakkoluulojen osuutta maahanmuuttajien työmarkkinaongelmiin suomalaisilla työmarkkinoilla, vain puolet piti kysymystä relevanttina. Kun liitoilta tiedusteltiin ennakkoluulojen osuutta maahanmuuttajien työmarkkinaongelmiin heidän omalla sektorillaan, vain alle kolmasosa
piti niitä merkittävinä. Toisin sanoen vain puolet vastaajista ajatteli maahanmuuttajien työmarkkinaongelmien johtuvan osaltaan suomalaisten ennakkoluuloista, ja vain kolmasosa arvioi ennakkoluulojen vaikeuttavan maahanmuuttajien työllistymistä vastaajien omalla alalla.
Suuntaus oli sama, kun vastaajilta tiedusteltiin etnisen syrjinnän yleisyyttä
suomalaisilla työmarkkinoilla ja erityisesti heidän omalla alallaan: syrjintää
arvioitiin esiintyvän huomattavasti enemmän työmarkkinoilla yleensä kuin
vastaajien omalla alalla. Tulokset herättävät kysymyksen, kokevatko ay-liittojen maahanmuuttoasioista vastaavat henkilöt voivansa vaikuttaa maahanmuuttajien työmarkkinaongelmiin, kuten syrjintään, vai ulkoistavatko he
ongelmat muiden alojen liitoille?
Suomalaiset ammattiliitot ovat kehittäneet maahanmuuttajille palveluja
keskinkertaisesti verrattuna eurooppalaiseen ay-liikkeeseen yleensä. Vaikka
ohjekirjoja ja koulutusohjelmia on tarjolla, olisi tarvetta vielä kohdentaa palveluja vastaamaan maahanmuuttajien erityistarpeita. Kun kyselyn tuloksia
peilataan MacEwenin malliin yhdenvertaisuudesta, yhdenvertaisuuden käsitteen tulkinta näyttää jääneen pääasiallisesti sen ensiasteelle, ”yhdenvertaisen
kohtelun” toimintamallin mukaiseksi. Kun kysyttiin liittojen erityisesti maa-

hanmuuttajajäsenille kohdistamista palveluista, vastasivat liitot pääasiallisesti,
että heillä ei ole erityispalveluita tietyille jäsenryhmille, vaan kaikkia palvellaan samalla tavalla, ja kaikki jäsenet ovat oikeutettuja samoihin palveluihin.
Joissakin liitoissa oli käytössä erikielisiä opaskirjoja, jotka olivat suurimmaksi
osaksi peräisin keskusjärjestöiltä.

TULOSTEN TULKINNASTA
Kyselyn tulokset tuovat selkeästi esille sen, että ay-liittojen maahanmuuttoasioista vastaavat henkilöt ovat tietoisia maahanmuuttajien työmarkkinaongelmista ja etnisestä syrjinnästä suomalaisilla työmarkkinoilla. Kehittämistarvetta voitaisiin kuitenkin löytää liittojen kyvystä hahmottaa näitä
ongelmia liittojen omalla työmarkkinasektorilla. Syrjintä ilmiönä on hyvin
laaja-alainen. Se voi tulla esiin palkkaukseen ja muihin työehtoihin liittyvinä
ongelmina, mutta syrjintää voivat edustaa myös epäsuorat ja vaikeammin
nähtävissä olevat ilmiöt, kuten esimerkiksi negatiiviset asenteet, jotka voivat
johtaa esimerkiksi epäreiluihin työvuorojakoihin, etenemismahdollisuuksiin
ja niin edelleen. Joka tapauksessa kaikkien meidän olisi hyvä tunnustaa, että
etnistä syrjintää ilmenee meidän omilla toimialoillamme, ja olla valmiita työskentelemään syrjinnän ehkäisemiseksi.
Miten sitten pitäisi toimia etnisen syrjinnän ehkäisemiseksi? Tutkijat luokittelevat vaikuttamisen mahdollisuudet usein kolmeen eri kohteeseen: lainsäädäntö, yhteissopiminen ja maahanmuuttajien järjestäytyminen. Kyselyn
tuloksista nousee esille noin 80 prosentin joukko liitoista, joilla ei ole suunnitteilla maahanmuuttajajäsenmäärän lisäämistä. Lisäksi maahanmuuttajajäsenten määrä on kyselyn perusteella suurimmassa osassa liittoja melko
vähäinen. Jotta maahanmuuttajien työmarkkinaongelmia, kuten etnistä syrjintää, pystyttäisiin ehkäisemään, ensimmäinen askel olisi pyrkiä aktiivisesti
rekrytoimaan maahanmuuttajia liittoihin. Keskusjärjestöjen tekemän tutkimuksen perusteella liittojen maahanmuuttajajäsenet olivat pääsääntöisesti
liittyneet liittoihin kuultuaan niistä sukulaisilta tai tuttavilta, ei niinkään tultuaan rekrytoiduiksi luottamusmiesten kautta. Useissa maissa, joissa maahanmuuttajajäsenten määrää on lähdetty aktiivisesti lisäämään, on kampanjoitaessa käytetty maahanmuuttajajärjestöjä ja eri etnisten ryhmien niin sanottuja
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keskushenkilöitä, joiden kautta sana liittymisen hyödyistä on lähtenyt liikkeelle. Tällaista toimintaa tarvittaisiin varmasti myös Suomessa.
Kysyttäessä kenen vastuulla on kohentaa maahanmuuttajien työmarkkinatilannetta, liitot kertovat, että heillä ei ole resursseja järjestää erityispalveluita ja että vastuu kuuluu keskusjärjestöille sekä valtiolle yleensä. Jos maahanmuuttajien työmarkkinaongelmat ymmärretään yleiseksi ilmiöksi eikä
niinkään koskemaan vastaajan omaa alaa, on ymmärrettävää siirtää vastuu
korkeamman tason toimijoille. Jos maahanmuuttajien työmarkkinaongelmia
lisäksi selitetään kieli- ja koulutusongelmilla, ja kaikkia liiton palveluita leimaa
tarkoitus palvella samalla tavalla kaikkia jäseniä, voidaan pitää loogisena, että
liitot siirtävät maahanmuuttajien kieli- ja muun koulutuksen vastuun muille
toimijoille kuten valtiolle.
Kuten kyselyn tulokset osoittavat, liittojen tapa palvella maahanmuuttajajäseniään vastaa perinteistä tasa-arvon ajatusta, jossa kaikkia palvellaan
samalla tavalla. Usein erityisesti liittojen sisälle perustettuja maahanmuuttajien omia ryhmiä vastustetaan maahanmuuttajien toiveiden vastaisuuteen
perustuen: maahanmuuttajat eivät itse halua muodostaa erityisryhmiä. Ajatus
on varsin perusteltu. Voidaan kuitenkin myös ajatella, että suomalaisessa ayliikkeessä pienen ryhmän ääni voi jäädä kuulematta, jos ryhmä sulautetaan
massan sekaan. Olisi kuitenkin tärkeää, että tiettyjä toimia kuten rekrytointia
ja edustustopaikkoja suunniteltaisiin ja jaettaisiin erilaisia ryhmiä ajatellen.
Toinen ongelmallinen tapa lähestyä maahanmuuttokysymyksiä on
yhdistää ”maahanmuuttajien ongelmat” suoraan harmaan talouden ongelmiin. Vaikka tutkimuksista tiedämme, että erityisesti ravintola- ja rakennusaloilla esiintyy suhteellisesti eniten harmaata taloutta ja että näillä aloilla
työskentelee suhteellisesti paljon maahanmuuttajia (usein myös toisten maahanmuuttajien leivissä), ovat nämä suhteet monimutkaisia ja -muotoisia.
Harmaasta taloudesta puhuttaessa olisi tärkeää pitää mielessä suomalaisten työmarkkinoiden laajemmat kehityskaaret, esimerkiksi työmarkkinoiden kehittyminen nopeassa ajassa ylikansallisiksi etenkin tietyillä aloilla,
kuten rakennusalalla. Samaan aikaan erityisesti rakennusalan työmarkkinat
ovat jakautumassa koko Euroopassa kaksiosaisiksi työmarkkinoiksi. Sen alakerroksella työskentelevät alihankkijoiden työllistämät siirtotyöläiset, jotka
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ovat määräaikaisesti palkattua työvoimaa ja joille maksetaan pienempää
palkkaa kuin oman maan työtekijöille.
Vertailevaa tutkimusta tekevät yhteiskuntatieteilijät ovat arvioineet, että
Suomessakin toimiva koordinoitu markkinatalous ja sen instituutiot suojaisivat myös ulkomaalaisia työntekijöitä palkka- ja muulta sosiaalidumppaukselta. Kolmikantajärjestelmän, jonka takaaman äänivallan kaksien
työmarkkinoiden kehitystä vastustaville ammattiliitoille tulisi parantaa maahanmuuttajien työmarkkinatilannetta. Lisäksi Suomen lainsäädännön, ja niin
sanotun erga omnes -sopimusjärjestelmän, mukaan kaikki työntekijät (riippumatta jäsenyydestään liitoissa) pääsevät työehtosopimusten piiriin aloilla,
joissa ainakin 50 prosenttia työnantajista on allekirjoittanut alan sopimuksen.
Tämä järjestelmä olisi ehkä tehokkain järjestelmärikkomusten ehkäisemiseksi. Järjestelmä on kuitenkin ollut monien maiden liitoille vaikea kysymys,
koska monissa maissa sopimuksen piiriin pääsy on ollut yksi iso vetovoimatekijä liittoihin liittymiselle. Tilaajavastuulaki on myös noussut useissa tutkimuksissa esimerkiksi hyvästä uudesta lainsäädännöstä, jonka tulisi edistää
reiluja pelisääntöjä työmarkkinoilla.
Tiedämme kuitenkin, että vaikka lait olisivat vertailevasta näkökulmasta
katsottuna paremmalla tolalla kuin useissa muissa maissa, ei tämä pelkästään riitä. Tiedämme, että tarkastusvastuullisilla eli työsuojelupiireillä ei ole
tarpeeksi resursseja, ja että pitkät, jopa kuuden linkin mittaiset alihankintaketjut ovat liian hankalia valvottaviksi. Tähän valtio voi tietenkin halutessaan
vaikuttaa lisäämällä resursseja sekä jakamalla ja lisäämällä vastuuta muille
toimijoille kuten ay-liikkeelle, joka onkin jo pitempään vaatinut kanneoikeutta. Lisäksi tilaajavastuulakia pitäisi muuttaa niin, että lain rikkomisesta seuraavaa sanktiota tosiaankin haluttaisiin välttää, koska tiedetään, että suurilla
rakennuttajilla olisi kaikkein parhaat edellytykset tarkastaa aliurakoitsijoidensa toimintaa. Esimerkiksi kahdella suurimmalla suomalaisella rakennusliikkeellä on omat yritystasoiset valvontajärjestelmänsä, jotka sisältävät alihankkijoiden kaupparekisteritiedot, toimittajien kanssa tehdyt sopimukset,
vero- ja eläkemaksujen seurannan sekä paljon muita asiakirjoja. Ammattiliitoilla taas on puolestaan perinteisesti ollut verrattain hyvät mahdollisuudet
vaikuttaa työnantajiin, käytännössä saartojen avulla, jolloin liittojen jäseniä
kehotetaan kieltäytymään tekemästä työtä saarrettavalle yritykselle. Saarron
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vaikutus piilee paineen kasvattamisessa pääurakoitsijan suuntaan, koska pääurakoitsijat haluavat suojella omaa mainettaan ja sen vuoksi voivat lopettaa
suhteensa boikotoitaviin yrityksiin.
Kysymys onkin kuulunut, millä tavalla ay-liike on suhtautunut maahanmuuttajien hyväksikäyttöön ja onko se lähtenyt puolustamaan maahanmuuttajien oikeuksia suomalaisiin työehtoihin. Tutkimusten (toistaiseksi tosin
vähäisten) mukaan ay-liike on epäröinyt toimia esimerkiksi suurilla, kansainvälisillä rakennustyömailla (kuten Olkiluodossa), joissa ulkomaalaiset työntekijät ovat saaneet eniten huomiota ja joita on eniten tutkittu. Voidaankin
sanoa, että Suomen konsensuaalinen työmarkkinamalli ei ole saanut tässä
jalansijaa. Ay-liike on hyväksynyt Olkiluodon niin sanotuksi poikkeusalueeksi, jossa sopimusrikkomukset ovat varsin hyvin ammattiliiton tiedossa,
mutta jossa ollaan silti haluttomia ryhtymään laajamittaiseen toimintaan
pääurakoitsijan painostamiseksi valvomaan alihankintaketjuja tiukemmin.
Lisäksi esimerkiksi Rakennusliitto hylkäsi Olkiluodossa European Migrant
Worker’s Unionin avuntarjouksen. EMWU edustaa rakennusalalla toimivia
lähetettyjä työntekijöitä ja on erityisesti puolalaisten työntekijöiden keskuudessa profiloitunut siirtotyöläisten oikeuksia ajavaksi järjestöksi. Rakennusliitto kieltäytyi tutkijoiden mukaan avusta sillä perusteella, että EMWU ei ole
”aito ammattiliitto, sen mukaantulo olisi vain hämmentänyt työmaan tilannetta, ja sen tyyli oli liian konfliktinhakuinen.”
Tutkijat ovatkin kirjoittaneet, että suomalaisessa ammattiyhdistysliikkeessä vaikuttaa syvällä etnosentrismi, kulttuurinen sovinismi ja vanhakantaisuus, jossa edunvalvonta nähdään edelleen suomalaisena ja se vastaa edelleen kansallisiin haasteisiin, vaikka ylikansallinen urakointi ja työtekijöiden
liikkuvuus lisääntyvät jatkuvasti. Samantapaisia arvioita on tehty myös ruotsalaisesta ammattiyhdistysliikkeestä.19
Vertailevasta tutkimuksesta olemme oppineet myös, että vaikka joidenkin ryhmien toiveena olisi lopettaa tai vähentää työntekijöiden liikkuvuutta, ei se ole mahdollista lainsäädännön keinoin. Ihmiset liikkuvat joka
tapauksessa, ja vaikka lupaprosessit eivät pysty vaikuttamaan liikkumisen
määrään, ne rakentavat vaihtoehtoisia reittejä, joista työntekijät valitsevat
itselleen parhaan. Usein lupaprosessit, joilla pyritään kontrolloimaan tiet19 Sippola & Lillie 2010.
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tyjen työntekijäryhmien liikkuvuutta, eivät toimi niin kuin on ajateltu, vaan
vaikutukset voivat olla päinvastaisia tai ennalta arvaamattomia. Esimerkiksi
ay-liikkeenkin ajama siirtymäaika EU:n itälaajentumisen yhteydessä ei itse
asiassa sulkenut itäeurooppalaisia pois niin sanotun ydin-Euroopan työmarkkinoilta, vaan lisäsi vuokratyövoiman ja lähetettyjen työntekijöiden
käyttöä palveluiden vapaan liikkuvuuden kautta. Toisaalta ay-liikkeen ajama
työvoiman tarveharkintaprosessi on myös hyvä esimerkki siitä, miten lupakäytännöt ja muut kontrollin välineet voivat vaikuttaa päinvastoin kuin on
toivottu. Tiedämme muista maista, että työntekijöiden työnantajaan sidotut
työluvat luovat järjestelmiä, joissa maahanmuuttajat eivät pysty irrottautumaan työnantajasta oleskeluluvan menetyksen pelossa, vaikka hyväksikäyttö
olisi kovaakin. Jos ay-liike ja muut toimijat haluavat ehkäistä ulkomaalaisten
työntekijöiden hyväksikäyttöä, tarveharkinnan vaatimuksia ja säädöksiä olisi
hyvä tarkistaa. Tämän vuoksi suosittelenkin kaikkia työmarkkinatoimijoita
suhtautumaan lupakäytäntöihin ja muihin kontrollin välineisiin kriittisesti
sekä perehtymään ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäytön vertailevaan
tutkimukseen.
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5.

Työperäinen ihmiskauppa Suomessa –
tarua vai totta?
N ATA L I A O L L U S

Viime vuosina on Suomessa esiintynyt enenevässä määrin ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäyttöä koskevaa uutisointia. Esimerkkejä on useita: ulkomaalaisille rakennusmiehille on maksettu alimmillaan kahden euron tuntipalkkoja (Taloussanomat 25.5.2011), kebabravintolan työntekijöille ei maksettu
palkkaa lainkaan ja heitä uhkailtiin väkivallalla (Turun Sanomat 29.11.2011)
ja laittomasti maassa oleskelevia henkilöitä on hyväksikäytetty siivousalalla
(Taloussanomat 5.9.2011). On ilmeistä, että ulkomaalaisten työntekijöiden
eriasteista hyväksikäyttöä esiintyy Suomessa, mutta missä määrin Suomessa
esiintyy vakavaa hyväksikäyttöä ja työperäistä ihmiskauppaa?
Tämä artikkeli perustuu HEUNIn (Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti) vuonna 2011 julkaistuun raporttiin työperäisestä ihmiskaupasta ja
ulkomaisen työvoiman hyväksikäytöstä Suomessa. Tutkimus oli osa HEUNIn
vetämää EU-hanketta, jossa selvitettiin työperäisen ihmiskaupan esiintymistä Suomessa, Virossa ja Puolassa. Suomea koskevassa tutkimuksessa käytettiin laajaa aineistoa: asiantuntija- ja uhrihaastatteluja, tuomioistuinratkaisuja, poliisin esitutkinta-aineistoja, lehtijuttuja ja TV-ohjelmia sekä muuta
aineistoa.1

1 Ks. tarkempi aineiston esittely suomenkielisen tutkimusraportin sivuilta 54–70.
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LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA
Globaali muuttoliike on viime vuosina kasvanut ja sen oletetaan jatkossa yhä
lisääntyvän, kun vähemmän kehittyneiden maiden työikäinen väestö kasvaa.2
Samalla länsimaiden vanheneva väestö ja siihen liittyvä huoltosuhteen muuttuminen lisäävät työvoiman tarvetta Euroopan maissa.3 Suomeen on viime
vuosina tullut enenevässä määrin työvoimaa muualta, mutta tarkkoja tilastoja
ulkomaalaisten työntekijöiden määrästä Suomessa ei ole.4 Samalla kun ulkomaisen työvoiman käyttö on lisääntynyt Suomessa, on kasvanut myös viranomaisten tietoon tulleiden työvoiman hyväksikäyttötapausten määrä.
Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä säätelevät useat lait. Työrikokset
on sisällytetty rikoslain 47 lukuun. Keskeisiä rikosnimikkeitä ovat työsuojelurikos, työaikarikos, työsyrjintä, kiskonnantapainen työsyrjintä, työnvälitysrikos sekä luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttö. Rikoslain 25 luku
kriminalisoi ihmiskaupan ja törkeän ihmiskaupan. Myös kiskonta ja törkeä
kiskonta voivat tulla kyseeseen ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttötapauksia arvioitaessa. Lisäksi eräät ulkomaalaislain pykälät ovat olennaisia ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä tutkittaessa. Näitä ovat ulkomaalaisrikkomus ja työnantajan ulkomaalaisrikkomus.
Sekä ihmiskauppa että kiskonnantapainen työsyrjintä lisättiin Suomen
rikoslakiin vuonna 2004. Kiskonnantapainen työsyrjintä tuli uutena rikosnimikkeenä rikoslakiin pitkälti niin sanotun kiinalaisten kivimiesten tapauksen
seurauksena. Siinä suomalainen yritys käytti hyväksi ulkomaalaisten työntekijöiden heikkoa asemaa taloudellisen hyötymisen tarkoituksessa. Säädöksen
nimenomaisena tarkoituksena on puuttua harmaaseen talouteen ja turvata
ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteen ehtojen lainmukaisuus.

KISKONNANTAPAINEN TYÖSYRJINTÄ
Jos työsyrjinnässä asetetaan työnhakija tai työntekijä huomattavan epäedulliseen asemaan käyttämällä hyväksi työnhakijan tai työntekijän taloudellista
2 IOM 2010.
3 European Migration Network 2011, Liukko 2010.
4 von Herzen-Oosi ym. 2009, 27−31.
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tai muuta ahdinkoa, riippuvaista asemaa, ymmärtämättömyyttä, ajattelemattomuutta tai tietämättömyyttä, tekijä on, jollei teosta muualla laissa säädetä
ankarampaa rangaistusta, tuomittava kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Ihmiskaupparikoksen lisääminen Suomen rikoslakiin perustuu kansainvälisiin velvoitteisiin. Sekä Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen
lisäpöytäkirja ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäisemisestä, torjumisesta ja rankaisemisesta vuodelta 2000 että Euroopan unionin
neuvoston puitepäätös ihmiskaupan torjunnasta vuodelta 2002 velvoittivat
Suomea kriminalisoimaan ihmiskaupan kansallisessa lainsäädännössä. Näin
olleen ihmiskaupan määritelmä rikoslaissa on yhdenmukainen näiden kansainvälisten velvoitteiden kanssa.
Ihmiskaupparikos koostuu kolmesta erillisestä elementistä: keinoista,
tekotavoista ja hyväksikäyttötarkoituksesta. Kaikkien kolmen ehdon tulee
täyttyä, jotta kyseessä olisi ihmiskauppa. Rikoslain 25 luvun 3 §:n mukaan
ihmiskaupan uhri voidaan saattaa seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi, pakkotyöhön, muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin tai taloudellisessa
hyötymistarkoituksessa häneltä voidaan poistaa elimiä. Pakkotyötä ei kuitenkaan ole Suomen lainsäädännössä toistaiseksi tarkemmin määritelty.5
”Ihmiskauppaan syyllistyy se, joka
1) käyttämällä hyväksi toisen riippuvaista asemaa tai turvatonta tilaa,
2) erehdyttämällä toista tai tämän erehdystä hyväksi käyttämällä,
3) maksamalla korvauksen toista vallassaan pitävälle henkilölle tai
4) ottamalla vastaan sellaisen korvauksenottaa toisen valtaansa, värvää
toisen taikka luovuttaa, kuljettaa, vastaanottaa tai majoittaa toisen
hänen saattamisekseen 20 luvun 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun tai siihen rinnastettavan seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi,
pakkotyöhön tai muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin taikka
elimien tai kudoksien poistamiseksi taloudellisessa hyötymistarkoi5 Oikeusministeriö asetti marraskuussa 2011 työryhmän tarkastelemaan ihmiskauppaa
koskevaa lainsäädäntöä. Työryhmän tehtävänä on mm. tarkastella pakkotyön käsitettä ja
asemaa ihmiskauppakontekstissa. Ks. http://www.om.fi/Etusivu/Valmisteilla/Lakihankkeet/
Rikosoikeus/1302674433378.
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tuksessa, on tuomittava ihmiskaupasta vankeuteen vähintään neljäksi
kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.
Ihmiskaupasta tuomitaan myös se, joka ottaa valtaansa kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön taikka värvää, luovuttaa, kuljettaa,
vastaanottaa tai majoittaa tämän 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa, vaikka mitään 1 momentin 1–4 kohdassa tarkoitettua keinoa ei
olisi käytetty.
Yritys on rangaistava.
Törkeä ihmiskauppa on kyseessä jos ihmiskaupassa
1) käytetään 3 §:ssä tarkoitettujen keinojen sijasta tai lisäksi väkivaltaa,
uhkausta tai kavaluutta,
2) aiheutetaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella toiselle
vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila taikka
näihin rinnastettavaa erityisen tuntuvaa kärsimystä,
3) rikos kohdistuu kahdeksaatoista vuotta nuorempaan lapseen tai henkilöön, jonka kyky puolustaa itseään on olennaisesti heikentynyt, tai
4) rikos on tehty osana 17 luvun 1 a §:n 4 momentissa tarkoitetun järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on
tuomittava törkeästä ihmiskaupasta vankeuteen vähintään kahdeksi ja
enintään kymmeneksi vuodeksi.
Törkeästä ihmiskaupasta tuomitaan myös se, joka alistaa toisen orjuuteen tai pitää toista orjuudessa, kuljettaa orjia tai käy kauppaa orjilla,
jos teko kokonaisuutena arvostellen on törkeä.
Yritys on rangaistava.”
Ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäytön voi ajatella muodostavan
jatkumon, jossa liikutaan lievemmästä hyväksikäytöstä yhä vakavampaan
hyväksikäyttöön, pakkotyön ja ihmiskaupan edustaessa kaikkein vakavinta
hyväksikäyttöä.6 Rajanveto eri rikosnimikkeiden välillä on häilyvä, etenkin
kiskonnantapaisen työsyrjinnän ja ihmiskaupan välillä. Kiskonnantapainen
työsyrjintä luetaan ihmiskaupan kaltaiseksi rikokseksi. Kiskonnantapainen
6 Ks. Andrees 2008, 39.
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työsyrjintä on kuitenkin tarkoitettu syrjintää koskeviin tilanteisiin, kun taas
ihmiskauppa on vapauteen kohdistuva rikos. Kiskonnantapaisessa työsyrjinnässä on yleensä kyse alipalkkauksesta ja huonoista työehdoista, mutta
räikeimmillään kiskonnantapainen työsyrjintä on lähellä ihmiskauppaa, jos
työtä teetetään kohtuuttomasti työsuojelullisia näkökohtia huomioimatta tai
epäinhimillisissä oloissa.7
Esitutkintaviranomaisten tietoon on vuosittain tullut jonkin verran tapauksia, jotka liittyvät ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttöön. Vuosina
2004–2010 poliisille ja rajavartiolaitokselle ilmoitettiin yhteensä 22 ihmiskaupparikosta, 3 törkeää ihmiskaupparikosta sekä 123 kiskonnantapaista työsyrjintärikosta.8 Tapauksia on siis tutkittu jonkin verran ja viime aikoina myös
ihmiskauppaa on tutkittu yhä enenevässä määrin (ks. Helsingin Sanomat
23.12.2011). Siitä huolimatta tuomioita ei juuri ole annettu.
Ihmiskaupasta on toistaiseksi annettu yhteensä viisi tuomiota seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyen. Työperäisestä ihmiskaupasta ei toistaiseksi ole
annettu ainuttakaan tuomiota. Tiedossani on neljä oikeuteen asti edennyttä
tapausta, joissa syyte on koskenut ihmiskauppaa pakkotyötarkoituksessa. Kaikissa neljässä tapauksessa syytteet on lopulta hylätty.
Kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä on tuomittu yhteensä 19 henkilöä vuosina 2004–2010.9 Tuomiot ovat olleet lieviä: neljä henkilöä on saanut ehdollisen vankeusrangaistuksen (3–7 kuukautta) mutta suurin osa tuomituista on
saanut sakon (suuruudeltaan 47–77 päiväsakkoa).10
Viranomaisten tietoon tulleet tapaukset muodostavat vain jäävuoren
huipun kaikesta ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäytöstä. Ihmiskauppa ja työvoiman hyväksikäyttö on tyypillistä piilorikollisuutta, eli sellaista rikollista toimintaa, joka ei yleensä tule viranomaisten tai muiden toimijoiden tietoon. Tapausten löytymistä hankaloittaa myös se, että hyväksikäytön
uhrit hakevat harvoin apua, eikä heitä silloinkaan aina tunnisteta hyväksikäytön uhreiksi. HEUNIn tutkimuksen11 mukaan ulkomaalaisten työnteki7 Nuutila ja Melander 2008, 1279.
8 Poliisin tulostietojärjestelmä 2011.
9 Tilastokeskus 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
10 Tilastokeskus 2011.
11 Jokinen ym. 2011.
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jöiden vakavaa hyväksikäyttöä ja työperäistä ihmiskauppaa kuitenkin esiintyy
Suomessa.

ULKOMAALAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN
KOKEMA HYVÄKSIKÄYTTÖ SUOMESSA
HEUNIn tutkimuksen mukaan vakavimmat ulkomaalaisten työntekijöiden
hyväksikäyttötapaukset ovat ravintola-, rakennus- ja puutarha-aloilta. Hyväksikäytetyt henkilöt tulevat etenkin Aasiasta, Itä-Euroopasta ja Suomen lähialueilta. Heidän koulutustaustansa vaihtelee, mutta heidän pyrkimyksenään
on tehdä töitä ulkomailla ansaitakseen rahaa. Hyväksikäyttäjät ovat olleet sekä
syntyperältään suomalaisia että ulkomaalaistaustaisia.12
Ulkomaista työvoimaa rekrytoidaan Suomeen joko rekrytointi- tai välittäjäyritysten kautta tai pienimuotoisemmin suvun tai tuttujen kautta. Rekrytointiyritysten osalta on esiintynyt ongelmia etenkin silloin, kun suomalainen
rekrytointiyritys käyttää paikallisia alihankkijoita työntekijän lähtömaassa.
Suomalaisen työnantajan on vaikea tietää, ovatko työntekijät joutuneet maksamaan kohtuuttomia tai jopa laittomia välityspalkkioita saadakseen työpaikan Suomessa.13 Suomalainen työnantaja ei myöskään voi olla varma siitä,
millaisia työehtoja ja -olosuhteita työntekijöille on lähtömaassa luvattu. Suomessa onkin käynyt ilmi useita tapauksia, joissa erilaiset rekrytointi- ja välitysyritykset ovat ottaneet työntekijöiltä suuria välitys- ja muita maksuja. Välitysmaksuja on otettu etenkin siivousalalla. Osa Suomessa hyväksikäytetyistä
työntekijöistä on siksi velkaantunut jo ennen Suomeen tuloa. Myös suvun tai
tuttujen kautta tulevat työntekijät saattavat olla erityisen alttiita hyväksikäytölle, sillä sukulaisuus- tai tuttavuussuhde voi asettaa työntekijän riippuvaiseen asemaan työnantajastaan.14
Työlupien osalta tutkimus osoittaa, että työnantaja saattaa työlupahakemuksessa valheellisesti luvata noudattaa tiettyjä työehtoja. Työntekijöillä ei
välttämättä ole tietoa luvatuista työehdoista ja heille saatetaan antaa väärä
12 Jokinen ym. 2011, 74–79.
13 Työnvälityspalvelut eivät Suomen lain mukaan saa olla maksullisia (Laki julkisesta
työvoimapalvelusta 4 2 §), mutta muissa maissa jotkut välitysmaksut voivat olla laillisia.
14 Jokinen ym. 2011, 79–87.
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kuva työluvasta ja sen sitovuudesta (esimerkiksi ettei työnantajaa saa vaihtaa,
vaikka lupa on alakohtainen). Ensimmäisen, vuoden kestävän luvan jälkeen
työntekijän pitää hakea jatkolupaa. Tässä vaiheessa työlupayksikkö tarkastaa,
että luvattuja työehtoja on noudatettu ja että työntekijän minimitoimeentulo on täyttynyt. Jos näissä havaitaan puutteita, työntekijä saa kielteisen päätöksen hakemukseensa ja joutuu todennäköisesti palaamaan kotimaahansa.
Käytännössä siis työntekijää rangaistaan työnantajan tekemistä työoloihin ja
-ehtoihin liittyvistä rikkeistä ja epäselvyyksistä. Saadakseen jatkuvan työluvan
työntekijät voivat siksi olla valmiita sietämään työtä huonoissakin oloissa tai
ottamaan vastaan uuden työn jopa entistä huonommilla ehdoilla.15
Ulkomaalaiset työntekijät ovat tutkimuksen mukaan joutuneet monin
tavoin hyväksikäytetyiksi Suomessa. Tutkimuksessa hyväksikäyttötapaukset
analysoitiin Kansainvälisen työjärjestön ILOn laatimien pakkotyötä kuvailevien osoittimien pohjalta.16 Osoittimien avulla voidaan kuvailla niitä hyväksikäytön piirteitä, joita ulkomaalaiset työntekijät ovat Suomessa kokeneet.
Lisäksi tutkimuksessa käsiteltiin ihmiskauppaa prosessinomaisena ilmiönä,
joka alkaa rekrytoinnista ja matkajärjestelyistä, jatkuu työssä tapahtuvana
hyväksikäyttönä, ja päättyy tapausten esiintuloon, uhrien tunnistamiseen ja
auttamiseen sekä lopulta esitutkintaan ja oikeusprosessiin.
Suomessa ei tutkimuksen mukaan juuri esiinny suoranaista väkivallan
käyttöä ulkomaalaisia työntekijöitä kohtaan yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta. Yleistä on sen sijaan työntekijöiden uhkaileminen ja painostaminen eri
tavoin. Näitä erilaisia kontrollikeinoja voi ulkopuolisen olla vaikea havaita ja
todistaa, sillä kyse on usein henkisestä ja sanattomasta painostuksesta.17
Liikkumisvapauden osalta tutkimus osoittaa selviä merkkejä siitä, että
työnantajat ovat puuttuneet työntekijöiden liikkumiseen ja vapaa-aikaan.
Sen sijaan ei ole merkkejä siitä, että työntekijöitä olisi varsinaisesti lukittu
työpaikoille tai pidetty työpaikalla väkivalloin. Asumisen olosuhteet ovat sen
sijaan usein huonot ja niihin liittyy kontrollia ja rahastusta. Joissain tapauksissa työnantajat ovat ottaneet työntekijöiden passit pois ja perustelleet tätä
erilaisin tekosyin. Passi on annettu takaisin muun muassa panttina toimi15 Jokinen ym. 2011, 89–93.
16 ILO 2005, 2008a, 2009.
17 Jokinen ym. 2011, 97–101.
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nutta rahasummaa vastaan. Työntekijöitä on myös uhkailtu irtisanomisella tai
heidät on suoraan irtisanottu, jos he ovat pyytäneet palkkarästejään tai hakeneet apua esimerkiksi ammattiliitosta.18
Eriasteinen palkkasyrjintä ja taloudellinen kontrolli ovat yleisin työperäisen hyväksikäytön muoto. Työntekijöille ei makseta heille kuuluvia lisiä ja
korvauksia siitä huolimatta, että he tekevät usein erittäin pitkiä työpäiviä. Tehtyjä työtunteja ei kirjata oikein työaikakirjanpitoon tai työaikakirjanpitoa ei
lainkaan ole. Myöskään lomia ei välttämättä saa pitää. Palkanmaksuun liittyen
HEUNIn tutkimus paljasti, että työnantaja voi kontrolloida työntekijän pankkitilin käyttöä suoraan esimerkiksi siten, että hänellä on työntekijän pankkikortti ja tunnusluku. Toinen pankkitilin käyttöön liittyvä epäkohta on se, että
tililleen maksetusta palkasta työntekijä joutuu maksamaan takaisin työnantajalle käteisellä. Tällä tavalla työnantaja pystyy viranomaistarkastuksen tullessa osoittamaan palkanmaksun hoituneen laillisesti ja oikeaoppisesti, vaikka
onkin tosiasiallisesti vaatinut osan maksetusta palkasta takaisin työntekijältä.
Tämä myös tekee palkan maksun todentamisesta erityisen vaikeaa, samoin
se, jos työnantaja väittää hoitavansa palkanmaksun kokonaan henkilön kotimaassa.19
Yksi keskeinen ongelmakohta ovat työsopimukseen liittyvät ongelmat.
Hyväksikäyttöä kohdanneilla työntekijöillä voi olla kahdet erikieliset työsopimukset, joihin on kirjattu toisistaan poikkeavat työehdot, työsuhteen pituus
tai palkan suuruus. Tutkimus toi ilmi tapauksia, joissa työntekijöillä oli vain
suomenkielinen työsopimus, vaikka he eivät ymmärrä suomea. Tämän lisäksi
työsopimuksissa voi olla erilaisia asiaan kuulumattomia vaatimuksia tai lupauksia, jotka eivät pidä lainkaan paikkaansa.20
Myös työterveys- ja työturvallisuusasioissa esiintyy puutteita. Ulkomaalaisille työntekijöille ei välttämättä ole otettu pakollisia tapaturmavakuutuksia
eikä työterveyshuoltoa ole järjestetty. Tutkimus toi esille myös tapauksia,
joissa henkilöt ovat joutuneet työskentelemään sairaina.21

18
19
20
21
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Jokinen ym. 2011, 102–106.
Jokinen ym. 2011, 114–129.
Jokinen ym. 2011, 132–134.
Jokinen ym. 2011, 130–132.

Ulkomaalainen työntekijä on voinut joutua maksamaan välitysmaksun
tai muita matkakustannuksia ennen Suomeen tuloa, mikä johtaa tilanteeseen, jossa hän on Suomeen tultuaan jo valmiiksi velkaantunut. Jos hän ei
saa luvattua palkkaa, hän ei välttämättä pysty lyhentämään velkaa ja on siten
sidottu jatkamaan työssä siinä toivossa, että hän saa velkansa maksettua. Joissain tapauksissa työntekijöiden palkasta on saatettu tehdä erilaisia kohtuuttomia vähennyksiä (esimerkiksi asumis- ja ruokakuluja). Erityisesti ulkomaalaiset metsämarjanpoimijat ovat alttiita velkaantumiselle. Yleistä on, että
poimijat tekevät hyvin pitkää päivää, asuvat erittäin alkeellisissa olosuhteissa
ja syövät huonolaatuista ruokaa, joista he maksavat niiden laatuun nähden
suuria summia. Suomen lainsäädännön mukaan metsämarjanpoiminta ei
kuitenkaan ole työtä, eivätkä työsuojelupiirit siten valvo työsuhteen ehtoja
sen osalta.22
HEUNIn tutkimus osoittaa, että Suomeen töihin tulleita ulkomaalaisia
työntekijöitä on erehdytetty työn luonteesta, heidän riippuvuuttaan ja haavoittuvuuttaan on käytetty hyväksi, he ovat tehneet töitä ilman palkkaa, heitä
on peloteltu ja uhkailtu ja heitä on kontrolloitu eri keinoin. Nämä kontrollikeinot ovat selkeitä viitteitä työperäisestä ihmiskaupasta.

HYVÄKSIKÄYTTÖTAPAUSTEN ILMITULO
On useita syitä sille, miksei ulkomaalaisten työntekijöiden kokemaa hyväksikäyttöä tunnisteta. Yksi ilmeinen syy on se, etteivät työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan uhrit itse ota suoraan yhteyttä avun tarjoajiin tai viranomaisiin. Uhrit ovat usein niin riippuvaisessa asemassa, etteivät he voi tai
uskalla hakea apua, heillä ei ole tietoa avun saannin mahdollisuuksista tai he
pelkäävät viranomaisia tai maasta karkottamista.
HEUNIn tutkimuksen keskeinen huomio on se, etteivät myöskään viranomaiset aina tunnista heihin yhteyttä ottavia uhreja riittävän hyvin. Viranomaisilta puuttuu tietoa ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön sekä ihmiskaupan tunnusmerkeistä. Etenkään ihmiskaupan uhrien tunnistaminen ei ole
oikein kenenkään prioriteetti. Tunnistamiseen liittyvät ongelmat on vastikään
nostanut esiin myös Suomen kansallinen ihmiskaupan vastainen raportoija
22 Jokinen ym. 2011, 134–145.
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(Helsingin Sanomat 3.11.2011). Uhrien avun saamista hankaloittaa myös se,
saattavat tarvita paljon apua ja tämä edellyttää myös useiden eri toimijoiden
välistä yhteistyötä.23
Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön tutkinta on viranomaisille haastavaa. Tähän on monia syitä. Tutkintavastuu voi alkuperäisen rikosnimikkeen
perusteella olla esimerkiksi talous-, omaisuus-, työ- tai väkivaltayksiköllä,
paikallispoliisilla tai keskusrikospoliisilla. Se, mille yksikölle tutkintavastuu
lankeaa, voi linjata tutkintaa tiettyyn suuntaan. Lisäksi ihmiskauppa- ja kiskonnantapainen työsyrjintä -nimikkeet ovat poliisille uusia ja niiden tunnusmerkistöä ja sisältöä pidetään vaikeasti tulkittavina. Tämä heijastuu esitutkintaan ja sen laatuun. Tutkinta-ajat ovat usein pitkiä tai tutkinnan aloitus
viivästyy, mikä voi johtaa siihen, että asianomistajat ehtivät poistua maasta
ennen kuin heitä ehditään kuulustella. Tämän lisäksi kuulustelut ovat hankalia, sillä ne pitää usein tehdä tulkin välityksellä, mikä puolestaan on kallista. Kommunikaatiota haittaavat erilaiset kulttuuriset seikat ja kuulustelut
pitää tehdä erityistä huolellisuutta noudattaen, jos halutaan, että uhri luottaa
poliisiin tarpeeksi kertoakseen hyväksikäytöstä. Uhrin kertomukseen saattaa
vaikuttaa hänen kohtaamansa trauma sekä tietämättömyys omista oikeuksista ja työlainsäädännöstä. Suullisen kertomuksen lisäksi muun näytön saaminen hyväksikäytöstä voi olla hankalaa etenkin, jos työaikakirjanpitoa ei ole.
Työaikakysymys on tärkeä, koska siihen perustuen poliisi tekee arvion työnantajan rikoksella ansaitsemasta hyödystä. Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttötapauksissa on ylipäätään usein vaikea saada tarpeeksi todisteita siitä,
että rikos on tapahtunut, ja siksi jutut eivät välttämättä etene edes tuomioistuimeen asti. Myös syyttäjät pitävät työlainsäädäntöä vaikeana. Molempien
viranomaisten motivaatioon vaikuttavat lisäksi kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä tuomittavat alhaiset rangaistukset, jotka eivät kannusta käyttämään
tapauksiin aikaa samassa määrin kuin esimerkiksi huumerikoksiin.24
Ihmiskaupan määritteleminen on monimutkaista ja määritelmän soveltaminen käytäntöön on siis vaikeaa. Lisäksi voi olla vaikea hyväksyä sitä, että
Suomessa todella voi esiintyä ihmiskauppaa.

23 Jokinen ym. 2011, 150–155.
24 Jokinen ym. 2011, 164–177.
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MITÄ IHMISKAUPPA KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA?
Tuomioistuimissa ei Suomessa ole toistaiseksi annettu ainuttakaan tuomiota
työperäisestä ihmiskaupasta. HEUNIn tutkimus kuitenkin osoittaa, että
ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttötapauksissa on esiintynyt ihmiskaupan
piirteitä ja pakkotyön kaltaisia olosuhteita. Mutta työperäisen ihmiskaupan
määritelmän tulkinta näyttää olevan monille toimijoille vaikealta. Työvoiman
hyväksikäyttöä ei kuitenkaan tulisi lähtökohtaisesti verrata äärimmäiseen
hyväksikäyttöön muissa maissa, vaan hyväksikäyttöä tulisi arvioida suhteessa
suomalaiseen työelämään ja sen ehtoihin.
Rajanveto ihmiskaupparikoksen ja muiden ihmiskaupan kaltaisten
rikosten välillä onkin kieltämättä haastavaa, etenkin suhteessa kiskonnantapaiseen työsyrjintään. Lainsäädännön perusteella rajanvedon pitäisi periaatteessa olla suhteellisen selkeä. Jos ulkomaalaisen työntekijän tietämättömyyttä
on käytetty hyväksi ja hänelle on maksettu huonoa palkkaa ja teetetty pitkää
päivää, on kyseessä kiskonnantapaiselta työsyrjinnältä vaikuttava tilanne. Jos
työntekijää on tämän lisäksi erehdytetty työn luonteesta ja olosuhteista, ja
häntä kontrolloidaan erilaisin keinoin, voi kyseessä olla ihmiskauppa pakkotyötarkoituksessa. Käytännössä tulkinta ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen.
Ongelmaksi muodostuvat mielikuvat, joiden mukaan vain äärimmäinen
hyväksikäyttö ja pakottaminen voivat olla ihmiskauppaa. Monilla viranomaisilla ja toimijoilla saattaa olla stereotyyppinen näkemys ihmiskaupasta
ja pakkotyöstä äärimmäisenä ilmiönä, jossa hyväksikäytön uhri on pakotettu työntekoon väkivalloin ja hänen liikkumistaan rajoitetaan totaalisesti.
Kansainvälisesti on kuitenkin tiedossa, että hyvin harva ihmiskaupan uhri
on ryöstetty ihmiskauppaan väkivalloin. Esimerkiksi IOM:n tietokannassa
on tietoja 16 000 ihmiskaupan uhrista mutta näistä vain sata kertoi tulleensa
kidnapatuksi väkivalloin.25 Ihmiskauppa voikin olla paljon arkisempaa. Siksi
on hankalaa, jos ihmiskauppaa käsitellään mielikuvien kautta ja pakkotyön
käsitteen ajatellaan koskevan vain äärimmäisiä tilanteita.
Pakkotyö ei vaadi äärimmäistä työntekijän pakottamista, väkivaltaa ja
kontrollointia, vaan ILOn osoittimien mukainen pakkotyön määritelmä
näyttää varsin samankaltaiselta kuin kiskonnantapaisen työsyrjinnän tun25 Craggs 2010.
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nusmerkistö. Ihmiskauppa on lisäksi prosessinomainen rikos, jossa uhriin
vaikutetaan kokonaisvaltaisesti. Siten uhrin turvatonta tilaa ja riippuvaista
asemaa voidaan hyväksikäyttää niin rekrytoinnin yhteydessä kuin pakkotyötilanteessa. Uhrin näkökulmasta on olennaista arvioida hänen kokemuksensa
kokonaisuudessaan. Siksi tulisi kiinnittää huomioita kaikkiin niihin osatekijöihin, jotka tekevät tilanteesta sellaisen, ettei työntekijä voi tosiasiallisesti
irrottautua työstään. Näitä ovat esimerkiksi velasta johtuva riippuvuus työnantajasta sekä tietämättömyydestä ja vaihtoehdottomuudesta johtuva haavoittuva asema. Mitkä ovat ne seikat, jotka pakottavat henkilön jatkamaan työntekoa, vaikka hän olisi alun perin suostunutkin työntekoon vapaaehtoisesti?
Ne keinot, joilla työntekijää kontrolloidaan ja hänen velkaansa kasvatetaan ja
hänen liikkumisvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan rajoitetaan, ovat juuri
niitä tekijöitä, jotka poistavat alkuperäisen suostumuksen merkityksen. Aito
suostumus työntekoon edellyttää tietoa olosuhteista ja oikeuksista, sillä henkilö ei voi suostua omaan hyväksikäyttöönsä.

MUUTTUUKO IHMISKAUPPA ILMIÖNÄ?
Hiljattain suomalaiset esitutkintaviranomaiset ovat aloittaneet ennätysmäärän rikostutkintoja epäillyistä ihmiskaupparikoksista. Poliisin edustaja
sanoo poliisin tehneen tietoisen päätöksen panostaa ihmiskaupan tutkintaan ja poliisin nyt etsivän näyttöä juuri ihmiskauppatapauksista, (Helsingin
Sanomat 23.12.2011.) Näyttää siis siltä, että tilanne on Suomessa muuttumassa:
ihmiskauppaa pyritään aktiivisesti tunnistamaan ja rikosnimikkeitä käyttämään kuten lainlaatija on tarkoittanut. Tämä on positiivinen uutinen ja tulee
toivottavasti vaikuttamaan useamman tapauksen esiintuloon ja ensimmäisiin
tuomioihin työperäisestä ihmiskaupasta.
Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön ja työperäiseen ihmiskauppaan
voidaan myös puuttua lisäämällä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Tässä suhteessa tavallisilla kuluttajilla on tietty vastuu. Ihmiskauppaan voidaan puuttua
ainakin välillisesti eettisemmän kuluttamisen kautta.26 Tämä koskee niin ulko26 Tästä on esimerkkinä Kansainvälisen muuttoliikejärjestön IOM:n kampanja Buy
Responsibly, jonka tavoitteena on lisätä kuluttajien tietoisuutta ostamistaan tuotteista ja siitä,
kuka niitä tuottaa ja missä olosuhteissa. Katso lisää: www.buyresponsibly.org
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mailla tuotettuja tuotteita, kuin kotimaassa tapahtuvaa tuotantoa ja annettavia palveluita. Vastaavasti yritykset voisivat oma-aloitteisesti varmistaa,
ettei tuotannossa ole esiintynyt pakkotyötä tai ihmiskauppaa, ja tästä voisi
muodostua myös kilpailuvaltti. Pakkotyön poistaminen on lisäksi yksi YK:n
laatimista oikeudenmukaisen ja ihmisarvoisen työn keskeisistä perusperiaatteista yrityksille ja yksityissektorille.27 Myös reilu kauppa on sitoutunut siihen,
ettei sen tuotteiden valmistuksessa ole syyllistytty pakkotyöhön eivätkä työolot ole loukanneet ihmisarvoa.28 Lisäksi kaupunkien ja kuntien sekä muiden
suurten urakkojen tai hankintojen tilaajilla on vastuu siitä, että urakat toteutetaan työntekijöiden työehtoja ja -oloja rikkomatta. Aliurakointiketjuissa
tapahtuvaa eriasteista ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttöä on tullut
ilmi Suomessa. Tilaajavastuulakiin onkin ehdotettu useita muutoksia etenkin
rakennusalaa koskien.29 Tilaajan vastuun ulottaminen koko aliurakointiketjuun voisi vähentää työvoiman hyväksikäyttöä.
Ennaltaehkäisyn ohella tehokkaalla valvonnalla voidaan puuttua ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön ja ihmiskauppaan. Suomessa on toistaiseksi vain yhdeksän työsuojelun ulkomaalaistarkastajaa.30 Hyväksikäyttötilanteisiin puuttumiseksi tarvitaan selvästi enemmän valvontaa ja siksi
ulkomaalaistarkastajien määrää tulisi lisätä.
Meneillään oleva maailmanlaajuinen taloudellinen kriisi vaikuttaa myös
ihmiskauppaan. Kasvava työttömyys eri puolilla maailmaa lisää ihmisten
haavoittuvuutta ja siten heidän riskiään joutua ihmiskaupan uhriksi. Taloudellinen kriisi saattaa myös lisätä kaikkein halvimman työvoiman kysyntää
halpatuotantomaissa, ja pahimmillaan johtaa kasvavaan pakkotyön ja lapsityövoiman käyttöön.31 Suomen kannalta maailmanlaajuinen taloudellinen
kriisi saattaa vaikuttaa niin, että tänne tulee entistä haavoittuvammassa asemassa olevia henkilöitä, jotka ovat siten erityisen alttiita hyväksikäytölle.
Lisäksi voi olla, että työperäisen maahanmuuton ja myös työperäisen ihmiskaupan virta ei enää pelkästään kohdistu idästä länteen ja etelästä pohjoiseen,
27
28
29
30
31

ILO 2008b.
World Fair Trade Organization and Fairtrade Labelling Organizations International 2009.
Työ- ja elinkeinoministeriö 2011.
Riihijärvi 2011.
US Department of State 2009, 32–37.
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vaan se muuttuu yhä monimuotoisemmaksi, jolloin Suomeenkin tulee työntekijöitä aivan uusista maista.
Historiallisessa mielessä ihmiskauppa ei ole uusi ilmiö. Vaikka orjuus
on kielletty, on työvoiman hyväksikäyttö saanut uusia muotoja muuttuvassa
maailmassa.32 Siksi on epätodennäköistä, että työperäinen hyväksikäyttö, pakkotyö ja ihmiskauppa katoavat vastatoimenpiteistä huolimatta. Ihmiskauppa
ja hyväksikäyttö saattavat sen sijaan lisääntyä eri puolilla maailmaa, myös
Suomessa.
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