
Minerva

Toimittanut 
Mika Helander

G o in g  G lobal
A y - l i i k k e e n  m e n e s t y s r e s e p t i

GLOBAALISSA AJASSA?





G o i n g  G l o b a l







Mika Helander (toim.)

G o in g  G l o b a l
Ay-liikkeen menestysresepti globaalissa ajassa?

Jkminerva
M i n e r v a  K u s t a n n u s  O y

H elsinki | Jyväskylä

SoPhi 110



SoPhi 110

Toim itus
Y hteiskuntatieteiden ja filosofian laitos 

PL 35 (MaB)
40014 Jyväskylän yliopisto

http ://w w w .m inervakustannus.fi/sophi

Kustantaja ja myynti 
M inerva K ustannus O y 

Lastenkodinkuja 1 A, 4. krs, 00180 Helsinki 
V iitaniem entie 13, 40720  Jyväskylä 

kustannus@ m inervakustannus.fi

Tutkim us on to teu tettu  Työsuojelurahaston tuella 

©  Kirjoittajat

Kansi ja taitto  Kalevi N urm ela

ISBN 978-952-492-144-2

Painopaikka 
Kopijyvä Oy, Jyväskylä 2008

http://www.minervakustannus.fi/sophi
mailto:kustannus@minervakustannus.fi


Sisällys

Toimittajan esipuhe • sivu 7

Mika Helander:
Going global! -  Suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen rajat 

ylittävät globalisaatiostrategiat • sivu 11

OSA 1: Me siellä
• sivu 31

Peter J. Boldt:
SAK:n globalisaatiostrategiasta • sivu 33

Tapio Bergholm:
Pohjoismaat ja Etelä-Afrikan boikotti • sivu 49

Maria Svanström:
Solidaarisuuden globalisointia kansallisen kilpailukyvyn 

edistämiseksi? • sivu 77

SASK -  H i s t o r ia  ja  t a u s t a  • sivu 97

Mika Helander:
Suomalaisen ay-liikkeen kansainväliset yhteydet • sivu 99

Riikka Lehtonen:
Suomalaisten amm attiliittojen kansainvälinen yhteistyö 

Yhteistyön kenttä, toimintatavat ja 
toimijoiden väliset suhteet • sivu 141

T e l ia -S o n e r a  ja  r a ja t  y l it t ä v ä n  e d u n v a l v o n n a n  o n g e l m a t  • sivu 165

Veijo Laitinen:
Eurooppalaiset yritysneuvostot • sivu 169

T u o t a n n o n  s i i r r o t  ( d e l o c a l i s a t i o n ) j a  

a y - l i i k k e e n  v a i k u t u s v a l t a  • sivu 183



OSA 2: Muut täällä
• sivu 187 

Mats Nylund:
Erään uhkakuvan anatomia: Virolainen vierastyövoima, 

uutisvälitys ja SAK • sivu 189

SlIRTYMÄAIKALAKI I .5 .2 O O 4 - I . 5 .2 O 0 6  * SW U  205

Eve Kyntäjä:
Suomen Am m attiliittojen Keskusjärjestön SAK:n Tallinnan 

toimisto globalisaatiostrategian esimerkkinä • sivu 207

Perttu Salmenhaara:
Henkistä pääomaa ja luottam usta kotoutumiseen 

Hallituksen m aahanm uuttopoliittinen ohjelma, 2006 • sivu 223

Sirpa Wrede:
M iten globalisaatio haastaa terveydenhuollon protektionismin? 

Ammattilaisten kansainvälinen liikkuvuus ja 
ammattijärjestöjen strategiat • sivu 249

Ro lie Alho:
M aahanm uuttajat suomalaisessa ay-liikkeessä 

— tapaus PAM • sivu 283

Annika Forsander:
Työmarkkinajärjestöt rakennusalan portinvartijoina • sivu 331

Mika Helander:
Lopuksi: Globalisaatiostrategioiden hahm ottelua • sivu 361

Tekijät • sivu 379



Toimittajan esipuhe

Pidät käsissäsi kirjaa, jonka uskomme täyttävän merkittävän au
kon ay-liikkeen ja globalisaation tutkimuksessa Suomessa. Ai
kaisemmin ei Suomessa nimittäin ole systemaattisesti tutkittu 

ammittiyhdistysliikkeen toiminnan kansainvälisiä ulottuvuuksia, eikä 
myöskään ay-liikkeen toimintaa maahanmuuttoon liittyvissä kysymyk
sissä. Suomessa tehty globalisaatiotutkimus ei sekään ole aiemmin ku- 
vanm t palkansaajajärjestöjen tavoitteita ja toimenpiteitä globalisaati- 
oon liittyen. Teos valottaa palkansaajien edunvalvonnan ajankohtaisia 
kehityssuuntauksia ja ongelmakohtia organisatorisesta näkökulmasta, 
murnstilanteessa, jossa talouden prosessit toteutuvat rajat ylittävissä 
verkcstoissa ja yhteiskunta m uuttuu monelta osin.

Käsillä oleva teos on usean ihmisen työn tulos. Tutkimukseen ovat 
osallistuneet erilaisilla resursseilla ja panoksilla useat eri henkilöt ja ta
hot, oita on tässä yhteydessä syytä kiittää heidän arvokkaasta panok
sestaan.

Kirja on rakennettu ”Suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen globali- 
saatustrategiat” -tutkimushankkeen pohjalle. Hankkeen päärahoittaja
na or ollut Työsuojelurahasto ja tutkijoina ovat allekirjoittaneen lisäksi 
toimineet valtiotieteen maisterit Rolle Alho, Riikka Lehtonen ja Maria 
Svan:tröm. Tutkimushankkeessa tehtiin neljä erillistä empiiristä tutki
musta joiden tulosten pohjalta on kirjoitettu artikkelit käsillä olevaan 
teokseen. Lisäksi hankkeen puitteissa on tehty muutama pienempi sel
vitystöiden tulokset raportoidaan kirjan faktalaatikoissa.

Aitkimushankkeen johtoryhmään ovat kuuluneet professorit Pau
li Ke:tunen ja Tom Sandlund, tutkimusjohtaja Matti Similä, dosentit 
Tapit Bergholm ja Mats Nylund sekä ekonomisti Peter J. Boldt. Tut-
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kimuksen johtoryhm än jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti tu tk im us
hankkeeseen, ideoimalla, esitelmöitsemällä sekä myös kirjoittamalla 
artikkeleita tähän teokseen. Työsuojelurahaston edustaja, johtaja Riit- 
ta-Liisa Lappeteläinen on myös osallistunut aktiivisesti tu tk im ushank
keeseen sen kaikissa vaiheissa ja ollut merkittävä tuki hankeen to teu
tumisessa. M ainitut henkilöt ansaitsevat suuren kiitoksen keskeisestä 
panoksestaan.

Käsillä olevaan kirjaan on myös osallistunut artikkelein useita tu t
kijoita, jotka eivät ole saaneet rahallista korvausta teksteistään. H ei
dän nimensä löytyvät teoksen sisällysluettelosta ja kirjoittajaesittelyistä. 
Näm ä kirjoittajat ansaitsevat erityiskiitoksen epäitsekkyydestä ja yhtei
seen hiileen puhaltamisesta.

SoPhi-julkaisusarjan toimitusneuvosto sekä Minerva K ustannuk
sen ihmiset ovat olleet tärkeitä yhteistyökum ppaneita teoksen rakenta
misessa. SAK:sta Helena Häm äläinen, Auli Korhonen ja A nita Spring 
ovat auttaneet tutkim uksen tulosten tiedottamisessa, josta heille erityis
kiitos. Myös anonyymit arvostelijat, jotka antoivat palautetta artikke
leiden aiempiin versioihin teoksen arviointiprosessissa, ansaitsevat kii
toksen. Heidän kom m enttiensa ja parannusehdotustensa johdosta teos 
on kehittynyt merkittävästi.

Tutkimusta ovat rahoittaneet eri panoksin, Työsuojelurahaston li
säksi, Palvelualojen am m attiliitto, Julkisten- ja hyvinvointialojen liitto, 
Metallityöväen liitto, Valtiotieteilijöiden liitto, Suomalais-ruotsalainen 
kulttuurirahasto, Kansan sivistysrahasto, Syndex & Euroopan Am m a
tillinen Yhteisjärjestö, Svenska social- och kom m unalhögskolan vid 
Helsingfors universitet, Suomen am m attiliittojen keskusjärjestö. Kii
tämme rahoittajia saamastamme tuesta.

Haluamm e myös kiittää tutkim usta tukeneita ammatillisia keskus
järjestöjä, SAK:ta, STTK:ta ja Akavaa, näissä toimivia kansainvälisten 
asioiden toimitsijoita, sekä tutkim ukseen osallistuneiden eri liittojen 
sekä niiden toimitsijoiden tukea hankkeelle. Ilman heidän aktiivista tu 
keaan ja halukkuuttaan jakaa tietojaan ja kokemuksiaan haastateltavina 
ei tämä kirja olisi voinut toteutua.

Lopuksi, on sanom attakin selvää, että m ainitut henkilöt ja yhtei
söt eivät vastaa kirjan sisällöstä. Kukin kirjoittaja vastaa kirjoittamas-



taan artikkelista. Kokoomateoksen heikkoutena on usein tiukan tieteel
lisessä mielessä rönsyilevyys ja viittaavuus eri suuntiin. Jossain määrin 
tällaista esiintyy myös tässä teoksessa, m utta kansallisten strategioiden 
ja kansallisen kehikon merkittävyyden korostum inen ay-liikkeen stra
tegioissa on selkeä yhteneväinen tulos. Kun tulos tältä osin on yhden
mukainen, voi muilta osin esiintyvän rönsyilyn mielestämme suvaita 
ja artikkeleiden m onim uotoisuuden voi nähdä jossain määrin täm än 
teoksen vahvuutena.

Paikallisjunassa 22.4.2008

Mika Helander
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Mika Helander

Going global! -  Suom alaisen  
ammattiyhdistysliikkeen rajat 

ylittävät globalisaatiostrategiat

Globalisaatiotutkimuksen vallitsevana virtauksena on tähän 
saakka ollut taloudellisten prosessien ja yksiköiden tutkim us 
ja analyysi on keskittynyt etupäässä pääoman ja erityisesti ra

han 1 ikkeisiin. Monikansallisten yritysten rakentum ista sekä toim inta- 
tapoji on myös tu tk ittu  ja lisäksi on analysoitu talouden keskittymistä 
ja kibailua. Taloudellisista tuotantotekijöistä työntekijöiden ja heidän 
yhteistoiminnan ja järjestäytymisen tutkim us on sitä vastoin toistaisek
si gloaalisaatiotutkimuksen perinteessä ollut vähäisempää.

Talouselämän ja työm arkkinoiden globalisaation kulttuurisia ulot
tuvuuksia on etupäässä tu tk ittu  kulutusteollisuuden, muodin ja tren
dien sekä maailmanlaajuisen kulttuurisen moderniteetin näkökulmista. 
Tutkimusta ei samassa määrin ole tehty työmarkkinajärjestöihin liitty
en etnisyystutkimuksessa tavallisista identiteetti, kosmopolitismi ja hy- 
bridhaatio näkökulmista, joissa keskityttäisiin samastumiseen m uut
tuvassa toimintaympäristössä. Käsillä olevassa kirjassa perehdytään 
suomalaiseen ammattiyhdistysliikkeeseen niin, että kirjan artikkeleis
sa käsitellään ammattiyhdistysliikkeen välineitä ja vastauksia talouden 
globalisoitumiseen ja paneudutaan erityisesti ympäröivän maailman 
hahnottam iseen ”me ja  muut” -kategorioiden kautta.



Tässä teoksessa pyritään selvittämään erään suomalaisessa yhteis
kunnassa keskeisen toimijan toim intaa m uuttuneessa tilanteessa, jos
sa aiempi metodologisella nationalismilla tavoitettu toim innan kehys, 
eli suomalainen yhteiskunta, on analyyttisessä mielessä m uu ttunu t ky
seenalaiseksi ja on toim innan jäsentäjänä m onilla tavoin riittäm ätön. 
O n  tullut ajankohtaiseksi kysyä miten suomalainen ay-liike kohtaa ti
lanteen, jossa suomalainen kansakunta ei enää itsestään selvästi m uo
dosta toim innan viitekehystä. Samalla keskittyminen suomalaiseen 
ay-liikkeeseen -  metodologisen nationalism in mukaisesti -  on myös 
tutkimustulos. Yksi tämän kirjan selkeimmistä tuloksista, joka ilme
nee useassa artikkelissa, on kansallisten välineiden keskeisyys globali- 
saatiostrategioissa, sekä kansallisen yhtenäisyyden korostus. Kansallisen 
kilpailukyvyn tukem inen on eräs tärkeimm istä globalisaatiostrategiois- 
ta niin yhteiskunnassa yleisesti kuin myös ammattiyhdistysliikkeessä. 
Kansallinen projekti korostuu historiasta tutulla tavalla, ulkoa tulevien 
haasteiden edessä, eikä nationalismi ole pelkästään historiallinen jään
ne, jonka puitteissa ollaan kyvyttömiä vastaamaan nykyajan haasteisiin. 
N im enom aan tästä syystä on ollut perusteltua tutkia suomalaisen am 
mattiyhdistysliikkeen globalisaatiostrategioita.

Tilanteen määrittely

Viime vuosien yhteiskuntatieteellisessä globalisaatiokeskustelussa on to
dettu työvoiman liikkuvuuden ja työväestön järjestäytyneen toim innan 
olevan laajalti reaktiivisessa suhteessa talouden ja pääoman rajat ylittä
viin virtauksiin (Castells 2001; W aterman 2004; Waters 1995). Reak
tiivisuus merkitsee, että aloitteet yhteiskuntakehityksessä ovat siirtyneet 
toisten toimijoiden ja yhteiskunnallisten voimien haltuun ja näiden 
ehdottam iin m uutoksiin voidaan vain reagoida jälkikäteen. Julkisessa 
keskustelussa on puhuttu  "kiina-ilmiöstä", jossa työpaikat katoavat hal
van työvoiman maihin, sekä "kilpajuoksustapohjaa kohti" (Lang 1993), 
jossa hyvinvointiyhteiskunnan palveluita ja työväestön etuja karsitaan 
kansainvälisen kilpailukyvyn nimissä niin, että laajempana yhteiskun
nallisena kehityksenä on säästämiseen ja julkisrahoitteisen yhteiskun-
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nai kutistamiseen liittyvä globaali kilpailu. Tarkennetuissa keskus
telussa esimerkkeinä esitetään tuotannon uudelleensijoitus halvan 
ty<voiman maihin, verokilpailu maiden välillä, minimaalisia työehtoja 
no-idattamaton tuotanto vastikään teollistuneissa maissa, työläisten jär
jestäytymisen esteet monissa maissa sekä kansallisvaltioiden rajat ylittä
vät (transnationaalin) ammattiyhdistystoiminnan ongelmat fuusioitu- 
nessa monikansallisissa yrityksissä. Nämä kehityssuunnat ovat hioneet 
paneita ammattiyhdistysliikkeen edunvalvontapolitiikkaan sekä kan- 
salisvaltiollisella tasolla että kansainvälisillä foorumeilla.

Suomen valtiollisen kehyksen puitteissa suomalainen ay-liike on 
vuisien kuluessa osoittanut neuvotteluvoimansa esimerkiksi kolmikan- 
tajeriaatetta noudattavien TUPO-sopimusten muodossa, joissa ay-liik- 
ke-n toiminta perustuu pääasiallisesti työmarkkinaosapuolena toimi- 
mseen (Kettunen 1998). Tulopoliittiset ratkaisut saivat alkunsa niin 
kusutussa Liinamaa I sopimuksessa vuonna 1968. Aluksi sopimukset 
kekittyivät hinta- ja vuokrasäännöstelyyn, sittemmin sosiaali- ja ve- 
rmoliittisiin tavoitteisiin (Mäenpää 2006; Valkonen & Suomen Am- 
matiliittojen Keskusjärjestö 1989). Nämä kolmikantaan perustuvat 
kaisalliset kokonaisratkaisut, joissa on sovittu yleisistä palkankorotuk- 
sisa ja työehdoista, ovat viime vuosikymmenten aikana olleet keskeisiä, 
ay liikkeen ajamia, kansainvälistä kilpailukykyä tukevia globalisaatio- 
stntegioita, jotka nyt ovat kyseenalaistettuna usealta suunnalta. Esi
merkiksi viime aikoina tapahtuneet teollisuuden joukkoirtisanomiset 
viitaavat TUPO-mekanismin riittämättömyyteen globalisaatiostrate- 
gi;na. Viimeisimmän, vuonna 2005 sovitun, keskitetyn tulopoliittisen 
rateaisun syntyhistoria kuvastaa yhtäältä testitilannetta, jossa koeteltiin 
eliikeinoelämän irtautumista kansallisesta kehyksestä. Syksyllä 2007 
kekitettyä TUPO-sopimusta ei pyritty saamaan aikaan ja elinkeino- 
elänän edustajat ovat julkisuudessa ilmaisseet keskitettyjen ratkaisujen 
kuiluvan historiaan. Ay-johtajista Heikki Pohja on osallistunut Tupo- 
krtiikkiin mainitsemalla Rakentaja-lehdessä TU PO:n vaarana olevan, 
etti tyydytään tuijottamaan vain kansallista tasoa (Peltonen 2005).1

Suomen suurimman ammattijärjestön, SAK:n puheenjohtaja 
Laxri Ihalainen mainitsi Helsingin Sanomien kolumnissaan edellisen 
TUPO-neuvottelukierroksen jälkeen olevan aika analysoida neuvotte-
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lujärjestelmän sekä organisaation toimivuutta ja kehitellä mahdollisia 
uudistuksia (Ihalainen 2004). Kilpailuerojen kaventaminen kansainvä
lisen ja transnationaalin toiminnan kautta onkin muodostunut entistä 
ajankohtaisemmaksi globalisaatiostrategiaksi.

Pauli Kettusen (1998) esittämä pariteetti-prinsiippi, eli suoma
laisittain kolmikanta, ja ammattiyhdistysliikkeen liikemäisyys ovat ai
kaisempaa enemmän ristiriidassa tilanteessa, jossa päätettävät asiat uh
kaavat paeta neuvottelupöydistä talouden globalisaation seurauksena. 
Ay-liikkeellä on vakiintunut asema osapuolena työelämää koskevissa 
kansallisissa päätöksissä, mutta yhä suurempi osa työelämän m uutok
sesta on näiden neuvottelupöytien ulottumattomissa. Erityisesti tämä 
koskee yritysten investointipäätöksiä ja tuotannon siirtoja, mutta myös 
työelämän laadullisia muutoksia, kuten työntekijän vaikutusvaltaa työ
yhteisössä sekä työaikoja epätyypillisten työsuhteiden lisääntyessä. Glo
balisaation tuomissa haasteissa, jotka ulottuvat osin kansallisilla sopi
muksilla saavutettavan tuolle puolen, keskustellaan konsernitasoisen 
järjestäytymisen tarpeellisuudesta sekä poikkikansallisen lakkoaseen 
välttämättömyydestä. Voidaankin ajatella ay-liikkeen historiasta tutun 
ja kapitalismin kehityksestä kumpuavan mobilisaation (Kettunen 1998) 
saavan nykyaikaisen vastineensa rajat ylittävään toimintaan suuntautu
vissa globalisaatiostrategioissa. Näiden "goingglobal”-strategioiden luo
misessa edellytetään kuitenkin laajoja kansainvälisiä yhteyksiä kahden
välisesti ja multilateraalisesti. Lisäksi edellytetään globaalia tietoisuutta 
osana ammattiyhdistysidentiteettiä ja kiinnostusta maantieteellisesti 
kaukaisiin olosuhteisiin. Näihin kysymyksenasetteluihin liittyy muun 
muassa maahanmuuttajatyövoiman kollektiivinen järjestäytyminen ja 
vastikään teollistuneiden maiden työvoiman järjestäytyminen. Globa
lisaation aiheuttaman taloudellisen rakennemuutoksen seurauksena 
saattaa esimerkiksi olla suuren järjestäytymättömän vierastyöläiskaade- 
rin muodostuminen, mikä polkee historiallisesti saavutettuja työehto
ja sekä palkkasopua ja voi aiheuttaa työttömyyttä. Tällöin ay-liikkeen 
syntyaikojen liikemäisyys tulee jälleen kerran ajankohtaiseksi, pyrittäes
sä integroimaan maahanmuuttajia ammattiliittoihin. Tässä yhteydessä 
voidaankin puhua liikkeen paluusta ammattiyhdistystoimintaan (vrt.
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Kettunen 1998; Waterman 2004), jota myös liikkeen jäsenistö on pe
räänkuuluttanut (vrt. Hynynen 2005).

Ammattiyhdistysliikkeen neuvotteluvoima on Pohjoismaissa pe
rustunut kollektiiviseen joukkovoimaan, joka on saavutettu palkansaa
jien corkean järjestäytymisasteen kautta. Historiallisesti Ghentin sopi
mus, jossa työttömyyskassat tulivat ay-liikkeen hallinnoimiksi, on ollut 
kyseisen järjestäytymisen perusehtoja (vrt. Hyman 1999). Työntekijöi
den m  kannattanut liittyä ammattiliittojen jäseniksi saadakseen pa- 
rem nan työttömyysturvan. Esimerkiksi 1980-luvulla järjestäytymisas
teet putosivat kaikissa kehittyneissä läntisissä teollisuusmaissa lukuun 
ottanatta Suomea, Ruotsia, Tanskaa, Belgiaa, sekä Norjaa, joista vain 
viimeksi mainitussa ei noudateta Ghentin järjestelmää. Kaikissa Ghent- 
maissa järjestäytymisaste oli tasaisesti nouseva (Böckerman & Uusitalo 
200=; Visser 1992).

Myt ollaan tilanteessa, jossa globalisaation sääntelyä purkavat me- 
kaniimit ovat johtaneet työntekijöiden välisen kilpailun lisääntymiseen. 
Työr.tekijöiden välisen kilpailun rajoittaminen on ollut ay-liikkeen his
toriallinen perusta (Hyman 1999; Kettunen 1998). Viime vuosina on 
ollut nähtävissä lähes universaali ammattiyhdistys)äsenyyden lasku tai 
jäsenmäärän kehityksen pysähtyminen (Hyman 1999). Suomessa jär
jestäytymisasteen aleneminen on osittain johtunut 1990-luvun laman 
aikara tapahtuneista työttömyysturvan heikennyksistä. Työssäoloehtoa 
pidentämällä on vaikeutettu nuorten lyhyillä työsopimuksilla työsken
televin ”pätkätyöläisten” pääsyä ammattiliiton päivärahoille, eli ansi- 
osidcnnaisen työttömyysturvan piiriin. Massatyöttömyyden aikana on 
siis smtynyt kaksi eri työläisten ja työttömien ryhmää; ansiosidonnai
sen tirvan piirissä oleva ydintyövoima ja epäsäännöllisillä työsopimuk
silla työskentelevä, usein perusturvan varaan jäänyt "prekariatti”t li pät- 
kätytväki.

Globalisaatiolla on siis ainakin kahdenlaisia seurauksia ay-liikkeen 
liikenäisyydelle; yhtäällä ovat joustavuuden, osallistumisen ja yksilöl
listymisen vaatimukset ja ideologiat, jotka lisäävät työntekijöiden välis
tä kipailua ja haastavat ay-liikkeen jäsenistön solidaarisuuden ja kol
lektiivisen identiteetin (Kettunen 1998; Ilmonen & Jokivuori 1998), 
toisailta globalisaatio luo edellytyksiä liikkeen paluulle, mikäli samal-
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la kyetään irtautum aan valtioon ja kansantalouteen liittyvästä osapuo- 
liasetelmasta. Jälkimmäiseen kehityssuuntaan sisältyy myös proaktiivi- 
nen2 halu vaikuttaa maailmanlaajuisesti työelämän ehtoihin. M olemmat 
haasteet paikantuvat erityisesti konsensushakuisen sosialidemokratian 
haasteiksi.

Globalisaation tuom iin haasteisiin voidaan vastata useilla eri ta
voilla. Yhtäällä ovat ne vakiintuneet ratkaisumallit, jo tka lähtevät sys
teemin sisältä ja vaikuttavat kansallisvaltiollisessa kehikossa, toisaalla 
ovat rajat ylittävät ratkaisumallit, jotka perustuvat transnationaaliin tai 
kansainväliseen toim intaan. Tässä teoksessa lähtökohtanam m e ovat eri
tyisesti jälkimmäiset ratkaisumallit.

Kansainväliset yhteydet ovat historiallisesti olleet suomalaiselle ay- 
liikkeelle tärkeitä esimerkiksi talouteen liittyvissä kysymyksissä.3 Toi
m intaan saatiin aikanaan taloudellista tukea m uista Pohjoismaista ja 
erityisesti työtaisteluavustukset olivat merkityksellisiä 1920-luvulla 
(Majander 1991; Valkonen &  Suomen A m m attiliittojen Keskusjärjes
tö 1989). Niilo Hämäläisen (1978) muistelmissa m ain ittu  lainansaanti 
ulkomailta M etallitalon taloudellisissa ongelmissa on esimerkki tällai
sesta rahallisesta tuesta 1960-luvulla.4 Ay-liikkeen eheytyksen taustalla 
toimivat myös aikoinaan pohjoismaiset sisarjärjestot tukien keskusjär
jestöjen yhdistymistä (Häm äläinen &  Tuom inen 1978). Kansainväli
sen ulottuvuuden merkitys suomalaiselle ay-liikkeelle on historiallises
ti suodattunut kolmen keskeisen ilmiön kautta. Ensinnä sosialismin 
leviäminen aluksi laajana eurooppalaisena, sittem m in maailmanlaajui
sena ilmiönä on jäsentänyt suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen ole
massaoloa. Toiseksi Neuvostoliiton olemassaolo 1900-luvulla ja siihen 
liittyvät Suomen uiko- ja turvallisuuspoliittiset ongelm at, puolueetto
muuspolitiikka sekä työväenliikkeen hajaannus sosialidemokratian si
sällä ja sosialidemokraattien ja kom m unistien välillä ovat m uokanneet 
ay-liikkeen toimintaa. Kolmanneksi pohjoismainen viitekehys Suomen 
länsimaisuuden takuuna on ollut tärkeä suomalaisen ay-liikkeen kan
sainvälinen asemoija.
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Käsitteiden ja tutkimusasetelman määrittelyä

Tässä teoksessa keskitytään suomalaisen ay-liikkeen globalisaatiostra- 

teg io ih in  useita teoreettisia läh tökohtia  yhdistävästä globalisaatiomää- 

ritelmästä käsin. Globalisaatio ymmärretään tapahtuvan sekä järjestel

män että elämismaailman tasoilla, Jiirgen Haberm asin (1984; 1987) 

erottelua m ukaillen. N ä in  o llen globalisaatio vaikuttaa sekä yhte iskun

na llis iin  rakenteisiin että ihm isten arkipäiväisiin kokem uksiin.

Nojaam m e myös A n th on y  G iddensin (1990) määritelmään globa- 

lisaatiosta prosessina, jossa maantieteellisesti etäällä toisistaan sijaitsevat 

paikat liit tyvä t toisiinsa n iin , että tapahtum at yhdessä paikassa va iku tta 

vat toiseen ja maailma yhdistyy yhdeksi keskinäisesti riippuvaiseksi jä r

jestelmäksi. Tämä viittaa pääasiallisesti järjestelmän tasolla tapahtuvaan 

globalisaatioon. Am m attiyhd istys liikkeen kannalta keskeinen järjestel- 

mäglobalisaation m uoto on m aailm anlaajuinen ta loudellinen järjestel

mä, jossa erityisesti investo in ti- ja pääom am arkkinat sekä kansainväli

nen tuotanno llinen  työnjako ovat keskeisellä sijalla. M aailmanlaajuisen 

po liittisen  järjestelmän synty -  vaikeuksistaan ja verrattain alhaisesta 

institu tiona liso itum isen asteestaan huo lim atta  -  on o llu t ay-liikkeen 

kannalta m erkityksellistä globalisaatiota.

Elämismaailman tasolla globalisaatiota voidaan kuvata prosessina, 

jossa henkilökohtaiset merkitysrakenteet ja ajatuskategoriat m u u ttu 

vat viittaamaan koko maailmaan ja ihm iskuntaan n iin , ettei kansalli

sen tason erottelua meihin ja muihin enää tehdä (Helander 2004). Tätä 

ajatuksen ja ajan hengen tilaa, jo ta  ko h ti elämismaailman globalisaa

tio  kulkee, voidaan kutsua g lobalism iksi.s Prosessissa ko h ti globalism ia 

oma maailma törmää laajenevaan maailmaan, jossa alkuperältään erila i

set ihm iset ja ilm iö t kohtaavat arjessa.

Nämä kaksi globalisaation u lo ttuvuu tta  ovat dialektisessa suhtees

sa toisiinsa. M olem m at u lo ttuvuudet vaikuttavat toisiinsa. Ne näyttäy

tyvät toisilleen vastakkaisina kehitysku lku ina  n iin , että järjestelmätason 

globalisaatio merkitsee kutistum ista  ja elämismaailman globalisaatio 

merkitsee laajentumista. Näiden globalisaation u lo ttuvuuksien va iku 

tus toisiinsa ei ole yksiselitteinen, vaan järjestelmätason globalisaatio 

voi tuottaa elämismaailmassa globalism ia, m utta  myös nationalism ia,
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traditionalismia ja fundamentalismia. Täm ä voi olla traum aattinen ja 
ahdistava kokemus kyvyttömyydestä sulattaa alituista m uutoksen virtaa 
(Levä, suullinen tieto 2005). Elämismaailman globalisaatio voi johtaa 
myös järjestelmätasoiseen protektionism iin ja eristäytyvään sääntelyyn, 
josta esimerkkinä toimii Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen "Im pivaara
laisuus”. Dialektisuutensa vuoksi globalisaatio on avoin prosessi.

Täm än lisäksi tutkimuksessa noudatetaan Leslie Sklairin (1991) 
”Going global” -tyyppistä mesoteoreettista6 globalisaatiomääritelmää, 
jossa globalisaatio organisaatiossa merkitsee resurssien käyttöä globaa
lilla tasolla ja/tai toim innan suuntaam ista globaaliin ulottuvuuteen ja 
mittakaavaan.

Kansainvälistymistä voidaan myös tarkastella globalisaatiota jäsen
tävänä ulottuvuutena tällaisessa globalisaation määritelmässä, joka ei 
ajallisesti määrittele globalisaatiota historiallisesti lyhytaikaiseksi ja vast
ikään tapahtuneeksi prosessiksi. Kansainvälisyys on ollut ay-iiikkeen 
tapa käsitellä suomalaisen yhteiskunnan maailmaan ankkuroitum ista, 
niin kuin se toisen maailmansodan jälkeisessä vientiteollisuusvetoises- 
sa kansantaloudessa on näyttäytynyt. Globalisaatiostrategiat viittaavat 
kuitenkin tässä tutkimuksessa valtioiden rajoja ylittäviin prosesseihin ja 
ilmiöihin. O n myös syytä tehdä erottelu ay-liikkeen valtion rajat ylit
tävän toim innan sekä ay-toim innan kansainvälisen ulottuvuuden vä
lillä. Kirjan artikkelit viittaavat globalisaatiostrategioihin pääasiallisesti 
ensinnä mainitussa muodossa eikä ay-toim innan yleistä kansainvälistä 
ulottuvuutta pyritä tämän kirjan puitteissa kattavasti käsittelem ään.7

Kirjan aihe ,  s i säl tö  ja r a k e n n e

Kirjan artikkelit käsittelevät puitteita, m uotoja ja poliittisia linjanveto
ja, jotka muokkaavat ammattiyhdistysliikkeen kansainvälistä ja globaa
lia toimintaa. Artikkeleissa käsitellään ay-liikkeen globalisaation m uo
dollisia edellytyksiä ja globalisaatioon liittyviä politiikan osa-alueita. 
Artikkelit käsittelevät ammattiyhdistysliikkeen globalisoitumisen edel
lytyksiä. Kansainväliset yhteydet luovat rajat ylittävää yhteisöllisyyttä, 
ja tällainen historiallisesti syntynyt työväenliikkeen yhteisöllisyys lisää



motivaatiota sekä otollisia asenteita kansainvälisen toim innan organi
soimiseen. Ay-liikkeen globaali yhteisöllisyys sekä globalismi8 ja kos- 
mopolitismi ovat yhteydessä intresseihin ja edellytyksiin organisoida 
maahanmuuttajaväestö olemassa oleviin järjestöihin ja integroida hei
dät osaksi työmarkkinoita.1’ Kaikkien osatutkim usten yhteinen käsit
teellinen nim ittäjä on ”me ja  m u u t”-luok itte lun  analyysi globalisoitu- 
vassa ja globalisoituneessa maailmassa.

Teoksen artikkelit analysoivat liikettä globalistisena subjektina, 
jonka toim intaa tai strategioita eivät enää ohjaa kansallisvaltion kulta- 
kaudella käytetyt ihmiskuntaa koskevat jaottelut. Tällaisessa prosessissa 
kollektiivisuuteen liittyvät perusteet m uuttuvat organisoitumisessa. O l
laan tilanteessa, jossa yksilöllistyminen historiallisesti poikkeavasti voi 
m uodostua palkkatyöläisidentiteetin perustaksi (vrt. Ilm onen &  Joki- 
vuori 1998), jolloin globaalissa yhteisöllisyydessä samastutaan yksilöön 
liitettäviin, kapitalistisessa järjestelmässä tapahtuvan palkkatyön kautta 
muodostuviin kulttuurisiin perusominaisuuksiin, kuten ajan ja paikan 
hallintaan. Globalistinen ja kosm opoliittinen palkkatyöläinen tuntee 
yhteenkuuluvuutta ihm iskuntaan siksi, että sen ajankäyttöä ja paikalla- 
oloa muokkaa palkkatyöläisyys ja sen tuom at kulutusmahdollisuudet.

Työn kyky luoda maailmankuvaa tekee tästä sosiaalisesta liikkeestä 
globdismin ja kosm opolitism in tutkimuksessa keskeisen tutkim uskoh
teen verrattuna kuluttajuuteen tai elämäntyyliin pohjaaviin liikkeisiin. 
Työ, Hegelin y?raxw-käsitettä mukaillen (Kojeve 1969), luo kulutusta 
suuremmassa määrin edellytyksiä yksilön poliittiselle tietoisuudelle. 
SAKn entinen puheenjohtaja Niilo Hämäläinen (1978) viittasi muis
telmissaan työn määräävyyteen kirjoittaessaan ay-liikkeen eheyttämi
sestä:

"Eihän saman sorvin, paperikoneen tai muun koneen rytmin pa
kottamana työskentelevien työmiesten välillä ollut suurtakaan 
eroa kuuluivatpa he sitten sakdaiseen tai sajdäiseen osastoon. ”

Kun tämä elämismaailmallinen ja praxis-sidonnainen ilmiö liitetään 
yleiseen globalisaatioteoreettiseen viitekehykseen sekä analyysiin ay- 
liikkeen historiallisesta heijastuneisuudesta kapitalismin kehityslogik-
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kaan (vrt. Kettunen 1998) voidaan ay-liikettä tutkia sellaisena liikkee
nä, joka kapitalismin edellytyksin ja vaatimusten mukaisesti valmistelee 
ihmiskuntaa globaalin kapitalismin aikakauteen ja kehittää ihmiskun
nalle menetelmiä ilmaista ja edustaa intressejään kyseisissä olosuhteissa. 
Kyseessä on tietty järjestelmän harjoittama elämismaailman kolonisaa
tio (Habermas 1984; 1987), mutta ei yksilön kannalta vieraannuttavas- 
ti eikä järjestelmän kannalta kumouksellisesti tai sisäisesti syövyttäen, 
vaan mielekkäästi ja voimaannuttavasti (vrt. Kettunen 1998).

Tällainen rajoitetun vaikutusvallan ay-toiminta on kapitalismin 
kehityslaeista johtuen reaktiivisempaa kuin kansakunnan kulta-ajan 
lainsäädäntöä muokannut proaktiivinen ay-liike. Ollaan tilanteessa, 
jossa toisen modernin (Beck 2000a) yksilöllistyminen muodostuu kos
mopoliittisen yhteisöllisyyden ja kollektiivisuuden perustaksi. Ollaan 
siis palaamassa ammattiyhdistystoiminnan historiallisille juurille, jol
loin toimintaa tukivat niin sosialistinen työväenliike kuin liberaalit. 
Jälkimmäiset näkivät, että ay-liikkeellä on sivistävyyden sekä kansalai
suuden muodostumisen vuoksi demokratisoiva vaikutus yhteiskunta
kehitykseen (Turunen 1989).10

Artikkeleiden aihealueiden välisiä suhteita voidaan tarkastella alla 
olevan teoreettisen hahmotelman muodossa:

Ay-liikkeen 
toiminta ulkomailla 

sekä globaalin 
oikeudenmukai

suuden kysymykset

Kuvio 1. Ay-liikkeen rajat ylittävien globaalistrategioiden teoreettinen 
viitekehys.

Ay-liikkeen kansainväliset yhteydet ja  
ulkosuhteet

Ay-liikkeen
maahanmuutto-

poliittiset
strategiat

Ay-liikkeen globalisaatio:
"me ja  muut” -jaottelun 

ny ky relevanssi ja  muutos

Rajat ylittävän Ay-yhteisöllisyyden 
synty ja  yhteistyön kokemukset 

toimitsija- ja  kenttätasolla
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Yllä sekä vasemmalla olevien laatikoiden suhdetta kuvaa järjestelmä
tason globalisaation rajat ylittäviksi käytänteiksi konkretisoituvan toi
minnan suhde elämismaailman globalisaatioon, jossa kansallisuuteen 
pohjaavat ”me ja  m uut” -luokittelut hypoteettisesti pitkällä aikavälillä 
menettävät merkitystään, vaikka ne lyhyellä aikavälillä saattavat koros
taa kulttuuristen erojen kokemuksia sekä sosiaalisia luokitteluja esimer
kiksi kansakuntaan ja "rotuun” liittyen. Toisin sanoen am m attiyhdis
tysliikkeen toimijoiden tiivis kansainvälinen vuorovaikutus m uuttaa 
myös niitä tiedollisia rakenteita, joiden kautta suhtaudutaan m aahan
m uuttajiin. Kansainvälisen toim innan puitteissa opitaan kansainväli
syyttä ja avoim uutta myös om aan yhteiskuntaan liittyen. Useat kirjan 
artikkeleista kytkeytyvät tähän kysymyksenasetteluun.

Yllä olevan ja oikeanpuoleisen laatikon sisällöllinen suhde on edel
lisen kaltainen. Erona on, että yläpuolisen laatikon järjestelmälogiik- 
kaa noudattava toim inta tuo myös m ukanaan kilpailulle sekä vallalle 
aliste siä pelisääntöjä, jotka osaltaan voivat — kuten kansallisen kilpai
lukyvyn korostuksissa -  estää ”me ja  m uut” -luokittelun merkityksen 
vähenemisen. Tässä tilanteessa ay-toim innan kehittäm inen halvan tuo
tannon maissa tai vaikuttam inen kansainvälisissä järjestöissä voi olla 
omas:a edusta kumpuavaa, jossa tarkoituksena on myös toisen maan 
kilpa.luedun vähentäm inen. Toisaalta tilanne voi olla myös ”win-iuin”- 
tyyppinen, jossa om an maan kilpailutilanne paranee kohentamalla työ- 
ehtoji toisessa maassa. M aria Svanströmin artikkelissa pohditaan kysy
myksiä kilpailukyvyn suhteesta globaaliin oikeudenmukaisuuteen.

Alapuolisen laatikon pohjautum inen kokemuksiin, elämismaail- 
m aar ja identiteettiin korostaa niitä tiedollisia ja asenteellisia rakentei
ta, jotka ovat globalisaation edellytyksenä (vrt. esim. Berger &C Luck- 
mann 1967). Kaavion yläpuolista ja alapuolista ulottuvuutta voidaan 
tulkita järjestelmään sekä elämismaailmaan liittyvinä tasoina sekä va
senta ja oikeaa laitaa globalisaation ” täällä ja  siellä” -ulottuvuutta kä
sittelevinä poliittisen strategian kysymyksinä. Idealistisesta filosofises
ta näkökulmasta tarkasteltuna kaavion alapuolinen laatikko määrittää 
globalisaation asteen. Riikka Lehtosen artikkeli keskittyy niihin koke
muksiin, joita ay-toimitsijoilla on kansainvälisestä yhteistyöstä.

2 1



Me ja muut

Yhteisöllisyys sekä "me—muut”-jaottelut toimivat laajassa mielessä tu t
kimuksen teoreettisena viitekehyksenä, joiden kautta globalisaatiostra- 
tegioita analysoidaan. O n syytä aluksi tutustua hieman aiempaan yh
teiskuntatieteelliseen keskusteluun ”me—muut” -teorioista.

Sosiaalitieteellisessä teoriaperinteessä "me—muut”-keskustelu on ol
lut vilkasta ja monipuolista. Eräs tunnetuimmista teorioista on Fredrik 
Barthin teoria etnisistä ryhmistä, jossa ryhmä muodostuu molemmin
puolisissa, ryhmien välisissä rajanvedoissa. Teoria perustuu sosiaalisiin 
käytäntöihin ja näihin liittyviin maailman hahmotuksiin (Barth 1969). 
Ehkä vähemmän tunnettu, mutta sosiologisesti hyvin keskeinen näkö
kulma, on Alfred Schutzin fenomenologiaan perustuva teoria "me—muut" 
-luokittelun väistämättömyydestä inhimillisessä elämässä ja ajattelussa. 
Ne tarjoavat käytännöllistä perustietoa ympäröivästä maailmasta. Schut
zin teoriassa kanssaihmiset jakautuvat luokkiin sosiaalisen etäisyyden 
mukaan. Niitä ihmisiä joihin ei käytännössä voi olla mitään henkilö
kohtaista yhteyttä kategorisoidaan karkeiden luokkien ja ominaisuuksi
en mukaisesti. Tämä on hyvin yleistä kansainvälisissä yhteyksissä.11 Luo
kittelu -  tai tyypittely Schutzin käsitteistössä -  on yksinkertaistusta, joka 
mahdollistaa käytännöllisen arkitoiminnan ja yhteistoiminnan muiden 
kanssa. Tyypittely luo mahdollisuuksia itsestäänselvyyden synnylle ja it
sestäänselvyys on välttämätöntä arjen käytännöissä.

Tyypittelyllä ei vielä sinänsä ole poliittisia seurauksia12 vaikka se 
aina merkitsee ilmiöiden ja asioiden yksinkertaistamista. Bauman tar
kentaa tyypittelyn käsitettä analyyttisenä välineenä jalostamalla siitä eril
liseksi, poliittisesti merkitykselliseksi muodoksi erottelun "meidän" ja 
"heidän"välillä. ’M ?”edustamme luottamusta, turvallisuutta ja yhteis
työhalua, kun taas "he”edustavat epäilystä, vastenmielisyyttä, pelkoa ja 
riidanhalua (Bauman 1992). Tässä erottelussa tyypittelyyn tulevat mu
kaan intressit, tiedot, tunnetilat ja asenteet.

Tyypittely ei myöskään ole yhteiskunnallisia olosuhteita selkeästi ja 
tarkasti peilaavaa. Kuitenkin tyypittelyn toimivuus edellyttää, että tyy
pit ovat muiden ihmisten kanssa jaettuja ainakin siinä määrin, että ar
kipäiväiset yhteiset tehtävät voidaan suorittaa. Siten tyypittelyt kertovat
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elämismaailmasta, eli yksilön omasta elämänpiiristä, jossa täm ä elää ja 
toimii (Bauman 1992; Schutz 1970).

Eräs keskeisin historiallinen prosessi länsimaissa on ollut luokkaris
tiriitojen m uotoutum inen teollisen yhteiskunnan aikana. Karl Marx 
on teoretisoinut luokkaristiriitojen puitteissa myös ”me—m u u t” -jaot
telun kannalta oleellisella tavalla luokkatietoisuuden synnystä. Näm ä 
osat Marxin teoriaa, joita kuvataan lauseella ”klass fu r  sich”, ovat sen 
kiistellyimpiä osia. Kiista perustuu lähinnä siihen, m ikä merkitys luok
katietoisuudelle, eli ajatukselle ”m e” luokan m äärittäjänä tai ilmaisi
jana, annetaan kapitalismin kehityksen lainalaisuuksissa. Esimerkiksi 
kommunistisessa manifestissa (Marx & Engels 1994) päädytään ko
rostamaan tietoisen proletariaatin merkitystä maailman vallankum ouk
sen raottajana. Pelkät objektiiviset olosuhteet luokkaristiriitojen osal
ta eivät ole riittäviä. Toisaalla Marx kirjoittaa kuinka työväenluokkaa 
yhdistää suhde tuotantoprosessiin. Yhteiset intressit luovat edellytyk
set luokkatietoisuuden ja -m obilisaation synnylle. N äm ä edellytykset 
puut:uvat M arxin m ukaan omistavalta luokalta, sillä täm ä on sidottu 
kapitalismin lakien mukaiseen luokan sisäiseen ja toistensa vastaiseen 
kilpailuun. Ammattiyhdistysliikkeen tutkimuksessa täytyy työväenliik
keen historian vuoksi pitää mielessä luokkaintresseihin perustuva m ar
xilainen teoria ja ”m e-m u u t” -jaottelu työväenluokan ja kapitalistien 
välillä. M utta saattaa myös olla, että jaottelu entisaikojen marxilaisten 
muiden ja nykyajan meidän välillä on yksi tämän päivän suomalaista 
ammattiyhdistysliikettä kuvaavista jaotteluista.

Stuart Hall, eräs Birminghamin koulukunnan tutkijoista, kritisoi 
vasemmistolaista ajattelua siitä, että se olettaa jonkin taustalla toim i
van bgiikan, kuten esimerkiksi kapitalismin taloudellisen toim intalo- 
giikan politiikan ohjenuoraksi (Järvinen 1990). Hall kritisoi tällä ta
voin oerinteistä marxilaista vasemmistoa, ja hän pohjaa teoretisointinsa 
diskursseihin, eli puhetapoihin, jotka muokkaavat ja luovat maailmaa. 
Hall on ollut kiinnostunut kielestä ja sen käytöstä. H än lähestyy tee
maa ”m e-m u u t” -jaottelusta idean näkökulmasta, jossa idea (pitkälti 
fenomenologien tavoin) tarjoaa tietoa, vertailukohtia, tietoa hyvästä ja 
pahasta, kuvia asioiden ja ilmiöiden ominaisuuksista sekä mahdollistaa 
luokiztelun. Tällaiset ideat syntyvät Hallin mukaan historiallisissa pro-
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sesseissa. Nämä historialliset prosessit tapahtuvat yhteiskunnassa luo
den kielenkäyttöä eri ilmiöistä ja asioista (Hall 1999).

Abner Cohenin teoriassa kaksiulotteisesta ihmisestä poliittinen, in
tresseihin suuntautunut toiminta edellyttää symbolista polttoainetta yh
teisyyden muodostajana. Siten virallinen organisaatio missä tahansa in
himillisessä yhteenliittymässä edellyttää yhteistä kulttuuria arvostusten 
ja toimintatapojen muodossa. Virallinen organisaatio ryhtyy luomaan 
tällaista symbolista yhteisöllisyyttä asioiden hoidon helpottamiseksi ja 
edunvalvonnan tehostamiseksi. (Cohen 1974) Asian voi myös kääntää 
toisin, etnisyysteorian kannalta merkityksellisesti, eli jokainen kulttuu
ria omaava ryhmä syntyy seurauksena yhteisistä intresseistä ja ryhmä 
muodostaa kulttuuria ja symboleja seurauksena näistä intresseistä.

Ammattiyhdistysliike on eräs "me ja  m uut" tutkimusasetelman 
teoreettisessa mielessä kiinnostavimmista kohteista. Historiallisesti työ
väenliikkeen klassisessa kirjallisuudessa ja ideologiassa on painotettu 
marxilaisittain luokkasolidaarisuutta, jossa yhteenkuuluvuus ja ”me” 
perustuu samalle luokka-asemalle ja suhteelle tuotantovälineiden omis
tukseen. Tätä lähellä on jaottelu yrityksen johdon ja henkilöstön välillä. 
Intressilähtökohdat on keskeinen lähestymistapa analysoitaessa ammat
tiyhdistysliikkeen "me'-muodostusta.

Kuitenkin ensimmäisessä maailmansodassa ammattiliitot osoittivat 
solidaarisuutta kansallisille hallituksilleen yhteiskuntaluokan sijaan (Ner- 
gaard & Dolvik 2005) ja tästä lähtien on kansallinen "me" ollut vallit
seva myös kansallisten työmarkkinoiden osapuolistumisen ja keskitetty
jen sopimusten seurauksena. I ästä on esimerkkinä Mauri Kavoniuksen 
(Engman 1976) ay-liikkeen monikansallisia yrityksiä koskevassa politii
kassa esittämä käsite: kansallinen sosialismi malliksi yhteiskunnan kehi
tykselle. Kuitenkin -  ehkä muistuttaen keskiaikaista kiltainstituutiota 
-  myös ammatillinen yhteenkuuluvuus on ollut keskeinen rakennusosa 
"me" identiteetissä. Ammattiin oppineet työläiset kokivat ahdistusta ja 
lisääntyvää epävarmuutta työsuhteissaan teollisuuden mekanisoituessa 
1800-luvun loppupuolella, jolloin sekatyöläisiä virtasi työmarkkinoille. 
Näitä ”ammattitaidottomia” sekatyöläisiä ei päästetty ammattiyhdistys
ten suojelukseen ennen kuin he lopulta muodostivat omia ammattiliit- 
tojaan (Marx & Engels 1947; Bauman 1992). Tällainen eronteko vallit-
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see edelleen hierarkkisilla ammatillisilla kentillä, kuten sairaanhoidossa, 
jossa edunvalvontaristiriitoja esiintyy eri ammattikategorioiden välillä. 
Sirpa Wreden artikkeli tässä teoksessa kuvaa m uun muassa näitä tervey
denhuollon kentällä esiintyviä ristiriitoja. Terveydenhuollon eri am m at
tiryhmät omaavat myös jossain määrin eri luokkaidentiteetin.

Sittemmin on myös konsernitasoinen ”me” m uodostunut uudek
si samastumisen kohteeksi. Täm än lisäksi ”me—muut” -jaottelut ay-liik- 
keen piirissä ovat tapahtuneet uskonnon sekä vasemmistolaisten suun
tausten välillä, joista erityisesti jaottelu sosialistien ja kom m unistien 
välillä on ollut ajankohtainen suomalaisessa ay-historiassa. Poliittiseen 
maantieteeseen liittyvät jaottelut pohjoisen ja etelän välillä (nykyään 
pikemmin kuin idän ja lännen, jossa länsi ym m ärretään enemmän po
liittisesti kuin aatehistoriallisesti) ovat myös ”me—muut” -tyypittelyn 
tärkeitä ainesosia.

Käsillä olevan teoksen pääasiallisena analyysitasona on organisaa
tiotaso ja tutkim uskohteina am m attiliitot sekä keskusjärjestöt. Mikäli 
erityistarkastelun kohteena olisi yritys- tai työpaikkataso, ilmenisi sel
keästi uusia ja erilaisia kysymyksiä. Luottam usm iesten toim intaedel
lytykset sekä -tavat monikansallisissa tiim ituotantoa noudattavissa 
yrityksissä olisi yksi sellainen kysymys. Saman aikaisesti kun globalisaa- 
tiokehitys siirtää sopimisen ja ratkaisujen painopistettä yritys- ja työ
paikkatasolle, osoittautuu rajat ylittävä yhteistoim inta usein erityisen 
vaikeaksi juuri tällä tasolla. Eurooppalaisia yritysneuvostoja onkin alet
tu pitää pääasiallisesti tiedonkulun verkostoina, konkreettisten edun- 
valvontafoorumeiden sijaan. Veijo Laitisen artikkeli käsittelee tätä in
stitutionaalista toimintatasoa.

Artikkeleiden taustalla olevassa tutkimuksessa on paneuduttu ay- 
liikkeen toim intaan niin kuin se ilmenee ammattiyhdistysliikkeen toi- 
mitsi oiden eri tavoin kertomana. Toimitsijoita on haastateltu, he ovat 
vastanneet kyselyihin, ay-liikkeen tuottam ia kirjallisia tuotoksia on 
analysoitu ja on paneuduttu  uutis- ja lainsäädäntöaineistoon, jossa on 
analysoitu ay-liikkeen roolia. M uutamassa artikkelissa toimitsijat itse 
pääsevät ääneen kertom aan ay-liikkeen toim innan taustoista. Käsillä 
olevassa kirjassa ay-liike esiintyy moniäänisenä ja se ei ole pelkkä tu tk i
muskohde, vaan saa myös om an äänensä kuuluville.
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Viitteet

1 Keskitetyt neuvottelujärjestelmät ja tulopoliittiset sopimukset ovat tukeneet 
valtiollista talouspolitiikkaa, joka on tähdännyt inflaation estämiseen. Siten 
on joidenkin tutkijoiden mielestä myös hyväksytty tietty työttömyyden aste, 
sillä inflaation kurissa pitäminen on taloustieteellisten teorioiden mukaan 
työttömyyttä lisäävää (Ilmonen & Jokivuori 1998). Tällaista sidosta ay-liik- 
keen ja valtion välillä onkin kritisoitu radikaalivasemmistolaisesta poliittisesta 
näkökulmasta (Ilmonen & Jokivuori 1998). Kuitenkin viime vuosien keski
tetyt ratkaisut ovat johtaneet työllisyyden ja talouden vahvaan kasvuun, mah
dollistaneet veronalennukset sekä parantaneet Suomen kilpailukykyä.

2 Proaktiivisuus määritellään tässä yhteydessä laajasti, jolloin se on reaktiivisuu
den vastakohta ja lähellä käsitteitä kuten progressiivisuus, edistysmielisyys, 
aikaansaavuus. Poikkean tässä siis Antilan ja Ylöstalon käsitteelle antamas
ta merkityksestä, jossa luotetaan ja panostetaan työntekijän ammattitaitoon 
ja asiantuntijuuteen työn kehittäjänä (kts. http://www.stat.fi/ajk/tapahtu- 
mia/2006-06-02_antila_ylostalo.pdf, Hakupäivä 2.12.2007).

3 Taloutta käytettiin, paitsi organisaation vahvistamiseen ja toim innan tukemi
seen, myös poliittisten intressien edistämiseen esimerkiksi sosialidemokraatti
en ja kommunistien välisessä kamppailussa.

4 O n myös olemassa lukuisia aikalaiskuvauksia siitä, kuinka ay-liikkeen kom
m unistit sodan jälkeen saivat rahallista tukea Neuvostoliitosta. Olavi Lind
blom viittaa tähän muistelmissaan käsiteparilla ”ruplavetoiset vankkurit” 
(Lindblom & Sumu 1981).

3 Globalismi viittaa tässä lähemmin M artin Albrown (1996) globalismi käsit
teeseen, joka merkitsee maailmaan viittaavuutta, kuin Ulrich Beckin (2000b) 
vastaavaan käsitteeseen, joka viittaa kapeammin globalisaation vääjäämättö- 
myyden ideologisiin seikkoihin.

6 Teorian tasot jaetaan yleensä meta-, makro-, meso- ja mikrotasoihin. Meso- 
teoreettisella tasolla tarkoitetaan sitä teorian tasoa, joka tarkastelee yksilöiden 
sekä laajempien rakenteiden kuten kansalllisvaltion väliin jäävää tasoa. Tämä 
tarkoittaa sosiaalisten suhteiden tarkastelua esimerkiksi perheryhmässä, koti
taloudessa, naapurustossa, ystäväpiireissä sekä muodollisissa organisaatioissa 
(Faist 1997).

7 Kuitenkin keskustelussa ilmenee myös jälkimmäiseen kysymykseen liitettäviä 
aiheita kuten kilpailuvaltio, tilaajavastuu, muutosturva, ulkopolitiikka kan
sallisen ay-politiikan jäsentäjänä jne.

8 Jälleen M artin Albrown (1996) tarkoittamassa ”maailmaan viittaavuuden” 
mielessä.

26

http://www.stat.fi/ajk/tapahtu-


9 Tältä osin m aahanm uuttajien  in tegraatio tu tk im us ja globalisaatiota käsittele
vä transnationaalisuustutkim us eivät ole ristiriitaisia tai toisensa poissulkevia, 
niin kuin  usein on asian laita rajat ylittäviä yhteyksiä painottavassa maahan- 
m uuttotutkim uksessa.

10 Tällainen dem okratiso itum inen ei valtiotieteellisestä näkökulm asta tarkastel
tuna välttäm ättä  merkitse nk. realistisen kou lukunnan  oppien mukaista val
tion ins tituu tio iden  vahvistum ista, vaan liberalistisen poliittisen filosofian nä
kökulm an m ukaista kansalaisyhteiskunnan vahvistum ista. Täm ä näkökulm a 
on m aailm an johtavien länsim aisten suurvaltojen ohjenuorana niiden globa- 
lisoidessa liberaalia dem okratiaa. Tästä näkökulm asta katsottuna ei ay-liik
keen vahvistum isen tarvitsisi olla paheksuttavaa. Liberalismin porvarillinen 
kytkös kapitalistiseen talousjärjestelm ään ja ennen kaikkea individualism iin 
tekee ay-liikkeen laajenemisen kuitenkin  tälle poliittiselle filosofialle vieraak
si (Baldwin 1993; vrt. Suomela 1990). Sosialistisessa työväenliikkeeessä on 
tahoja, jo tka pyrkivät m uuttam aan  politiikan suuntaa ”republikaanisen rea
lismin” valtiokeskeisyydestä kohti ”yhteiskuntavastuullista liberalismia” kuten 
” ThirdWay” -keskustelussa Isossa Britanniassa, E U -integraation painotuksissa 
sekä Suomessa Pekka Korpisen näkemyksissä (K orpinen 1990). Ay-liikkeen 
aktiivinen kansainvälinen ja transnationaali to im in ta  istuu siis myös tähän 
ideologiseen viitekehykseen.

11 Kansallinen yhteisö on Benedict A ndersonia (1993) m ukaillen myös kuvi
teltu yhteisö, eikä siinäkään ole m itään käytännön m ahdollisuuksia rakentaa 
henkilökohtaista yhteyttä kaikkiin kansakunnan jäseniin. Kategorisointi on 
erityisen tavallista kansainvälisyydessä m u tta  myös m aanm iehiin  ja -naisiin  
suhtaudutaan kategorisesti.

12 Schutzin teoria on p ikem m in epäpoliittinen teoria ajattelun ja sosiaalisen elä
män perusteista.
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OSA 1

Me siellä





Peter J. Boldt

SAK:n 
globaalisaatiostrategiasta

Suom en A m m attiliittojen Keskusjärjestö SAKrlla ei ole asiakirjaa, 
jonka nim i olisi Globalisaatiostrategia tai -ohjelma, joten strate
gian analysoiminen ohjelm atuotannosta tai kirjoituksista käsin 

ei onnistu.
Näin olleen joudun työhön vähemm än tieteellistä työtapaa nou

dattaen. Lähtökohtanani on pitkälti oma kokemukseni, ensin Työväen 
taloudellisen tutkim uslaitoksen (T T T ) tutkijana ja monasti jo silloin 
SAKn työssä m ukana olleena. Vuosina 1980-1982 toim in Pohjolan 
ammatillisessa yhteisjärjestössä ja vuodesta 1982 SAK:ssa tutkijana ja 
ekonamistina. O len koko ajan työskennellyt kansainvälisen talouden 
ja -kehityksen parissa, eritoten vuosina 1986—1994 SAK:n ns. integraa- 
tiovastaavana. Kyseessä on siis mitä suurimmassa m äärin subjektiivinen 
kirjoitelma.

SAK:n Globalisaatio-asiakirjan puuttum inen selittynee pitkälti sil
lä, et:ä koko termiä alettiin viljellä vasta kolmannella vuosituhannella. 
Esimerkiksi SAK:n 90-vuotisjuhlakirjassa koko termi ei edes esiinny, 
vaikka kansainvälisestä työstä ja -yhteistyöstä toki siinäkin puhuttiin , 
aivan kuten SAK:n perustamisesta lähtien oli puhu ttu  (Suomen am 
mattiliittojen keskusjärjestö 1997, 268).

Työväen sivistysliitto (TSL), joka yleensä on ajan hermoilla, julkai
si vasta vuosina 1999 ja 2002 ensimmäiset kirjaset joiden otsikoissa -
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toki vain alaotsikoissa -  esiintyi sana globalisaatio. YK:n pääsihteeri Kofi 
Annanin hanke "Global Compact” käynnistettiin vuonna 2000 (www. 
unglobalcompact.org) ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n pääsihteeri 
Juan Somavian globalisaation sosiaalista ulottuvuutta koskeva selvitys
työ vuonna 2002 (www.ilo.org/public/english/fairglobalisation.htm).

Kansainvälisyys on aina ollut ammattiyhdistysliikkeelle kunnia- 
asia, ja saattaa tuntua oudolta, että kansainvälisyyden ja kansainvälis
tymisen nykyinen ilmenemismuoto, jota myös globalisaatioksi kutsu
taan, niin laajalti mielletään kirosanaksi ja uhaksi.

Lieneekö syy siinä, että kansainvälisyys-sana tuo mieleen yhteis
työn ja solidaarisuuden, kun taas globalisaatio-sanaan yhdistetään kä
sitteet kilpailu ja oman edun tavoittelu ja lyhytjänteisyys, sanalla sanoen 
kaikki sellainen paha mitä perinteisesti nähtiin kapitalismin säätelemät- 
tömimmissä ja raaimmissa muodoissa. Jos näin on, ammattiyhdistys
liikkeen globalisaatiostrategia pitäisi kai sanalla sanoen olla globalisaa
tion vastustaminen. Siihen ei ohjelmia tarvita.

Käytännön työn hahmottaminen vaatii kuitenkin toisenlaisen lä
hestymistavan, pelkkä "ei" ei siihen riitä. Lähtökohdat löytynevät tässä 
kuten niin usein historian valinnoista ja omaksutuista työtavoista. Jo al
kutaipaleellaan SAK omaksui yhteistyöhakuisen linjan ja pyrki kansain
välisen yhteistyön ja kansainvälisten järjestöjen kautta varmistamaan, 
että kotimaassa saavutettuja voittoja voitaisiin puolustaa. SAK:n en
simmäisen puheenjohtajan, opiskelija Matti Paasivuoren mielestä am
mattiyhdistysliike oli sovittelemista ja sen oli toimittava olosuhteiden 
mukaisesti (Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö 1997, 39). Tätä so- 
sialidemokraattisjohtoista toimintamallia on toki kritisoitu luokkavel- 
jeilynä järjestön sisältäkin. Toisin kuin pohjoismaisissa veljesjärjestöis- 
sä SAK:ssa on aina ollut vahva vasemmistosiipi, jonka argumentaatiota 
sosialidemokraattisissa piireissä on aika ajoin kuunneltu ja toistettu.

Kansainvälisissä kysymyksissä vasemmistolainen kritiikki on välil
lä ollut rankkaa, mutta ennen pitkää kovin kritiikki enemmistön linjaa 
kohtaan on laantunut. Usein kritiikin takaa löytyi Suomen ja Neuvos
toliiton suhteiden erityisluonne bilateraalikauppoineen jne. Neuvosto
liiton hajottua kritiikki on heikentynyt ja liittynee useimmin siihen, 
että SAK:n toimintalinjojen koetaan olevan liian hampaattomia. Ken-
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ties ammattiyhdistysväen perinteistä vaatimusta "kaikki ja  heti" ei riit
tävästi kunnioiteta keskusjärjestössä.

Ammattiyhdistysliikkeen aatteena on aina ollut pyrkimys muuttaa 
vallitsevia oloja paremmiksi ja pontimena vankka usko siihen, että se 
on tehtävissä, ilman vallankumousta. Tämä ”reformistinen” toiminta on 
ollut myös SAK:n kansainvälisen toiminnan lähtökohtana.

Herbert Marcusen esittämää sivilisaatiokritiikkiä teoksessa Yksi
ulotteinen ihminen (1969) tai hänen viestiänsä vuoden 1968 opiske
lijaliikkeelle utopioiden realismista, ei SAKdaisessa ammattiyhdistys
liikkeessä otettu vastaan suurella innolla. Mutta ne on kuitenkin (näin 
luulen) tavalla tai toisella omaksuttu. Muuten ei työtä olosuhteiden pa
rantamiseksi olisi jaksettu jatkaa. Ja verrattuna vuoden 1907 työoloi
hin, työolot 1900-luvun loppupuolella ovat radikaalisti, kehtaisiko 
jopa sanoa vallankumouksellisesti, parantuneet.

Sosialidemokraattisen työväenliikkeen saavutukset Ruotsissa 1930- 
luvuLa ja keynesiläisyyden läpimurto Länsi-Euroopassa toisen maail- 
mamodan jälkeen osoittavat nekin, että todellisuutta voidaan muuttaa.

SAKn kansainvälisestä yhteistyöstä

Suomen ammattiyhdistysliikkeessä kansainvälisyys on koettu luonnol
liseksi osaksi toimintaa. Ammattiyhdistysaate on levinnyt maasta toi
seen kansainvälisten kontaktien avulla, yleensä kehittyneemmistä ja 
aikaisemmin teollistuneista maista niihin, joissa prosessi oli vasta aluil
laan. Henkisestä ja usein myös rahallisesta tuesta on järjestöissä elävä 
muis:i. Kansainvälisyys ja solidaarisuus olivat kunniassa ammattiyhdis- 
tysliijdceessä niin vanhassa kuin uudessakin maailmassa.

SAK:n puheenjohtaja osallistui Kansainvälisen työjärjestön perus
tavaa.! kokoukseen Washingtonissa syksyllä 1919. SAK kannatti Suo
men liittymistä ILO:oon vuonna 1920 vaikka tätä haukuttiin vasem
malta luokkasopuiluksi. ILO:n luonteeseen kolmikantaisena järjestönä 
kuuluu olennaisena osana kompromissien etsintä osapuolten kesken. 
Toki jo vuonna 1920 SAK:n vasemmistososialisti- ja kommunisti- 
enerr.mistöinen edustajakokous päätti, ettei järjestö osallistu ILO:n
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toim intaan, eikä tee omien eikä m uiden maiden suurriistäjien kans
sa kompromisseja. Kohta jouduttiin  kuitenkin turvautum aan ILO:n 
tukeen. ILO toimi tärkeänä tukena Suomen ammattiyhdistysliikkeelle 
raskaina vuosina sisällissodan jälkeen. (Suomen am m attiliittojen kes
kusjärjestö 1997, 39)

Pohjoismainen suuntautum inen oli monestakin syystä alusta alka
en luonnollinen. Metallityöväen pohjoismaisella yhteistyöllä on tätä ny
kyä yli satavuotiset perinteet. SAK etsi ja sai tukea ja innoitusta ensisi
jassa pohjoismaisilta veljesjärjestöiltä. Tsaarinvallan aikana m uodollinen 
kansainvälinen osallistuminen oli yleensä vaikeata kuten myös ensim
mäisinä vuosina vuoden 1918 jälkeen. M utta jo 1920-luvulla SAK (tai 
oikeammin sen sosialidemokraattinen osa) liittyi Skandinaavisen työ- 
läiskongressin sihteeristöön (Samarbetskommitteen) (Samak 1986, 73).

SAK:n yhteistyö kansainvälisen am m attiyhdistysliikkeen kans
sa aina vuodesta 1913 (Amsterdamin internationaalin perustamisesta) 
on perusteellisesti kuvattu SAK:n historiikissa (Ala-Kapee &  Valkonen 
1982, 62-64; Valkonen 1987, 438-468). Alkuaikoina keskusteltiin pal
jon mahdollisesta osallistumisesta Profm terniin.1 SAK päätti jättäytyä, 
lähinnä sosiaalidemokraattien äänin, tämän K om internin työkassaran 
ulkopuolelle, osin hyvin käytännönläheisistä syistä. Pelättiin, että jäse
nyys vaikeuttaisi SAK:n toim intaa Suomessa ja jopa johtaisi pidätyksiin 
ja oikeudellisiin prosesseihin. Järjestön koko olemassaolo olisi saattanut 
olla vaakalaudalla (Suomen am m attiliittojen keskusjärjestö 1997, 22).

Kansainvälinen ja pohjoismainen yhteistyö oli seisahduksissa toi
sen maailmansodan aikana, m utta ennen sotaa luotuja henkilökohtaisia 
yhteyksiä voitiin edelleen hyödyntää. Toisen m aailm ansodan päätyttyä 
kansainvälinen am m attiyhdistystoim inta käynnistyi uudestaan, joskin 
osin uudessa muodossa. SAK liittyi jo 1943 W FTU :iin  (World Fede
ration o f Trade Unions) m utta erosi tästä kom m unistien dom inoim as
ta järjestöstä ja liittyi IC FT U :hun (International C onfereration o f Free 
Trade Unions eli Vapaiden Ammattijärjestöjen Kansainvälinen Liitto, 
VAKL) sen perustamisen yhteydessä 1949. Syksyllä 2006 ICFTLJ ja 
kristillinen maailmanjärjestö (W CL,World Confederation o f Labour) 
yhdistyivät International Confederation of Trade Unions, ICTU:ksi. 
(katso http://www.ictu-cis.org)
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M onet liitot, eritoten vasemmistojohdetut, ylläpitivät pitkään yh
teyksiä kommunistiseen ammattiyhdistysliikkeeseen (Maailman Am 
mattiyhdistysten Liitto, MAL) ja sen ammattisihteeristöihin, vaikka 
useim m at liitot järjestäytyivät VAKL:n ammattisihteeristöihin. Poh
joismainen yhteistyö sai uutta vauhtia sotien jälkeen, m utta ideologi
set rintam alinjat saattoivat edelleen näkyä. Esimerkiksi MAL:n raken
nusalaan järjestäytynyt Rakennusliitto ei voinut liittyä Pohjoismaiseen 
Rakennus- ja puutyöväen federaatioon ja saattoi vielä 1980-luvulla 
osallistua pohjoismaiseen yhteistyöhön vain epävirallisesti, sosialide
mokraattisen ja pohjoismaisesti suuntautuneen toimitsijan kautta.

Vuonna 1973 perustettiin Euroopan Am m atillinen Yhteisjärjestö 
yhdistämällä EFTA-maiden ay-järjestö EFTA-TU C sekä vuonna 1939 
perustettu EEC:n am m attiyhdistysten sihteeristö. Toimihenkilö- ja V ir
kamiesjärjestöjen Keskusliitto TV K  liittyi välittömästi EAY:öön (kuten 
järjestön säännöistä voi havaita) m utta SAK vasta seuraavana vuonna, 
vasemmistosiiven epäilyjen takia. Pohjolan Am matillinen Yhteisjärjes
tö (PAY, NFS) perustettiin samoihin aikoihin ja siihen liittyivät välit
tömästi sekä SAK että TVK. M uut suomalaiset keskusjärjestöt liittyivät 
VAKL:oon, EAY:öön ja PAY:öön vasta paljon myöhemmin.

Vuonna 1969 SAK ja TV K  kutsuttiin TU A C:n (The Trade Uni
on Advisory Com m ittee to the O E C D ) jäseniksi, kun Suomi otettiin 
O E C D :n  jäseneksi. Myös SAK:n sosialidemokraattien piirissä esiintyi 
epäileviä mielipiteitä, olihan O E C D  Marshall-avun jakajan O EEC:n 
seuraaja ja leimallisesti läntisten teollisuusmaiden kommunistivastai
nen järjestö. Suomi ei voinut ottaa vastaan M arshall-apua toisen maa
ilmansodan jälkeen mm. siksi, että avun vastaanottamisen ehtona oli 
liittym inen CoCorm iin eli Coordination Com m ittee for Multilateral 
Export Control, joka valvoi ja säänteli vientiä kom m unistim aihin. Liit
tymistä O E C D :hen ei enää 1969 koettu kovinkaan dramaattisena as
keleena, edes ammattiyhdistysliikkeessä, sillä käytännössä amerikkalai
sen teknologian ja tuotteiden jälleenvienti Neuvostoliittoon ja m uihin 
kom m unistim aihin oli tehokkaasti estetty amerikkalaisten vientiyritys
ten tuotteiden myyntiin liittyvillä ehdoilla.

Kriittistä suhtautum ista esiintyi myös kun keskusteltiin liitty
misestä O E C D :n toim intaohjeisiin monikansallisille yrityksille (The
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O E C D  Guidelines for M ultinational Enterprises), jotka hyväksyttiin 
vuonna 1976 (Organisation for Econom ic C o-operation and Deve
lopm ent 2001; Organisation for Econom ic C o-operation and Deve
lopm ent. Council. M eeting at M inisterial Level 1976, 23). Katsottiin, 
että jos Turkki (joka oli ollut O E C D :n  jäsen pitkään) saattoi jättäytyä 
toimintaohjeiden ja niihin liittyvien kansainvälisiä sijoituksia koskevan 
päätöksen ulkopuolelle, niin miksei Suomikin?

Suomen suuria kansainvälisiä linjauksia aselevosta 1944, rauhan
sopimuksesta 1943 ja YYA-sopimuksesta 1948 aina YK-jäsenyyteen 
sekä osallistumiseen Pohjoismaiden N euvostoon ja yhteispohjoism ai
siin työm arkkinoihin ei SAKssa koettu  kovinkaan dram aattisina eivät
kä nämä päätökset juurikaan aiheuttaneet vakavampaa kinastelua po
liittisten siipien välillä.

Sen sijaan talous- ja kauppapoliittisten linjapäätösten kohdal
la SAK:ssa syntyi eripuraa jopa sosialidem okraattisen liikkeen sisäl
lä, joka oli hajaantunut 1950-luvulla ja eheytyi vasta 1960- ja 1970- 
luvuilla. Iso-Britannian ja Tanskan ero EFTA:sta ja liittym inen EEC: 
hen vuonna 1973 johti keskusteluun EEC-vapaakauppasopimuksesta, 
joka synnytti eripuraa niin ammattiyhdistysliikkeessä kuin sosialide
mokraattisessa puolueessakin. M onet, kuten SAK:n m uuto in  hyvinkin 
kansainvälisesti suuntautuva pääekonomisti Nils N ilsson pelkäsi EEC- 
sopimuksen haittaavan Suomen bilateraalisia eli kahdenvälisiä kauppa
suhteita Neuvostoliittoon ja vievän Suomen vaivihkaa markkinalibera- 
lismiin (M ontonen 1988, 41 -56 ). M onet nuoret sosialidemokraatit, 
allekirjoittanut mukaan lukien, nousivat silloin barrikadeille huutaen 
”Ei, ei EEC, YYA kyllä.

Suomen ja EFTA-maiden vapaakauppasopim us (muodollises
ti m uut EFTA-maat liittyivät FINEFTA:an eikä Suom i EFTA:an) ja 
EEC-vapaakauppasopimus totutteli Suomen ja sen elinkeinoelämän 
vapaakauppaan. Näiden alustavien askelten jälkeen Suom i kykeni yllät
tävän hyvin selviytymään Neuvostoliiton ja bilateraalikaupan rom ah
duksesta.
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Suomi lähestyy EU:ta

1990-luvu lla  a lkoi Suomessa kiihkeä kansainvälistymisen vaihe. E TA - 

sopimus jäi käytännössä täysin EU-jäsenyysneuvotteluiden varjoon. 

M o le m p iin  nä ih in  prosesseihin, jo ih in  am m atilliset keskusjärjestöt 

pääsivät osallistumaan tasavertaisesti m uiden osapuolten kanssa eri 

neuvotteluryhm issä, SAK suhtautui myönteisesti, to k i EU-jäsenyyteen 

vasta p itkä llis ten  ja perusteellisten keskustelujen jälkeen (B o ld t 2000, 

7 8 -9 4 ).

Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että SAK kansainvälisissä kannan

otoissaan o li varovainen, ja osin puo luepoliittisesti jakautunut, m utta  

pääsääntöisesti järjestö kannatti kansallista u lkopo litiikkaa , m ikä näkyi 

erityisesti suhtautumisessa ETA:an. Siinä SAK saattoi jopa ennakoida 

Suomen lin jauksia, sillä EFTA-m aiden ay-johta jat sattuivat ko koo n tu 

maan Wienissä samaan aikaan, kun  kom ission puheenjohtaja Jaques 

Delors esitti ETA-puheensa Euroopan Parlamentissa Strasbourgissa, ja 

ay-johtajat o ttiva t siltä seisomalta myönteisen kannan E T A -suunn ite l- 

maan.

Pohjoismaiden am m attiyhdistysten osalta kannanotto ja  EU -suun- 

tautumiseen voidaan nähdä pohjustetun jo  vuosia, sillä syksyllä 1986 

PAY perusti kauppapoliittisen työryhm än, tanskalaisten huom autettua, 

että E U :n  sisämarkkinahanke saattaisi heikentää EFTA-m aiden asemaa 

E U :n  m arkk ino illa . Tästä PAY:n työryhm än työstä kasvoikin n iin  Suo

men k u in  Ruotsin ja N orjan keskusjärjestöissä kiinnostus E U :n  to im ia  

kohtaan ja varsinainen EU-seuranta ja EU-keskustelu. V ie lä  1980-lu- 

vu lla  Pohjoismaiset keskusjärjestöt varoivat osallistumasta keskusteluun 

EU-asioista EAY:ssä, koska ne eivät suoranaisesti koskeneet E FTA -m ai- 

ta. 1980-luvun lopulla, myös EFTA:ssa ja EFTA:n neuvoa-antavassa 

komiteassa (jossa työmarkkinaosapuolet o liva t edustettuina) ryh d y ttiin  

perusteellisemmin pohtim aan E U :n  sisämarkkinahankkeen va iku tuk 

sia E FTA -m aih in .

SAK:n päättäville e lim ille  to im ite ttiin  jatkuvasti ajan tasalla ole

vaa aineistoa neuvottelu jen edistymisestä ja neuvoteltavien asioiden 

merkityksestä työm arkk ino ille  ja palkansaajille. Näiden selvitysten ja 

pohd in to jen  perusteella SAK:n valtuusto saattoi syksyllä 1994 selväl-
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lä enemmistöllä (eivätkä jakolinjat kulkeneet puoluepoliittisten linjo
jen mukaisesti) ottaa kantaa EU-jäsenyyteen todeten jäsenyyden olevan 
ammattiyhdistysväelle parempi vaihtoehto kuin ulkopuolelle jääminen. 
Valtuusto päätti kehottaa jäseniä käyttämään äänioikeuttaan ja siten 
vaikutusvaltaansa tulevassa kansanäänestyksessä. Tässä kannanotossa 
SAK poikkesi selvästi pohjoismaisista veljesjärjestöistään. Norjan LO 
päätti ylimääräisessä edustajakokouksessa kehottaa jäseniään äänestä
mään ei (toki hyvin niukalla äänten enemmistöllä, eräiden arvioiden 
mukaan jopa ääntenlaskussa tapahtuneen virhelaskun seurauksena) ku
ten oli tehnyt myös vuonna 1972. Ruotsin LO puolestaan jätti tyys
tin ottamatta kantaa jäsenyyteen, mutta tuki molempia järjestön sisälle 
muodostuneita kampanjoita Facket för E U  ja Facket mot EU. Eräiden 
arvioiden mukaan SAK:n (ja muiden keskusjärjestöjen) myönteisellä 
EU-kannanotolla saattoikin olla ratkaiseva vaikutus Suomen EU-kan- 
sanäänestyksen lopputulokseen.

SAK:n EMU-pohdinnat

Seuraava suuri askel, johon SAK joutui ottamaan kantaa, oli suora seu
raus EU-jäsenyydestä ja koski EMU:a, eli yhteistä valuuttaa. Ottaes
saan kantaa EU-jäsenyyteen SAK:ssa todettiin selvästi, että kysymys 
EMU-jäsenyydestä olisi ratkaistava erikseen, vaikka EU-jäsenyys muo
dollisesti merkitsi Maastrichtin sopimuksen hyväksymistä EMU:in 
kaikkineen. Suomen eduskunta päätti hyväksyessään EU-jäsenyyden 
että EMU-liitoksesta tullaan päättämään eduskunnassa erikseen. Näin 
Suomessa kysymys erillisestä EMU-kansanäänestyksestä ei varsinaisesti 
tullut ajankohtaiseksi, toisin kuin Ruotsissa (Boldt 2000, 90-91).

SAK:n ekonomistien piirissä suhtauduttiin alun perin hyvin
kin skeptisesti yhteisvaluuttaan. Työnantajien ja monien ekonomisti
en väitteet, että EMU-jäsenyys edellyttäisi keskitetyistä sopimuksista 
ja tupoista luopumista, palkkaneuvottelujen hajauttamista ja jopa yksi
puolisia palkanalennuksia yrityksissä ja yleensäkin ammattiyhdistysten 
vaikutusmahdollisuuksien rajoittamista, eivät epäilyjä ainakaan vähen
täneet.
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Analysoimaan perusteellisesti EM U :n mahdollisia vaikutuksia 
Suomeen ja Suomen työmarkkinoihin, SAK esitti eräitä ”reunaehtoja”, 
m itä SAK ei tehnyt varsinaisten EU-jäsenyysneuvottelujen yhteydes
sä. SAK pystyi suostuttelemaan työnantajat neuvottelupöytään ja siinä 
neuvoteltiin ja sovittiin SAK:n esittämistä reunaehdoista. Neuvotteluis
sa saatiin työnantajien tuki SAK:n ehdottam ille puskurirahastoille sekä 
takeet työnantajilta, että he, toisin kuin Ruotsin työnantajakeskusjär- 
jestö 1980-luvun puolivälissä, varmistaisivat että suomalaista sopimus
järjestelmää vahvistetaan eikä rom uteta ja että myös keskitettyjen tai 
tarvittaessa tulopoliittisten sopimusten tekomahdollisuus säilytetään. 
Valtiovallankin tuki saatiin saavutetuille tuloksille. Näin ollen SAK:n 
valtuusto saattoi syksyllä 1997 todeta, että valtuuston esittämät ehdot 
täyttyivät ja että SAK voi tukea siirtymistä yhteiseen valuuttaan.2

Esimerkkejä SAK:n käytännön läheistä  lähentym istavasta

Esimerkkejä pragmaattisesta lähestymistavasta kansainvälistymiseen 
ovat m uun muassa linjaukset m aastam uuttoon 1970-luvulla, ulkomai
seen omistukseen, monikansallisiin yrityksiin ja kauppapolitiikkaan.

M aastam uuton Suomesta Ruotsiin ollessa suurimmillaan 1970-lu- 
vun alussa SAK kannatti nk. kanavointi työryhmän perustamista. Tavoit
teena oli kanavoida työvoimavirrat ja myös työnantajien suoranainen 
työvoiman hankinta Suomesta työnvälityksen kautta, ei lainsäädän
nön vaan sopimusten ja parannettujen palvelujen avulla. Tavoitteena 
ei siis ollut siirtolaisuuden rajoittaminen (josta toki myös julkisuudes
sa keskusteltiin) vaan siirtotyöläisten olosuhteiden turvaaminen niin 
itse m uuttotilanteessa kuin yleisemminkin Ruotsin työmarkkinoilla. 
Suomen valtiovalta perusti työmarkkina-attasean toimen Tukholmaan. 
Työmarkkina-attasean tehtävä oli seurata suomalaisten siirtolaisten olo
suhteita ja puuttua mahdollisiin epäkohtiin. SAK:n ja Ruotsin LO:n 
välinen yhteistyö johti myös siihen, että siirtolaisten palveluja Ruot
sissa tehostettiin, työehtosopimuksia ryhdyttiin kääntämään suomeksi 
jne. Työ ja sen tavoitteet olivat tässäkin tapauksessa hyvin käytännön
läheiset.
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Suhtautuminen ulkomaiseen omistukseen oli Suomessa pitkään 
hyvin kielteistä. Vuodelta 1939 peräisin oleva rajoituslaki kielsi ulko
maisilta kiinteän omaisuuden omistuksen Suomessa ja siten käytän
nössä myös yritysomistuksen yli tietyn, alhaisen rajan. Valtioneuvos
to saattoi kuitenkin yleisten syiden perusteella myöntää poikkeuslupia, 
joita valmisteltiin Ulkomaisten investointien neuvottelukunnassa, jossa 
myös työmarkkinajärjestöt olivat edustettuina. Maastamuutto Suomes
ta Ruotsiin synnytti keskustelun mahdollisuudesta saada ruotsalaisia tai 
muita ulkomaisia investointeja Suomeen, mikä edellyttäisi sijoituslu
pia. Neuvottelukunnassa pohdittiin luonnollisesti ensisijassa yksittäisiä 
investointitapauksia mutta vähitellen ryhdyttiin pohtimaan rajoitus
ten mielekkyyttä sektorikohtaisesti ja päätettiinkin suositella rajoitus
ten purkamista myös toimialoittain, kun niille ei enää nähty painavia 
perusteita. Neuvottelukunnassa pyrittiin yksimielisyyteen, eli asiaa val
misteltiin kunnes kaikki, myös SAK:n edustajat tai ko. toimialan edus
tajat, olivat valmiita poistamaan rajoitukset. Kun yritysten kohdalla 
useimmat rajoitukset oli poistettu, huomattiin että Suomessa oli suuri 
määrä, useimmiten kansalaisuuteen liittyviä säännöksiä, jotka rajoitti
vat ulkomaalaisten yksityisyrittäjien mahdollisuuksia toimia maassam
me. Vähitellen neuvottelukunnassa ryhdyttiin suosittelemaan tällaisten- 
kin rajoitusten toimiala- tai ammattikohtaista purkamista. Kokemusta 
tällaisesta työstä oli toki jo pohjoismaisten työmarkkinoiden kautta ja 
neuvottelukunnassa tapahtunut pohdinta ”demystifiof myös ETA-so- 
pimuksen vastaavien määräysten hyväksymistä. Tässäkin työssä SAK: 
n edustajat toimivat käytännönläheisesti eivätkä kaivautuneet ideologi
siin tai poliittisiin poteroihin.

SAK kannatti OECD:n ulkomaisia sijoituksia koskevia päätöksiä 
ja erityisesti niihin liittyvää vuonna 1976 hyväksyttyä OECD:n toi
mintaohjetta monikansallisille yrityksille, OECD Guidelines for M ul
tinational Enterprises (Organisation for Economic Co-operation and 
Development. Council. Meeting at Ministerial Level 1976, 23). SAK: 
oon perutettiin 1970-luvulla työryhmä pohtimaan monikansallisiin 
yrityksiin liittyviä kysymyksiä. Siinä pyrittiin edistämään ammatti
yhdistysliikkeen kannalta käyttäytymissääntöihin liittyviä ”myöntei
siä’ tulkintoja sekä vaikuttamaan Suomen virallisiin kannanottoihin.
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Käytännössä SAK:n edustajat olivat m ukana Suomen valtuuskunnas
sa keskeisissä asiaa koskevissa OECD-kokouksissa. Suomen am m atti
yhdistysliikkeen asemaa ei ainakaan tällöin heikentänyt se seikka, että 
TUAC:n pääsihteerinä toimi Kari Tapiola, SAK:n entinen kansainvä
listen asioiden sihteeri.

Koska O E C D :n  käyttäytymissäännöt eivät sinänsä taanneet m oni
kansallisten yritysten työntekijöille suoranaisia, rajoja ylittäviä keskinäi
siä yhteyksiä, pyrittiin eri foorumeilla edistämään konserniyhteistyötä. 
Pohjoismaissa PAY ja sen jäsenjärjestöt pyrkivät edistämään konserniyh
teistyötä pohjoismaisella tasolla Pohjoismaiden Neuvoston kautta. PN: 
n otettua kantaa konserniyhteistyön puolesta olikin vuorossa Pohjois
maiden m inisterineuvostoon vaikuttam inen. Pohjoismaiset hallitukset 
eivät kuitenkaan uskaltaneet kehittää tarvittavaa pohjoismaista konser- 
niyhieistyötä takaavaa kansallista lainsäädäntöä (pohjoismainen yhteis
työhän ei tunne yhteispohjoismaista, ylikansallista lainsäädäntöä). Poh
joismaihin konserniyhteistyösäännöt saatiin vasta ETA-sopimuksen ja 
ns. European Works C ö^dZ-direktiivin (Eurooppalaiset yritysneuvos- 
tot) myötä. EW C-direktiivi oli rajoitettu koskemaan vain EU:n alu
eella toimivia yrityksiä ja työpaikkoja. TUAC:ssa ja VAKL:ssa pohdit
tiin keinoja laajentaa konserniyhteistyötä myös m uihin maihin, m utta 
yritykset aikaansaada sitovia sääntöjä YK:ssa tai ILO:ssa osoittautuivat 
turhiksi. Tällöin eräät kansainväliset toimialakohtaiset ammattisihtee- 
ristöt ryhtyivät toim iin aikaansaadakseen puitesopimuksia suurim pi
en monikansallisten yritysten kanssa. M onet monikansalliset yritykset 
ovatkin sitoutuneet kunnioittam aan työntekijöiden perusoikeuksia kai
kessa toiminnassa tällaisten sopimusten kautta. Valitettavasti yksikään 
suomalainen yritys ei toistaiseksi tähän ole suostunut, vaikka m uuten 
kehu/at osallistuvansa YK: n Global Compactiin, eli YK: n yrityksille tar
koiteltuun hyvien käytäntöjen dialogiin, tai m uuten väittävät kunni
oittavansa ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan. M utta varsinainen, 
sopimuspohjainen sitoutum inen moiseen näyttää olevan niille liikaa.

Kansainvälisen kaupan saralla SAK on pitkään kannattanut m o
nenkeskistä kauppajärjestelmää ja m aailm ankaupan asteittaista libe- 
raliscimista ja vastustanut protektionismia. Syynä on kokemus maa
ilmankaupan vapauttamisen ja markkinoillepääsyn helpottamisen
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merkityksestä Suomelle. Ilman ulkomaankauppaa ja sen kasvua nykyi
senkaltaisen hyvinvointivaltion rakentaminen olisi käytännössä ollut 
mahdotonta. Lisäksi kokemus osoittaa SAK:n mielestä, että vain mo
nenkeskisessä järjestelmässä pienetkin toimijat pääsevät tasavertaisesti 
osallistumaan ja kehittymään. Ilman yhteisiä kauppapoliittisia sääntö
jä, "levelplaying fieId" taloudelliset suurvallat sanelevat sääntöjä tai pe- 
laavat eri säännöillä kuin muut. Yksittäiset liitot ovat aika ajoin pro
testoineet keskusjärjestön linjaa vastaan ja haikailleet protektionististen 
ratkaisujen perään, usein jopa yhdessä toimialan työnantajajärjestojen 
kanssa. M utta SAK:n päättävissä elimissä yhteinen linja yhteisen edun 
puolustamisessa on ainakin toistaiseksi kestänyt.

VAKL on pitkään ajanut kysymystä nk. sosiaaliklausuulista eli La
bour Rights Clause kansainvälisissä kauppasopimuksissa. Kysymys nos
tettiin esille uudelta tarmolta Uruguayn kierroksen ja Maailman kaup
pajärjestön W TO:n perustamisen jälkeen. Ensimmäisessä W TO :n 
ministerikokouksessa vuonna 1996 ammattiyhdistysliikkeen vaati
muksia kuunneltiin, mutta aloite on jäänyt tähän. SAK:ssa huomattiin 
jo varhain, että työntekijöiden perusoikeuksien sisällyttäminen W TO- 
sääntöihin veisi, ei vain vuosia, vaan vuosikymmeniä. W TO  on eräässä 
mielessä yltiödemokraattinen, sillä jokainen päätös edellyttää yksimieli
syyttä eli käytännössä jokaiselta jäsenellä on veto-oikeus. Itse W TO-so- 
pimukseen toki on kirjattu määräykset määräenemmistöpäätöksenteos- 
ta, mutta järjestön perustavassa kokouksessa kaikki jäsenet hyväksyivät 
yksimielisyyttä edellyttävän päätöksen.

Siksi SAK on PAY:ssa, EAY:ssa, TUAC:ssa ja VAKL:ssa ajanut am
mattiyhdistysliikkeen perusvaatimusta tukevaa ja täydentävää strategi
aa. Luopumatta perusvaatimuksesta sosiaaliklausuulista, tulisi SAK:n 
mukaan työntekijöiden oikeuksia puolustaa kaikin keinoin, mm. kam
panjoimalta lapsityötä, vientivyöhykkeitä (Export Processing Zone) ja 
kaikenlaista syrjintää vastaan sekä työskentelemällä tasa-arvon vahvis
tamiseksi ja parempien työolojen puolesta. Tässä työssä SAK on puhu
nut tarpeesta luoda alliansseja mm. kuluttajajärjestöjen, ihmisoikeus
järjestöjen ja jopa itse monikansallisten yritysten kanssa. Tavoitteena 
tulee olla parantaa työntekijöiden työ- ja elinolosuhteita tässä ja nyt 
eikä vasta hamassa tulevaisuudessa. Samalta tulee osoittaa niille mail-
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le, jotka vastustavat yhteisten, monenkeskisten määräysten sisällyttä
m istä W TO -säännöstöön, että ammattiyhdistysliikkeen vaatimuksista 
ei päästä eroon sanomalla ei WTO:ssa. SAK on myös korostanut kan
sallisten, alueellisten (Pohjoismaat) ja EU-säännöstöjen tarjoamia m ah
dollisuuksia painostaa monikansallisia yrityksiä eettisyyteen ja niiden 
kautta niitä maita, joissa työntekijöiden perusoikeuksia ei kunnioite
ta. Oivan esimerkin tarjoaa EU:n GSP-säännöstö, joka mahdollistaa 
ylimääräisten tullietuuksien myöntämistä maille, jotka kunnioittavat 
työntekijöiden perusoikeuksia. Pitkän työn tuloksena SAK:n ajama toi
m intalinja on hyväksytty niin EAY:ssä kuin VAKL:ssa.

Yhteenveto SAK:n strategioista

Sikäli kuin SAK:n kohdalla jostain globalisaatiostrategiasta voidaan pu
hua, se voitaneen mielestäni kiteyttää sanaan käytännönläheinen. Par
haiten se ilmeni mielestäni SAK:n EM U-pohdinnoissa.

SAK:ssa otettiin  annettuna, että EM U:sta oli EU:ssa jo päätetty 
ja että yhteisvaluutta aikanaan syntyisi. Tällöin ratkaistavana oli m iten 
Suomen tulisi toim ia muuttuvissa olosuhteissa ja m iten niihin tulisi 
varautua. Ruotsissa EMU-keskustelussa keskityttiin sen sijaan laajalti 
pohtim aan, olisiko EM U hyväksi maailmalle tai EU:lle eikä juurikaan 
pohdittu  sitä, m itkä olivat Ruotsin vaihtoehdot. Kysymys Ruotsin va
rautumisesta EM U :iin nostettiin keskusteluun Ruotsin LO:n toimes
ta niin myöhäisessä vaiheessa, ettei minkäänlaista konsensusta ehtinyt 
syntyä, edes LO:n ja hallituspuolue sosialidemokraattien välillä. Ulko
puoliselle tarkkailijalle jäi sellainen kuva, että Ruotsissa oletettiin ettei 
EM U:a syntyisikään, jos Ruotsi jättäytyisi sen ulkopuolelle.

Esimerkit oikeuttavat mielestäni puhum aan SAK:n globalisaatio
strategiasta ja sen kuvaamisen käytännönläheiseksi, pragmaattiseksi. 
Tämä ei toki merkitse, ettei sen takana löytyisi vahvaa periaatteisiin 
nojautuvaa pyrkimystä parantaa ja turvata työntekijöiden elin- ja työ
olosuhteita Suomessa ja kaikkialla maailmassa.
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Tapio Bergholm

P oh jo ism a a t  ja Etelä-Afrikan b o ik o t t i1

M utta, niinkuin tavataan sanoa, ”,maailman kutistuttua yhä  
pienemmäksi'’, astuvat kansainväliset kysymykset yhä selvemmin 
esille. Ei ole enää yhdentekevää tekeekö mustan Afrikan "musul- 
maani ” orjatyötä vai ei. Hänen probleemansa ovat tulleet mei
tä lähemmäksi ja  skandinaavisten tovereiden kysymykset ovat jo  
melkein meidän omiamme.

Auto- ja kuljetusala lehden pääkirjoitus kesällä 1962 (Aarnio, 
Auto- ja  Kuljetusala (AKA) 6 -7 /1962)

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton (AKT) liittotoim ikunta 
teki 4.10.1985 päätöksen, joka johti Suomen ja Etelä-Afrikan 
kaupan lähes täydelliseen päättymiseen. Suomen Etelä-Afri

kan politiikkaan paneutuneet tutkijat Tim o Heino, Iina Soiri ja Pek
ka Peltola ovat pitäneet Etelä-Afrikan boikottia Suomen ulkopolitii
kan ji ammattiyhdistysliikkeen historian kannalta poikkeuksellisena. 
Yhden am m attiliiton ratkaisu vauhditti sekä m uiden ammattiliittojen 
että Suomen valtion Etelä-Afrikkaan kohdistamia painostustoimia. U l
koministerinä tuolloin to im inut Paavo Väyrynen arvioi vuonna 1987 
julkaistussa lisensiaattityössään, että Etelä-Afrikan kysymys oli ”tyypil
linen esimerkki siitä, kuinka yleisen mielipiteen paine on johtanut yleisten 
puolueettomuusperiaatteiden osittaiseen rikkoutumiseen.” Väyrynen toisti 
argumenttinsa väitöskirjassaan vuonna 1988 (Heino 1992, 121; Soiri
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&  Peltola 1999, 213; Väyrynen 1987, 114-116; Väyrynen 1988, 165— 
166). Tapahtum an merkittävyyttä korostaa mielenkiintoisella tavalla, 
etteivät ulkopolitiikan johtamisesta vuonna 1985 vastanneet president
ti M auno Koivisto ja ulkoministeri Paavo Väyrynen mainitse koko ta
pahtum aa noita vuosia käsittelevissä laajoissa muistelmissaan (Koivisto 
1994; Koivisto 1995; Väyrynen 1993).

K ansa in vä l in en  a m m a t t i y h d i s t y s l i i k e  ja b o ik o t i t

Ammattiyhdistysliike on luonteeltaan sekä kansallista että kansainvä
listä. Am m attiosastot ovat perustaneet yhdyssiteikseen kansallisia am 
m attiliittoja. A m m attiliitot ovat yleensä järjestäytyneet kansallisiin kes
kusjärjestöihin, joita Suomessa on tällä hetkellä kolme: SAK, STTK  
ja AKAVA. Toisaalta kansainväliset kontaktit ovat olennaisesti vaikut
taneet ammattiyhdistysliikkeen toim intaan ja kehitykseen. Hyvin var
haisessa vaiheessa ammattiyhdistysliikkeen kansainväliset organisaatiot 
jakaantuivat sekä kunkin tuotannonalan valtakunnallisia am m attiliit
toja kokoaviin kansainvälisiin järjestöihin että kansallisia keskusjärjes
töjä yhdistäviin kansainvälisiin liittoihin.

M aailman Ammattiyhdistysten Liittoa perustettaessa vuonna 1945 
pyrittiin purkamaan tämä ammattiyhdistysliikkeen kansainvälisen jär
jestäytymisen kaksijakoisuus. Kylmänsodan ristiriidat ja kansainvälis
ten ammattialajärjestöjen ns. am m attisihteeristöjen vastarinta johti
vat M aailman Ammattiyhdistysten Liiton hajoamiseen vuonna 1948. 
Kommunistijohtoisesta M aailman am m attiyhdistysten liitosta eron
neet kansalliset keskusjärjestöt perustivat vuonna 1949 Vapaiden am 
mattiyhdistysten kansainvälisen liiton (VAKL) (Carevv 1984; MacSha- 
ne 1992; Silverman 1993).2 Ammattiyhdistysliikkeen kansainvälinen 
järjestökenttä kehittyi jo varhain monitasoiseksi, kun sekä eri tuotan
nonalojen valtakunnalliset am m attiliitot että kansalliset keskusjärjestöt 
perustivat myös alueellisia organisaatioita. Suomalaiset keskusjärjestöt 
ovat esimerkiksi Pohjolan ammatillisen yhteisjärjestön (PAY) ja Euroo
pan ammatillisessa yhteisjärjestön (EAY) jäseniä.
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Kansainväliset organisaatiot syntyivät aluksi estämään kansainvä
listä lakonm urtajien värväystä, joka oli melko yleistä ennen ensimmäis
tä maailmasotaa käydyissä työtaisteluissa. Pian kansainväliset järjestöt 
tukivat työtaisteluun joutuneita jäsenliittojaan taloudellisesti ja boikot- 
titoim in. M erimiesten ja satamatyöläisten työtaisteluissa kansainväliset 
tukitoim et olivat melko yleisiä ja ajoittain tehokkaita. Boikottitoim et 
saattoivat jäädä tehottomiksi tai puolinaisiksi, koska keskeisten mai
den am m attiliitot eivät pystyneet tai halunneet osallistua painostustoi
miin. Kansainvälinen solidaarisuus oli usein myös oman työmarkkina- 
aseman puolustamista. Ammattiyhdistysliike koettaa estää merimiesten 
palkkatason romahtamisen boikotoimalla mukavuuslippulaivoja Suo
m en satamissa.

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen kansainväliset am m attiyh- 
distysorganisaatiot koettivat tukea Neuvosto-Venäjää ja lyhytaikaisem
maksi jäänyttä Neuvosto-Unkaria julistamalla joukkojen ja sotama
teriaalin kuljetukset boikottiin. Kansainvälinen ammattiyhdistysliike 
arvosteli toisen maailman sodan jälkeen erityisesti Francon diktatuuria 
Espanjassa, m utta suunnitelm at, vetoomukset, kannanotot ja julistukset 
eivät johtaneet kuin satunnaisiin ja kansallisiin boikottitoim iin. Kan
sainvälisen kuljetustyöntekijäin liiton (ITF) pääsihteeri J. t i .  O lden- 
brook totesi Skandinaavisen kuljetustyöntekijäin federaation kokouk
sessa Tukholmassa kesällä 1947, ettei edes ITF kykenisi organisoimaan 
Francon hallintoa horjuttavaa boikottia ilman maailman kaikkien mai
den ammatillisten keskusjärjestöjen tukea (Bergholm 1997, 242-243; 
Uhlen 1937, 248).

Kansainväliset ammattiyhdistysjärjestöt paheksuivat kannanotois
sa maita, joissa valtiovalta vainosi järjestäytyneitä tai lakkoon ryhtynei
tä työläisiä. Varsinaisiin boikottitoim iin ryhtym inen on ollut harvinai
sempaa. Ammattiyhdistysliikkeen kansainvälispoliittiset boikottitoim et 
saattoivat saada paljon julkisuutta, m utta ne olivat luonteeltaan lähin
nä mielenosoituksia. Lyhyet yhden maan viennin, tuonnin, laivojen ja 
lentokoneiden boikotit saattoivat olla laajoja. Yksittäiset am m attiliitot 
tai am m attiliittoryhm ät saattoivat painostaa pitem m änkin aikaa sorto- 
hallituksia, m utta nämä boikottitoim et kohdistuivat harvoin pysyvästi 
boikotoidun maan koko ulkomaan kauppaan. Kansainväliseen kaup-
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paan tai kansainvälisen politiikan muotoutumiseen ei näillä satunnai
silla ja rajoitetuilla painostustoimilla ollut suurta vaikutusta.

AKT:n vuonna 1985 julistama Etelä-Afrikka boikotti ei ollut ”tyy
pillinen” vaan poikkeuksellinen ammattiyhdistysliikkeen interventio 
kansainväliseen politiikkaan. Boikotti kesti pitkään ja päättyi vasta ase
tettujen tavoitteiden toteuduttua. Ammattiliiton aloittamat painostus
toimet muovasivat Suomen lainsäädäntöä. Ammattiliitto jatkoi omaa 
boikottiaan, vaikka valtiovalta oli kieltänyt lähes kaiken kaupan Etelä- 
Afrikan kanssa. Tässä artikkelissa keskitytään tarkastelemaan tuon boi- 
kottipäätöksen historiallista, kansainvälistä ja suomalaista taustaa.

Skandinaaviset p ä ä tö k se t  saavat VVällärin toim iin

Kansainväliset yhteydet olivat tärkeitä kuljetusalan ammattiliitoille. 
Suomen Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto (SAKT, vuodesta 1970 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto, AKT) sai ulkomailta taloudel
lista tukea, kun se erosi 1950-luvun lopulla SAK:sta ja liittyi Suomen 
Ammattijärjestöön vuonna 1960, ITFdta ja Skandinaavisen kuljetus
alan federaatiolta (STF). ITF oli tehnyt selvän pesäeron kommunis
timaiden ammattiliittoihin, sillä diktatuurimaiden hallitusten tukena 
toimineet ammattiliitot eivät päässeet ITF:n jäseniksi (Aarnio, AKA 6 -  
7/1961; Aarnio, AKA 6-7/1962). ITF ja Ruotsin kuljetustyöntekijäin 
liitto antoivat erityisesti vuosina 1959-1961 SAKTdle taloudellista tu
kea ilmeisesti juuri antikommunistista työtä varten {AKA 5/1960; AKA 
8/1960)5

SAKT sai lännestä ”veljellistä apua”, mutta SAKT oli valmis anta
maan myös oman panoksensa kansainväliseen solidaarisuuteen. VAKL: 
n ja kommunistijohtoisen Maailman Ammattiyhdistysten Liiton vä
linen kilpailu kehitysmaiden ammatillisten keskusjärjestöjen suosiosta 
tempasi myös SAKT:n mukaansa. Kuljetusalan Ammattiliittojen Fede
raatio (KAF), jonka jäsen SAKT oli, aloitti VAKL:n kansainvälisen so- 
lidaarisuuskeräyksen Suomessa vuonna 1961. KAF oli saanut kerättyä 
yli 1 000 000 markkaa, kun SAJ lähti mukaan tähän keräykseen vuo
den 1962 alussa. VAKL ei tuom innut vain kommunistidiktatuurimaita
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vaan antoi tukea sekä Espanjan että Etelä-Afrikan työläisten taistelulle. 
KAF ja siten myös SAKT:n satamatyöläiset asettivat keväällä 1962 es
panjalaiset laivat boikottiin ja antoivat tukensa Espanjan työläisten lak- 
koliikehdinnälle. Boikotti purettiin ITF:n kehotuksesta, kun lakot oli
vat päättyneet (Aarnio, AKA 6-7/1962; AKA 4 /196la; AKA 4 /196Ib; 
AKA 4/1961c).4

Olavi Aarnio todisti jo vuonna 1961, että taloudellisen toiminnan 
laajentuminen, ”markkinataloudellisten valtioliittymien ’ syntyminen ja 
liikenneyhteyksien paraneminen loivat uusia ongelmia, jotka ammatti
yhdistysliike saattoi ratkaista vain kansainvälisellä yhteistyöllä. Kyse ei 
ollut vain heikompien tukemisesta. Pienentyneellä maapallolla työläis
ten edut olivat yhteiset. Paremmassa asemassa olevien kannatti auttaa 
jälkeenjääneitä auttamaan itseään. Näin turvattiin kaikkien työläisten 
edut. SAKT olikin mukana ITF:n vuonna 1958 aloittamassa muka
vuuslippulaivojen vastaisessa kampanjassa, joka jatkui ”eräänlaisena sis
sisotana ympäri maailmaa” (Aarnio, AKA 6-7/1962). SAKT:n satama
työläiset olivat mukana, kun KAE saartoi useita mukavuuslippulaivoja 
ja auttoi niiden miehistöt saamaan ITF:n hyväksymät palkat. Suomi ja 
Ruotsi olivatkin lähes ainoat maailman maat, joissa mukavuuslippu
laivat kohtasivat tehokkaat saartotoimet (SAKT 1963, 35-36; SAKT 
1964, 40; SAKT 1965, 70; SAKT 1967, 79; SAKT 1968, 66; Wälläri 
1967, 82-86).5

Pitkäaikaisin kansainvälisen solidaarisuuden kohde oli Etelä-Afrik- 
ka, jonka mustia ja värillisiä polkeva rotusortopolitiikka oli kuljetus- 
työläisten järjestöjen mielestä erityisen vastenmielistä. Suomen Meri- 
mies-Unionin ja KAF:n puheenjohtaja Niilo Wälläri oli tässä asiassa 
kansainvälisten kontaktiensa ansiosta aktiivinen. KAF ehdotti Etelä-Af- 
rikan boikotointia jo keväällä 1961. Etelä-Afrikan tilanne ajankohtais
tui keväällä 1963. KAF:n edustajisto ehdotti 23.5.1963, että Suomen 
Ammattijärjestö kokoasi kaikki Suomen keskusjärjestöt Etelä-Afrikan 
vastaiseen yhteistyöhön. KAF:n suunnitelma oli kaksivaiheinen. Ensin 
ehdotettaisiin tukkuliikkeille eteläafrikkalaisten tuotteiden tuonnin lo
pettamista ja samalla valmistuttaisiin eteläafrikkalaisten tuotteiden kä- 
sittelyboikottiin. Suomen Ammattijärjestön hallitus asetti heinäkuus
sa 1963 Etelä-Afrikan tuotteiden boikottitoimikunnan, jonka jäseniksi
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tulivat Niilo Wälläri, SAKT:n puheenjohtaja Olavi Aarnio, veturimies- 
liiton Gösta Widing ja sihteeriksi Aarre Manninen (AKA 6/1963).6

STF:n vuosikokouksessa Turussa 30-31.8.1963 käsiteltiin Etelä- 
Afrikan rotusortoa, ”sivistyneen maailman häpeätahraa.” ITF:n pääsih
teeri Pieter de Vries yritti estää päätöksen, jolla STF:n kokous vaatisi 
Etelä-Afrikan kansainvälisen kauppasaarron aloittamista. Hän vetosi, 
ettei STF tekisi päätöksiä, jotka vahingoittaisivat ITF:oa. Pääsihteeri 
de Vries korosti, ettei ITFdta pitäisi pyytää sellaista, mitä se ei pystyi
si tekemään. Pääsihteeri de Vries esitti, että STF:n kokous tekisi vain 
tiukan vetoomuksen ITFdle, VAKLdle ja YKdle, jotta ne pakottaisivat 
Etelä-Afrikan järjestykseen (Aarnio, AKA 9/1963).7

ITF:n pääsihteerin tarjoama maltillisuus ei riittänyt STF:n vuosi
kokouksen edustajille. STF:n kokouksen hyväksymä julkilausuma aset
ti todella kunnianhimoiset tavoitteet. Etelä-Afrikan värillisen väestön 
taistelun tukemiseksi tuli öljytoimitukset keskeyttää, kieltäytyä etelä
afrikkalaisen kullan ostamisesta, lopettaa kaikki laivaliikenne sekä Ete- 
lä-Afrikkaan että Etelä-Afrikasta ja katkaista kaikki diplomaattiset suh
teet tuohon valtioon. Näin Verwoerdin hallituksen apartheidpolitiikka 
saataisiin päättymään. STF esitti vetoomuksensa boikottitoimien aloit
tamisesta pohjoismaiden hallituksille, ammatillisille keskusjärjestöille, 
VAKLdle ja ITFdle. STF esitti vielä, että vetoomuksen saaneet halli
tukset ja järjestöt vauhdittaisivat asian käsittelyä YK:n turvallisuusneu
vostossa {AKA 9/1963).

KAF:n keskeiset jäsenliitot olivat osallistuneet Turun kokoukseen. 
Suomessa siirryttiin sanoista tekoihin. Ensimmäiset boikottitoimet 
käynnistyivät Suomessa syksyllä 1963, kun yhden ruotsalaisen aluk
sen Etelä-Afrikasta tuomaa lastia ei Suomessa suostuttu käsittelemään. 
Pian vienti ja tuonti saivat jatkua entiseen tapaan. Ammattiyhdistys
liike tuomitsi rotusorron julkilausumissa ja kehotti kansalaisia ryhty
mään eteläafrikkalaisten tuotteiden ostoboikottiin. Etelä-Afrikan kol
men ammattiyhdistysjohtajan teloitukset marraskuussa 1964 johtivat 
tehokkaampien keinojen etsimiseen. Pitkällisen harkinnan jälkeen pää
dyttiin tuonnin osittaiseen boikotointiin. KAF julisti lokakuussa 1963 
vain Etelä-Afrikan alkoholituotteet tuontiboikottiin. Kyse oli raittiin 
Niilo Wällärin päähänpistosta, mutta tämä Etelä-Afrikan viennille ai-
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heutettu pieni kiusa käynnisti sekä Suomessa että Etelä-Afrikassa laajan 
julkisen keskustelun.

SAKT:n satamajaosto oli pitänyt tällaista yksittäiseen tuoteryhmään 
kohdistuvaa boikottia vaikeasti toteutettavana, mutta SAKT tuki lojaa
listi KAF:n päätöstä. Boikotti puri nopeasti. Oy Alkoholiliike Ab (Alko), 
jolla oli alkoholituotteiden tuontimonopoli, perui tilauksensa Etelä-Af- 
rikasta. Alko pyysi boikotin purkua ja metsäteollisuus oli huolissaan 
vientiongelmista Etelä-Afrikassa, mutta KAE oli taipumaton. KAF pur
ki Etelä-Afrikan alkoholituotteiden tuontiboikotin vasta vuonna 1970, 
kun lä llä r i oli kuollut (AKA 6-7/1967; Wälläri 1967, 303-307).8

Kansal l inen i ts ekkyys  ja k a n s a in v ä l in e n  so l id a a r i su u s

Suonen ulkopoliittinen asema markkinatalousmaana, jolla oli hyvät 
ja läheiset suhteet Neuvostoliittoon, oli monin tavoin hankala. Suo
men ^aition ulkopolitiikka oli varovaista, koska pyrkimyksenä oli pysy
tellä kansainvälisten ristiriitojen ulkopuolella. Valtiojohdon tavoitteena 
oli saivuttaa puolueettoman maan asema, joka mahdollistaisi pysymi
sen s vussa tulevista kriiseistä ja sodista. Suomi äänesti YK:ssa useissa 
tulemroissa kiistakysymyksissä tyhjää ja vältti muutenkin ulkopolitii
kassa moraalisten kantojen esittämistä. Koska ei voitu tuomita suuren 
naapurimaan Neuvostoliiton ihmisoikeuspolitiikkaa eikä sen toimin
taa esimerkiksi Unkarissa vuonna 1956 ja Tshekkoslovakiassa vuonna 
1968 ei ryhdytty muitakaan maita arvostelemaan. Suomen ulkopoliit
tisen linjan arvostelijat syyttivät poliittista johtoa kansallisen itsekkyy
den politiikasta, jonka mukaisesti Suomi piti yllä diplomaatti- ja kaup
pasuhteita useisiin sortohallituksiin (Apunen 1984; Heino 1992, 9-16; 
Väynnen 1987; Väyrynen 1988).9

AKT:n ulkopoliittinen linja oli paljolti sama kuin Suomen valtio- 
johdtn. AKT vältti suhteissa kommunistidiktatuurimaiden ammatti- 
liittohin moraalisia kannanottoja ja toimi yli blokkirajan tapahtuvan 
eurotppalaisen yhteistyön puolesta. Yhteydet ITF:oon ja Pohjoismai
hin oivat kytkeneet Suomen kuljetusliitot kansainvälisiin tukitoimiin
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ja boikotteihin. Brutaali sotilasvallankaappaus vei Chilessä am m attiyh
distysliikkeen toim intaoikeudet.

Kotkalainen satamatyöläinen Jouko Heikkilä (komm.) esitti hei
näkuussa 1975 AKTin liittotoim ikunnassa Chilen ja Etelä-Afrikan 
tuotteiden kuljetusboikottia (AKA 19.1.1977).10 AKT osallistui 18.- 
19.9.1974 ITFin organisoimaan kansainväliseen Chilen kuljetusten 
boikottiin. AKTin kentässä oli haluja jatkotoim iin, m utta liittojohto 
korosti, ettei yhden maan boikotilla ollut merkitystä. AKTin satamaja- 
osto 7.10.1975 tuki kannanotossaan Chilen ja sotilasdiktaattori Fran
con hallitseman Espanjan liikenteen kattavaa kansainvälistä boikottia, 
mikä tarkoitti järjestön om ien boikottitoim ien siirtämistä epämääräi
seen tulevaisuuteen.

AKTin Chile-linjanvedot tukeutuivat IT Fin  ja SAKin ohjeisiin. 
AKT esti syyskuussa 1975 Chilestä tulleen kuparilastin purkamisen 
Suomessa. AKT lopetti Chile-boikotin tam m ikuussa 1976, kun SAK ja 
ITF kannattivat boikotin lopettamista. L iittotoim ikunnan päätös syn
tyi äänin 11-4  kom m unistien kannattaessa boikotin jatkamista. Chile 
ei ollut ainoa solidaarisuustyön kohdemaa. AKT ja KAFin jäsenliitot 
osallistuivat ITFin julistamaan Espanjan kuljetuskaluston boikottiin 
2 .-3 .10 .1975. AKTin jäsenet Seutulan lentokentän ilmailuhuollossa 
pysäyttivät päiväksi kolme charter-lentoa Espanjaan (AKA 21.8.1974; 
AKA 4.9.1974; AKA 18.9.1974; AKA 16.10.1974; AKA 1.10. 1975; 
AKA 15.10. 1975; AKA 18.2.1976).11

AKTin vuoden 1978 edustajakokouksessa valittu uusi liittojohto oli 
valmis näyttävään kansainväliseen solidaarisuustoimintaan. AKTin liit- 
totoim ikunta päätti 12.10.1978 aloittaa 15.11. Chilestä tulevien tuo t
teiden kahden kuukauden boikotin satamissa ja ulkomaan autoliiken
teessä. AKT ajoi boikotilla Chilen poliittisten vankien vapauttamista. 
AKT teki päätöksen omin päin ja otti asiasta yhteyttä KAFioon vasta 
päätöksen synnyttyä. Liitto oli läheisessä yhteistyössä Suomi-Chile -seu
ran kanssa. Täm ä yhdistys antoi vihjeitä suomalaisten yritysten vienti- 
suunnitelmista AKTille. AKT varoitti esimerkiksi Nokia-yhtiön johtoa 
helmikuussa 1979, etteivät AKTin jäsenet kuljeta eivätkä käsittele C hi
leen vietäviä kondensaattoreita. Chile-boikotti jatkui yli kahden kuu
kauden määräajan ja päättyi 1980-luvun alussa (AKA 25.10.1978).12
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Malli R uo t s i s t a

Suomen hallituksen kanta Etelä-Afrikkaan m uuttui Johannesburgin 
lähellä sijaitsevan mustien asuinalueen, Soweton vuoden 1976 väki
valtaisuuksien jälkeen. Pohjoismaiden yhteiset linjaukset ja yhä ylei
sempi tuomio Etelä-Afrikan lakisääteiselle apartheid-rotusorrolle sai
vat virallisen Suomen tuomitsemaan YK:ssa ja muissa kansainvälisissä 
organisaatioissa Etelä-Afrikan. Kulttuuri- ja urheilusuhteet katkais
tiin. Tämän pidemmälle virallisen Suomen sanaradikalismi ei johta
nut. Diplomaatti- ja kauppasuhteet säilyivät maiden välillä. Suomen 
vienti Etelä-Afrikkaan kasvoi nopeasti 1980-luvun alussa. Suomalaisen 
metsäteollisuusklusterin vahvat yritykset veivät yhä enemmän paperia 
sekä paperiteollisuuden koneita ja laitteita rotusorron maahan. Myös 
kaivosten porauslaitteiden vienti oli merkittävää. Etelä-Afrikan vienti
voittoinen kauppa oli Suomen kokonaiskauppavaihdon näkökulmasta 
vähäistä, m utta se saattoi olla yksittäisten vientiyritysten kannalta tär
keää ja tuottoisaa (Kanerva, Palkkatyöläinen 19.8.1985; Heino 1992, 
58-73).

Etelä-Afrikan tilannetta esiteltiin tiedotusvälineissä, kun musti
en vastarinta lisääntyi ja maan hallituksen väkivaltakoneisto turvautui 
yhä kovempiin otteisiin. Suomeen perustettiin vuonna 1983 Eristetään 
Etelä-Afrikka kampanja (EELAK) ruotsalaisen esikuvan (ISAK) mu
kaisesti kansalaisjärjestöjen sateenvarjo-organisaatioksi. SAK oli vuo
desta 1979 alkaen tukenut Etelä-Afrikan ja Namibian vapautusliikkeitä 
ANC:tä ja SWAPO:a sekä näiden yhteydessä toimineita ammattijärjes
töjä. Etelä-Afrikan hallitus oli keväällä 1983 vanginnut useita ammat
tiyhdistysjohtajia, minkä SAK tuomitsi. ITF:n kongressi syksyllä 1983 
keskittyi ihmisoikeuskysymyksiin. Chilen, Keski-Amerikan, Etelä-Af
rikan ja Puolan ihmisoikeustilannetta arvosteltiin useissa puheenvuo
roissa. ITF:n kongressi antoi julkilausuman, jossa se tuomitsi Etelä-Af
rikan apartheid-politiikan ja Namibian miehityksen (AKA 23.11.1983; 
Heino 1992, 78).13

AKT:n edustajat olivat SAK:ssa ja ITF:ssa tekemässä Etelä-Afrik- 
kaa koskevia päätöksiä, mutta AKT tai Auto- ja kuljetusala -lehti ei
vät juuri osallistuneet Etelä-Afrikan tilanteesta käytyyn keskusteluun
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1980-luvun alkuvuosina. Tilanne m uuttui keväällä 1985. AKT liittyi 
maaliskuussa 1985 EELAKrn jäseneksi. AKT:n II sihteeri Leo Roppola 
vaati vuoden 1985 vappupuheessaan Suomen hallitusta katkaisemaan 
kaikki suhteet Etelä-Afrikkaan. Roppola teki boikottiesityksen vain 
ohimennen muiden puheessa laajemmin käsiteltyjen asioiden joukossa
{AKA 10.4.1985; AKA 8.5.1985).14

Kotimaiset ja kansainväliset ammattiyhdistysjärjestöt tuomitsivat 
yhä jyrkemmin rotusortohallituksen. Kansanedustaja Tarja Halonen 
totesi SAK:n rauhanpäivillä: ”Kauppaboikotti niin Etelä-Afrikan liittota
savaltaa kuin Chileäkin vastaan tulee panna voimaan. Tämän vaatimuk
sen luulisi jo kaikkien poliittisten tahojen voivan hyväksyä Suomessakin.” 
Rauhanpäivien julkilausuma vaatikin 13.4.1985 Suomen ja Etelä-Af
rikan kauppa- ja diplomaattisuhteiden katkaisemista (Nordgren-Siivo- 
nen, Palkkatyöläinen 22.4.1985).15 SAK:n hallitus hyväksyi 6.5.1985 
samansisältöisen kannanoton. SAK:n hallitus asetti työryhmän pohti
maan, miten SAK:n jäsenliitot voisivat yhteistoimin lopettaa Suomen 
ja Etelä-Afrikan välisen viennin ja tuonnin. SAK hallitus velvoitti työ
ryhmän tekemään ehdotuksia, jotka auttaisivat suorittamaan kaupan 
alasajon työnantajien kanssa neuvotellen. Tähän liittyen työryhmän 
tuli selvittää vaihtoehtoiset vienti- ja tuontimaat. Työryhmän raportin 
tuli olla valmis 2.9.1985 (Palkkatyöläinen 29.4.1985; Palkkatyöläinen 
13.5.1985; AKA 22.5.1985).16

Helsingin Autoalantyöntekijät esitti huhtikuussa 1985, että AKT: 
n liittovaltuusto päättäisi ”asettaa kaikki Etelä-Afrikasta tulevat tuotteet 
saartoon maassamme ja samalla tiedottaa lehtensä palstoilla’’ ostoboiko
tista. Ammattiosasto ehdotti myös Etelä-Afrikan mustan enemmis
tön järjestöjen taloudellista tukemista. AKT:n sosialidemokraattisen 
ryhmän mielestä SAK:n asettama boikottityöryhmä oli sopiva paikka 
suunnitella saartotoimia, koska AKT sai nimetä edustajan tuohon ryh
mään. AKT:n valtuusto antoi tukensa ostoboikotin voimistamiselle. 
AKT:n liittovaltuusto 16.-17.5.1985 katsoi boikottitoimien suunnit
telun kuuluvan SAK:n vastuulle. YEteisiä toimia valmistelevaan SAK: 
n Etelä-Afrikka työryhmään AKT nimesi heinäkuussa 1985 edustajaksi 
Kalevi Westmanin (Paavola 1999, 36).17
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Arkk ip i i span  ripitys ja norja la is ten  p ä ä t ö s

EELAK antoi kesäkuussa ostoboikottijulistuksen tunnuksella: Eriste
tään Etelä-Afrikka! Nyt! Etelä-Afrikan hallitus julisti laajoille alueille 
poikkeustilan heinäkuussa 1985, mikä herätti kansainvälistä paheksun
taa. Suom en hallitus alkoi valmistella lainsäädäntöä, jolla suomalaisten 
yritysten investoinnit Etelä-Afrikkaan kiellettäisiin. Hallitus neuvotteli 
teollisuuden ja kaupan järjestöjen kanssa Etelä-Afrikan kaupan vapaa
ehtoisesta vähentämisestä. Talouselämän järjestöt sitoutuivat vähentä
m ään tuontia noin viidenneksellä.

Investointikielto ei saanut tukea vaan herätti pahennusta. Lainval
mistelusta vastannut ulkoministeri Paavo Väyrynen ja arkkipiispa John 
Vikström olivat puhujia elokuun lopulla vietetyssä Namibia-päivän 
juhlassa. Piispa ripitti tylysti maan hallitusta. H än epäili, että hallitus 
aikoi kieltää vain sellaiset Etelä-Afrikka -suhteet, joita yrityksillä ei ol
lut. V ikström  totesi:

Monien silmissä on varmasti tekopyhyyttä säätää laki toimintaa 
vastaan, jota kukaan maassamme ei ole harjoittanut, ja  samaan 
aikaan antaa valtion omien yritysten jatkaa ja  ehkä kehittää 
kauppaansa Etelä-Afrikan kanssa.

Vikström in aloittama hallituksen arvostelu teki Etelä-Afrikan painos
tamisesta kuum an keskusteluaiheen myös Suomessa. Koko hallituksen 
moraali asetettiin kyseenalaiseksi. Erityisesti Väyrynen ja ulkom aan
kauppaministeri Jermu Laine saivat kuulla kunniansa. Etelä-Afrikan 
hallitus käytti juuri elokuun lopulla brutaalia väkivaltaa mielenosoitta
jia ja lakkoilevia työläisiä vastaan. Kuvat pahoinpidellyistä, vertavuota
vista ja kuolleista mustista vaikuttivat niin, että yhä useammat pitivät 
Suomen hallituksen ehdottam ia boikottitoim ia riittäm ättöm inä (Uusi
Suomi (US) 22.8.1985; US 27.8.1985; US 28.8.1985; US 14.9.1985; 
Suomen Sosialidemokraatti (SS) 27.8.1985 (lainaus); SS  28.8.1985; SS  
29.8.1985; 5530 .8 .1985; Arvo Salo, 5531.8 .1985; 5 5 31.8.1985a; 55 
3E 8.1985b; Arja Alho, 55 3.9.1985; M atti Tukiainen, 55 3.9.1985; 
Heino 1992, 82-83).
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VAKL järjesti 22.8.1985 kriisikokouksen Etelä-Afrikan tilantees
ta. Täm ä kokous suositti am m attiliitoille Etelä-Afrikan etujen m ahdol
lisimman suurta häirintää. Pohjolan Ammatillisen Yhteisjärjestön hal
litus 29.8.1985 esitti asteittain kiristyviä painostustoim ia. Aiemmin 
sovitun aikataulun mukaisesti SAK:n hallitus käsitteli Etelä-Afrikan 
vastaisia toimia 2.9.1985. SAK:n hallitus vaati yksiselitteisesti diplo
m aattisuhteiden ja kaiken Etelä-Afrikan kanssa käydyn kaupan katkai
semista. SAK oli tehnyt radikaalin päätöksen tietoisena, että ehdotuk
sen toteutum inen saattoi johtaa myös sen om ien jäsenten työllisyyden 
heikentymiseen (Palkkatyöläinen 9.9.1985; SS 14.9.1985; Palkkatyö
läinen 16.9.1985; ITF, 32).18 Kemian työntekijäin Liitto teki ensimmäi
sen konkreettisen boikottipäätöksen, kun se päätti tukea omia Kemiran 
osakeyhtiön Säterin tehtaiden am m attiosastojen päätöstä olla käsittele
m ättä eteläafrikkalaista tuontisellua (SS 7 .9 .1985).19 SAK:n am m atti
liitoista M etalliliitto, Paperiliitto ja Liikeiiitto aloittivat työnantajapuo
len kanssa neuvottelut sopeutumisesta kaupankäynnin lopettamiseen 
(Palkkatyöläinen 14.10.1985a).

Pohjoismainen Kuljetustyöntekijäin Federaatio (Nordiska Tran- 
sportarbetarefederationen -  N TF) tiedusteli kesällä, m itä toimia Suo
messa oli tehtyjä m ihin toim iin oltiin valmiita Etelä-Afrikan painostam i
seksi, m utta AKT vastasi N TFdle vasta syksyllä. AKT:n liittotoim ikunta 
päätti 4.9.1985, että Etelä-Afrikan kysymyksessä oli toimittava yhteis
työssä Suomen muiden kuljetusliittojen kanssa. Boikottitoim et tuli kä
sitellä KAF:ssa.20 AKT:n työvaliokunta hyväksyi 26.9.1985 SAK:n hal
lituksen päätökseen perustuneen suunnitelm an siitä, että ”A K T  tulee 
yhdessä KAF:n kanssa suunnittelemaan vienti- ja  tuontisaarron täydellisen 
toteuttamisen.” Suunnitelm a sisälsi saartotoim ien luettelon. AKT:n työ
valiokunta päätti, että boikottisuunnitelm a viedään ensin KAF:n hal
lituksen käsittelyyn 7.10.1985, minkä jälkeen AKTin liittotoim ikunta 
tekisi om at boikottipäätöksensä.21

M oniin ajankohtaisiin asioihin usein kärkkäästi tarttunu t AKT: 
n puheenjohtaja Risto Kuisma ei julkisissa puheissaan o ttanu t kan
taa Etelä-Afrikan tilanteeseen. Kuisman matalalle profiilille oli syksyllä 
selvä syy. Elän oli syyskesällä pitkällä sairaslomalla. Kuisman henkilö
kohtaisena varajäsenenä AKTin sihteeri Kauko Lehikoinen oli SAK:n
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hallituksessa 2.9.1985 hyväksymässä uuden terävämmän Etelä-Afrik- 
ka -kannanoton. Kuisma oli poissa, kun AKTin liittotoimikunta 4.9. 
sekä NTFin hallitus 5.9. käsittelivät Etelä-Afrikan saartoa (NTF 1985, 
1- 2).22

AKTin puheenjohtajan Risto Kuisma ja järjestösihteeri Seppo An
tikainen osallistuivat Norjan kuljetustyöntekijäin liiton edustajako
koukseen 29.9.—3.10.1985. Norjan kuljetustyöläisten liiton hallitus 
oli huolellisesti valmistellut Etelä-Afrikan kauppasaartoon ryhtymistä. 
Edustajakokous hyväksyi yksimielisesti sille tehdyn esityksen ja julis
ti Etelä-Afrikan tuotteet kuljetusboikottiin 20.10.1985-1.2.1986 vä
liseksi ajaksi. Liiton satama-asioista vastannut Odd Bach korosti, että 
tämä boikotti koski vain pientä osaa Norjan ja Etelä-Afrikan välisestä 
kaupasta, koska Norjassa useilla teollisuuslaitoksilla oli omat satamat. 
Näissä teollisuuslaitoksissa lastaus- ja purkaustöitä tehneet eivät kuulu
neet Norjassa kuljetustyöntekijäin liittoon. Norjan kuljetustyöläisten 
liiton kauppasaartopäätös olikin tarkoitettu esimerkiksi Norjan ja mui
den maiden ammattiliitoille. O dd Bach totesi, että boikottia jatkettai
siin, mikäli m uut ammattiliitot lähtisivät mukaan siihen (Norsk Tran- 
sportarbeiderforbund, 12-13, 23, 149, 151—157).23

Norjalaisten kanssa yhtä aikaa boikottiin

Norjan liiton päätös ja Norjassa käydyt keskustelut vakuuttivat suoma
laiset kutsuvieraat siitä, että myös Suomessa oli aika siirtyä sanoista te
koihin. Päätös boikottitoimista oli tehtävä nopeasti, koska norjalaisten 
boikotti oli pian alkamassa. AKTin liittotoimikunta käsitteli 4.10.1985 
-  siis heti Kuisman ja Antikaisen Norjan matkan jälkeen -  Etelä-Af
rikan kysymystä. Asia käsiteltiin työjärjestyksen kohdassa muut esille 
tulevat asiat, koska boikottikysymys ei ollut etukäteen lähetetyllä esi
tyslistalla. Kuisma korosti, etteivät boikottitoimet olleet edenneet muu
alla kuin Norjassa, jonka kuljetusliitto oli päättänyt aloittaa boikotin 
20.10.1985.

AKTin liittotoimikunta päätti viedä ”Kalevi Westmanin SAK:n hal
lituksen päätöksiin ’ perustuneen esityksen KAFin hallituksen käsitte-
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lyyn. AKT:n johto ei kuitenkaan jättänyt KAF:n hallitukselle mahdolli
suutta muuttaa tai lykätä kauppasaarron sisältöä tai alkamisajankohtaa. 
AKT halusi aloittaa saarron yhtä aikaa norjalaisten kanssa. Toimisto 
(eli liittojohto) sai tehtäväkseen laatia kannanoton, jossa Etelä-Afrikan 
rotusortopolitiikka tuomitaan ja jossa vaaditaan Suomen hallitusta kat
kaisemaan kauppa- ja diplomaattisuhteet Etelä-Afrikkaan (Soiri & Pel
tola 1999, 149).24

KAF:n hallitus merkitsi 7.10.1985 AKT:n saartopäätöksen vain tie
doksi. Muiden kuljetusliittojen johtomiehet suhtautuivat periaatteessa 
myönteisesti AKT:n päätökseen, mutta eivät voineet ilman omien hal- 
lintoelimiensä päätöksiä sitoutua boikottiin.25 AKT:n johto, liittotoi- 
mikunnan jäsenet ja toimitsijat osasivat pitää salaisuuden. AKT julkisti 
boikottipäätöksensä vasta KAF:n kokouksen jälkeen 7.10.1985. Etelä- 
Afrikan boikotti toi AKTdle ja sen puheenjohtajalle runsaasti julkisuut
ta, joka oii pääasiassa myönteistä {AKA 9.10.1985; AKA 23.10.1985a; 
Helsingin Sanomat 8.10.1985; Helsingin Sanomat 9.10.1985; Kansan 
Uutiset 8.10.1985; SS 8.10.1985; 55 9.10.1985; US 8.10.1985a).

SAK:n hallitus käsitteli boikottikysymystä 9.10.1985 hieman häm
mentyneissä tunnelmissa, koska AKT ripeä päätös oli yllättänyt myös 
SAK:n hallituksen jäsenet.26 Risto Kuisma selitti laajasti AKTin pää
töksen perusteita. Hän kertoi AKTin tavallaan lykänneen päätöksen
tekoa, koska oli odotettu joltain ylemmältä taholta päätöstä. Ratkaisua 
oli odotettu Kuisman mukaan hallitukselta, SAKilta tai joltain kansain
väliseltä taholta. Kuisma totesi: ”Näin meidän liittotoimikuntapääty tä
hän ratkaisuun, että me aloitetaan ja  päivämäärä 20.10. on valittu todel
la ihan sen takia, että se on norjalaisten päättämä päivämäärää

Kuisma uskoi boikotin purevan, koska koko kauppavaihto Suo
men ja Etelä-Afrikan välillä tapahtui satamien kautta. Hän luotti sii
hen, etteivät yritykset lähde etsimään kiertoteitä. AKT oli valmis py
säyttämään boikottia kiertävien yritysten viennin ja tuonnin kokonaan. 
Kuisma toivoi, ”että SAK vähintäinkin suhtautuisi myönteisesti tähän 
meidän päätökseen, ehkä sanoisi sen julkisuudessakin.” Kunnan Työnte
kijän ja Viranhaltijain Liiton edustaja Jouni Riskilä ilmoitti, että liiton 
kunnallisten satamalaitosten työntekijät osallistuisivat boikottiin 20.10.
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alkaen. Laajan keskustelun lopussa Risto Kuisma korosti, että AKTin 
päätöksen perustelut ”on suoraan SAK:n 2. syyskuuta päätöksestä.”

SAKin hallitus tuki AKTin päätöstä. Tapahtum at lähtivät vyöry
m ään. Useat am m attiliitot liittyivät AKTin aloittamaan Etelä-Afrikan 
boikottiin  tai ilmoittivat tukevansa sitä. Myös muissa Pohjoismaissa 
kuljetusliitot ryhtyivät boikottitoim iin. AKT ajoi oman päätöksensä 
jälkeen kotimaisissa ja kansainvälisissä kokouksissa Etelä-Afrikan aset
tam ista täydelliseen kauppasaartoon ja vaati myös diplomaattisuhteiden 
katkaisemista (AKA 9.7.1986a; Palkkatyöläinen 14.10.1985b; Taina 
Kanerva, Palkkatyöläinen 18.11.1985; Laukkarinen, Seura 18.10.1985; 
Yrjö M attila, AKA  20.11.1985; Anna-Riitta Sippola, Helsingin Sano
m at 24.5.1986; AKT 1986, 42,1 04; AKT 1987b, 63; Heino 1992, 
83-84 ; ITF, 32-33 ; Kuisma 1994, 272-277; NTF, 21, 37, 68, 81; Soi- 
r i&  Peltola 1999, 149-152).27

U u s i  VV ä l l ä r i

AKTin julistama Etelä-Afrikan boikotti oli kauempaa katsoen osa kan
sainvälistä ja suomalaista prosessia, jossa Norjan kuljetustyöntekijäin 
liiton edustajakokouksen päätös sai pitkään kyteneen hiilloksen sytty
mään. Risto Kuisman henkilökohtainen päättäväisyys vaikutti ratkaise
vasti, kun AKT seurasi nopeasti Norjan ratkaisua. Nopeasti aloitetun 
boikotin ajoitus oli hyvin onnistunut. Kansalaismielipide asettui AKT: 
n tueksi, kun tiedotusvälineet esittelivät tiedot viranomaisten väkival
lasta Etelä-Afrikassa ja AKTin boikottipäätöksen aivan yhtä aikaa {US 
8.10.1985b; US 20 .10.1985).28

Etelä-Afrikka -kysymyksessä pitkään passiivisena pysynyt29 pu
heenjohtaja Risto Kuisma ja SAKin kanssa kauppasaartoa valmistel
lut am m attiliitto nousivat julkisuuden parrasvaloihin (Soiri & Pelto
la 1999, 150). Toim ittajat sovittivat lokakuussa 1985 Kuismalle Niilo 
Wällärin manttelia (Laukkarinen, Seura 18.10.1985; Ylijääski, Ilta-Sa
nomat 12.10.1985.). Risto Kuisma oli 24.10.1985 tuhansien osanotta
jien rauhanmarssin pääpuhuja Helsingin Senaatintorilla. AKT sai boi
kotista useita tunnustuksia rauhanjärjestöiltä {AKA 6.11.1985; AKA

63



18.12.1985; AKA 15.1.1986). Muutaman vuoden kuluttua Kuismaa 
ei verrattu enää Wälläriin. Hän oli 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun 
alussa yksi Suomen tunnetuimmista ellei tunnetuin ammattiyhdistys
johtaja (Pitko, Aamulehti 25.5.1986-, Kuisma 1994, 283-285).30

Metsäteollisuuden Keskusliiton toimitusjohtaja Matti Pekkanen 
tuomitsi boikotin moraalittomaksi ja piti sitä voittona Etelä-Afrikan 
valkoisille. Etelä-Afrikan boikotti jakoi ulkopolitiikan johdon ja halli
tuksen kahteen leiriin. Presidentti Mauno Koivisto ja sosialidemokraat
tiset ministerit sietivät, hyväksyivät tai jopa avoimesti tukivat AKT:n 
aloittamaa ammattiliittojen boikottia. Aluksi boikottia vastustanut ja 
kovan arvostelun kohteeksi joutunut sosialidemokraattinen ulkomaan
kauppaministeri Jermu Laine ilmoitti eduskunnassa, että hallituksen ja 
ammattiyhdistysliikkeen tavoitteet Etelä-Afrikan politiikassa olivat yh
teiset. Hallituksen rivit olivat sekaisin. Keskustapuolueen puheenjoh
taja, ulkoministeri Paavo Väyrynen korosti, ettei Suomen hallitus ol
lut katkaissut kauppasuhteita Etelä-Afrikkaan. Hän väitti, ettei boikotti 
vaikuta Etelä-Afrikassa mutta toisi Suomessa työttömyyttä ja taloudel
lisia ongelmia monille työläisille ja heidän perheilleen (US 9.10.1985; 
AKA 23.10.1985b; Heino 1992, 84-88; Kuisma 1994, 223).

AKT:n johto tuohtui tästä Väyrysen syytöksestä. AKT:n liittotoi- 
mikunta hyväksyi avoimen kirjeen, jossa Väyrysen analyysin taloudelli
nen pätevyys kiistettiin ja ministerin moraalinen ryhdittömyys tuomit
tiin. Kirje huokui voitonvarmuutta: ” Yleinen kansalaismielipide sotkee 
jalkoihinsa Teidän ulkoministerinä ajaman linjan ja  määrää Etelä-Afri
kan suhteiden suunnan.” AKT korosti, että Suomen ammattiyhdistys
liike oli linjansa valinnut, joten hallituksen oli nyt helppo tiukentaa 
omaa linjaansa suhteessa Etelä-Afrikkaan (Kuisma & Lehikoinen, AKA 
18.12.1985 [lainaus]).31

Tiukka v a lv o n t a

AKT sai muiden maiden kuljetusliitoilta vihjeitä, että Suomesta vietiin 
tavaroita kolmansien maiden kautta Etelä-Afrikkaan. Oli myös ilmeis
tä, että Etelä-Afrikan satamien kautta kulkeneesta transitoliikenteestä
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osa itse asiassa tuli Etelä-Afrikasta ja osa jäi Etelä-Afrikkaan. AKT:n 
edustajakokous antoi kesäkuussa 1986 liittotoimikunnalle valtuudet 
kiristää Etelä-Afrikan boikottia. AKT uhkasi laittaa tarvittaessa koko 
yrityksen viennin boikottiin, jos uusia boikotin kiertoyrityksiä paljas
tuisi. AKT painosti tuolloin erityisesti kahta paperinviejää: Kymiä ja 
Kaukasta. AKT kovisteli myös Outokumpua, Tukoa ja Keskoa. Suu
ret vientiyritykset joutuivat suoraan tai välillisesti vakuuttamaan keski
suuren ammattiliiton johdolle, että ne sitoutuivat lopettamaan viennin 
kokonaan. AKT:n liittotoimikunta laajensi elokuussa 1986 boiko
tin koskemaan Lesothon, Botswanan ja Svvazimaan vientiä ja tuontia 
sekä Etelä-Afrikan kautta tapahtunutta kauttakulkuliikennettä. Lisäksi 
AKT:n toimitsijat ottivat lisenssivirastosta selvää Etelä-Afrikan kanssa 
kauppaa käyneet yritykset ja lähettivät näille uhkauksen näiden yritys
ten kaiken liikenteen pysähtymisestä. Useat yritykset antoivat AKTdle 
vakuutuksen, että kauppaa Etelä-Afrikan kanssa ei enää jatketa (Nie
mi, SS 26.6.1986; Eteenpäin 27.6.1986; Kauppalehti 6.8.1986; Iltalehti 
7.8.1986; AKA 9.7.1986b; AKA 13.8.1986; Uutiskymi 10/1986; Poh
jolan Työ 1.9.1986; Palkkatyöläinen 8.2.1988; AKT 1987a, 123-124, 
126-132; AKT 1987b, 63).32

Suomen ulkopoliittinen linja alkoi terävöityä Etelä-Afrikka -kysy
myksessä vuonna 1987, kun Suomi ja Ruotsi päättivät seurata Tanskan 
jo vuonna 1986 antamaa esimerkkiä ja kieltää lailla kaupankäynnin 
Etelä-Afrikan kanssa. Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 1987 Harri Hol
kerin ns. sinipunahallituksen tekemän esityksen. AKT ei purkanut boi- 
kottiaan ja arvosteli hallitusta vientiyrityksille myönnetyistä poikkeus
luvista. AKT valvoi edelleen oman boikottinsa pitävyyttä. Yritykset ja 
valtiovalta toimivat usein loma-aikana, jolloin AKT:n oli vaikea estää 
vientiä Etelä-Afrikkaan.

AKT:n boikottilinja ei ollut ehdoton. AKT:n liittotoimikunta hyl- 
käsi AKT:n Demokraattinen Vaihtoehto -ryhmän ehdotuksen Shellin 
öljytuotteiden boikotoimisesta Suomessa, vaikka Shell turvasi öljyn- 
viennillään Etelä-Afrikan polttoainehuollon. AKT salli myös suoma
laisten lääkkeiden viennin Etelä-Afrikkaan. Suomen ja Etelä-Afrikan 
kauppa säilyi kaksoisboikotissa aina vuoteen 1991 saakka. Esko Ahon 
hallitus purki Suomen Etelä-Afrikan kauppasaarron ensimmäisenä
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Pohjoismaana heinäkuussa 1991, kun se arvioi Etelä-Afrikan poliit
tisen kehityksen myönteiseksi. AKT lopetti oman boikottinsa helmi
kuussa 1992, jolloin Etelä-Afrikan demokratiakehitys oli hyvässä vauh
dissa {AKA 4.11.1987; AKA 3.2.1988; Palkkatyöläinen 8.2.1988; AKA 
14.3.1990; AKT 1988, 33; AKT 1989, 33; AKT 1990, 27-28; AKT 
1991, 49; Heino 1992, 88-94, 102-107; Kuisma 1994, 272-276).33

Uutta ulkopolitiikkaa?

AKTin lokakuussa 1985 julistama Etelä-Afrikan kaupan täydellinen 
boikotti nosti ammattiliiton ja sen puheenjohtajan nopeasti myytti
siin mittoihin. Yksittäinen ammattiliitto teki ulkopoliittisen ratkaisun, 
johon Paavo Väyrysen kaltainen kansallisen itsekkyyden edusmies ei 
kyennyt. Risto Kuisman Etelä-Afrikka -kysymyksessä saama julkisuus 
oli sikäli ansaittua, koska Kuisman Norjan vierailu muutti ratkaisevasti 
AKTin aiempia boikottisuunnitelmia ja -aikatauluja.

Koko SAKin ja suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen laajemmin
kin tukema ulkopoliittinen painostustoiminta oli aiempiin kansain
välisen kaupan saartotoimiin nähden poikkeuksellisen pitkä, pitävä ja 
menestyksellinen, vaikka se tuskin ratkaisevasti vaikutti Etelä-Afrikan 
sisäpoliittiseen kehitykseen. AKTin Etelä-Afrikan -boikotti ja muiden 
pohjoismaiden esimerkki vaikuttivat Suomen hallitukseen, joka luopui 
ahtaasta puolueettomuuspolitiikan tulkinnasta vuonna 1987.

Suomen kansantalous oli 1980-luvun puolivälissä vielä hyvin riip
puvaista metsäteollisuuden menestyksestä. I ästä huolimatta yksittäi
nen ammattiliitto saattoi puuttua tämän teollisuuden alan olennaisiin 
etuihin. Kansainvälinen tiedonvälitys tarjosi suomalaiseen keskuste
luun niin vakuuttavaa aineistoa Etelä-Afrikan rotusorron raakuudesta, 
että kansalaismielipide tuki boikottia eikä piitannut metsäteollisuuden 
kannanotoista. Etelä-Afrikan boikotin vahvuus näkyi vuonna 1986, 
kun useat suuryritykset joutuivat nöyrtymään ja antamaan AKTille - 
siis keskikokoiselle ammattiliitolle - vakuutuksen Etelä-Afrikan vien
nin päättymisestä.
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Etelä-Afrikan boikotti horjutti Suomen ulkopolitiikan perusopiksi 
toisen m aailmansodan jälkeen om aksuttua linjaa, jonka mukaan Suo
mi ei o ttanu t kantaa suurvaltasuhteiden kannalta arkaluonteisiin kiis
to ih in  ja vältti moraalisia kannanottoja sekä ulkomaiden sisäisiin asi
oihin puuttum ista. Suomen hallituksen ohittam inen ulkopoliittisessa 
päätöksenteossa ja metsäteollisuuden etujen vastainen toim inta kaup
papolitiikassa olivat uutta ulkopolitiikkaa, jossa ammattiyhdistysliike, 
kansalaisjärjestöjen om at kansainväliset kontaktit, kansainvälinen tie
donvälitys ja kansalaismielipide alkoivat dynaamisesti vaikuttaa Suo
men valtion ulkopoliittisiin ratkaisuihin.
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Maria Svanström

S o l id a a r isu u d e n  g lob a l i so in t ia  
kansal l isen  kilpailukyvyn  

ed is tä m isek s i?

Kaksi teemaa on dom inoinut globalisaatiokeskustelua ylitse muiden: 
talous ja mahdolliset m uutokset kansallisvaltion roolissa. Täm ä ei lie
ne mikään ihme. M aailmanlaajuiset m arkkinat ovat kasvaneet huimasti 
parin viimeisen vuosikymmenen aikana ja uusia, aiemmin kansainväli
sen vaihdon ulkopuolella olleita maita on tullut m ukaan m aailm anta
louteen. 1980-luvulla alkaneesta kaupan esteiden poistamisesta ja pää
omaliikkeiden vapauttamisesta on tullut talouspolitiikan valtavirtaa ja 
markkinamekanismi on laajentunut ja syventynyt niin kansallisessa 
kuin kansainvälisessä mitassa (Väyrynen 2006, 7 -8 ). Toinen globalisaa
tiokeskustelua leim annut piirre on kysymys kansallisvaltion tulevaisuu
desta. ”Olemme kuin matkustajia yrittäen suunnistaa tuntemattomalla 
alueella vanhojen karttojen avulla. Ympäristö, eli kansallisvaltioista koos
tuva maailmanyhteiskunta, on muuttunut, mutta normatiiviset karttam
me ovat samanlaisia kuin ennen”, kirjoittaa Seyla Benhabib (2004, 6) 
viitaten siihen, että kansallisvaltion suvereniteetti on m urentunut m o
nilla alueilla, esimerkiksi liittyen sotilaalliseen yhteistyöhön, talouteen 
ja teknologiaan, m utta myös kulttuuriin  ja sosiaaliseen kanssakäymi
seen. Globalisaation poliittinen ulottuvuus on sen sijaan vasta etsimäs
sä muotoaan.
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Tässä artikkelissa analysoin Suomen A m m a ttiliit to je n  Keskusjär

jestön SAK:n, Toim ihenkilökeskusjärjestön S T T K :n , korkeasti ko u lu 

te ttu jen palkansaajien keskusjärjestön Akavan sekä 17 näiden jäsenjär

jestön suhtautum ista g lobaaliin  kehitykseen. M illa is ia  globaalin tason 

m uutoksia ay-liikkeessä peräänkuulutetaan ajassa, jo llo in  va ltion  ra

jo jen u lkopuolise t tapahtum at va ikuttavat yhä enemmän maan sisäi

seen p o litiikkaan  samalla, kun  globaalit dem okraattiset rakenteet aina

k in  toistaiseksi puuttuvat? M illä  argum enteilla  m ahdollis ia  ehdotuksia 

perustellaan: onko perusteluna jäsenten etu, oikeudenmukaisuus vai 

molemmat? M iltä  ajatukset globaalista solidaarisuudesta kuulostavat 

järjestöissä, joissa rajat y littävä  solidaarisuusajattelu on perinne, m u t

ta jossa periaatteissa pysym inen voi konkreettisissa tilanteissa m erkitä  

jopa om ien jäsenten työpaikan menettämistä? M illa is ia  eroja on löydet

tävissä eri alojen globaalin tason kysymyksiä koskevissa linjauksissa?

Globaaliyhteistyön puitteet

M o n i ay-järjestö on tehnyt kansainvälistä yhteistyötä usean vuosikym 

menen ajan, m utta  va ltion  rajat y littävä yhteistyö on lisääntynyt huo 

mattavasti 20 viimeisen vuosikym m enen aikana kaikissa tutkimuksessa 

mukana olleissa järjestöissä, etenkin E U :hun  liittym isen  jälkeen. M o 

nissa haastatteluissa korostu i myös yhteistyön laadun muutos: ju h la lli

set kongressit ovat jääneet menneeseen ja tila lle  ovat tu lleet tehokkaat 

työkokoukset ja in tensiiv inen sähköpostityöskentely.

Tässä artikkelissa keskityn nim enomaan g lobaaliin tasoon. Jätän 

tässä yhteydessä tarkastelun u lkopuole lle  pohjoismaisen ja Euroopan ta

son yhteistyön, m utta  myös am m attijärjestö jen kehitysyhteistyön, jota 

Suomen A m m a ttiliitto je n  Solidaarisuuskeskus SASK ha llinno i SAK:n 

ja S T T K :n  osalta. M a in ittako on  ku iten k in , että sekä SAK:laisissa että 

STTK:laisissa liitoissa näh tiin  ay-liikkeen kehitysyhteistyö m erkittävä

nä ja itsestään selvänä osana omaa to im in taa . Akava ei ole SASK:issa 

mukana eikä myöskään pohd i siihen liittym is tä , m utta  osa Akavan jä

senjärjestöistä, kuten opetta jien OAJ ja Ym päristöasiantuntijo iden kes-
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ku s liitto  Y K L , pyörittävät om ia kehitysyhteistyöhankkeita, Y K L  yhteis

työssä SASK:in kanssa.

Tutkimuksen toteuttamisesta

O len haastatellut tu tkim ukseen SAK:n ja Akavan puheenjohtajia ja 

kansainvälisten asioiden pää llikö itä  sekä S T T K :n  kansainvälisten asi

ain päällikköä. Sen lisäksi olen haastatellut edustajia SAK:n M e ri

m iesunionista, Paperiliitosta, M eta lliliitos ta , Kem ianliitosta, E lin ta r

viketyöläisten liitos ta  ja Julkisten ja hyv invo in tia lo jen  liitosta. S T T K : 

n jäsenjärjestöistä olen haastatellut edustajia läh i- ja perushoita jaliitos- 

ta SuPerista, rahoitusalan Suorasta, metsäalan asiantuntijo iden M e- 

tosta, seurakuntatyöntekijö iden SVTL:ästä, T o im ihenk ilöun ion is ta  ja 

Julkis- ja yksityisalojen to im ihenk ilö liito s ta . Akavasta olen haastatel

lu t edustajia Tekn iikan  Akateemisten L iitosta, sosiaalialan korkeakou

lu te ttu jen  ammattijärjestöstä Talentiasta, Ym päristöasiantuntijo iden 

keskusliitosta, Farmasialiitosta sekä kahta edustajaa opettajien etujär

jestöstä OAJ:sta. Tein haastattelut pääosin keväällä 2006. Haastattelu- 

m uodoksi va lits in  teemahaastattelun, eli o lin  etukäteen p o h tin u t tee

moja, jo ita  haluan käydä haastateltavan kanssa läpi, m u tta  en pysytellyt 

kysymyksissäni tiukasti. Yhteensä sain 23 näkemystä globalisaatiosta 

analysoitavaksi. Haastattelut ovat hyvin  erilaisia: esimerkiksi yhdessä 

tapauksessa keskustelin ekonom in  kanssa, joka poh ti m onipuolisesti 

m aailm antalouden tilaa ja analysoi eri yhteiskunnallisten to im ijo id en  

roolia po liittis in a  va iku tta jina, kun  taas toisissa, pienemmissä liitoissa 

jopa kansainvälisten yhteistyöjärjestöjen n im ien  m uistam inen saattoi 

tuottaa ongelm ia. A ineisto on m on ipuo lis ta  ja sitä voisi analysoida use

asta eri näkökulmasta.

Kaksi eri käsitystä globaalin politiikan luonteesta

Suomessa 1990-luvu lla  a lkanut ju lk ine n  keskustelu globalisaatiosta v il

kastui 2000-luvun  puolella, ja näin kävi haastatteluaineistoni perusteel-
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la myös ammattiliitoissa. Käsitys siitä, ettei globalisaatio koske vain ete
läisen pallonpuoliskon köyhiä maita, vaan erittäin konkreettisesti myös 
suomalaista työelämää selkeni viimeistään silloin, kun suomalaisissa 
tehtaissa alettiin pakata koneita kontteihin lähetettäväksi kustannus- 
tehokkaampiin maihin. Suurta mediahuomiota saivat muun muassa 
vuonna 2003 Salcomp, joka siirsi elektroniikkatuotantonsa Kemijär- 
veltä Kiinaan. Kolme vuotta myöhemmin, vuonna 2006, Perlos päätti 
lopettaa matkapuhelintuotantonsa Ylöjärvellä investoiden samalla Kii
naan, Unkariin ja Meksikoon. Työpaikkansa menettäneiden teollisuus
työntekijöiden ahdinko korostui myös muita aloja edustavien liittojen 
haastatteluissa. Suomalaisessa keskustelussa globalisaatioon liittyviä, 
tuotantoa koskevia muutoksia on usein kutsuttu Kiina-ilmiöksi. Haas
tatteluissani puhuttiin kuitenkin mieluummin Baltia-ilmiöstä -  lähi
alueet houkuttelivat halvemmilla tuotantokustannuksilla teollisuuden 
yrityksiä, mutta myös toimihenkilöaloja.

”Ollaan mietitty, että ei ainakaan meidän jäsenten työpaikat 
niin kauheasti katoa sinne Kiinaan, mut se mihin tästä saattaa 
kadota on sitten Baltiaan ja  näihin tuleviin uusiin EU:n jäsen
maihin, esimerkiks paljon it-työtä on lähtenyt Unkariin ja  tän 
tyyppistä. ” (Toimihenkilöunionin edustaja)

Vuonna 2004 suomalaista globalisaatiokeskustelua ruokkivat myös 
kaksi globalisaatioraporttia: ILO:n globalisaation sosiaalista ulottu
vuutta koskeva raportti A Fair Globalization: Creating Opportunities 
for Ali, jota johti Suomen tasavallan presidentti Tarja Halonen yhdessä 
Tansanian presidentin Benjamin William Mkapan kanssa sekä Suomen 
hallituksen raportti Osaavaja avautuva Suomi, jossa arvioidaan, miten 
käynnissä oleva maailmantalouden murros vaikuttaa Suomessa eri toi
mialoihin ja niiden työllisyysnäkymiin. ILO:n raportissa painotetaan 
muun muassa kunnollisen työn, terveyden, koulutuksen ja ympäris
tön merkitystä globaalissa kehityksessä ja peräänkuulutetaan toimivia 
globaaleja, demokraattisia sopimusjärjestelmiä. Hallituksen raportissa 
pohditaan, miten Suomen tulee muuttua pysyäkseen kilpailukykyisenä 
maailmantaloudessa.
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Raporttien erilaiset näkökulm at kuvaavat mielestäni kansainvälisen 
politiikan tutkim uksen vanhaa keskustelua realismin ja idealismin väli
sestä ristiriidasta. Kiteytettynä voi sanoa, että realistit ovat nähneet kan
sainvälisen politiikan tilana, jossa valtiot ovat pyrkineet maksimoimaan 
etunsa, kun taas niin kutsutut idealistit ovat painottaneet yhteistyön, 
dem okratian ja universaalien poliittisten oikeuksien merkitystä. Kes
kustelu on edelleen ajankohtainen ja liittyy kysymykseen kansallisvalti
on roolin muutoksesta. Hallituksen raportti, jossa annetaan konkreet
tisia ehdotuksia siihen, miten Suomi voi pärjätä globaalissa kilpailussa, 
sopii hyvin ajattelutapaan, jossa kansallisvaltioiden kilpailuasetelma 
suhteessa toisiin valtioihin korostuu. Kansallisen kilpailukyvyn vaali
m inen ei välttäm ättä ole ristiriidassa globaalin oikeudenm ukaisuuden 
ajatuksen kanssa -  voihan ihmisten hyvinvointiin ja ympäristöön pa
nostamisen nähdä nim enom aan kilpailuetuna (esim. Kettunen 2005, 
448). Ajattelutavat kätkevät kuitenkin nähdäkseni alleen hyvin erilaiset 
ontologiset oletukset niin ihmisen kuin kansainvälisen politiikan luon
teesta. N iin kutsuttu  realismi lähtee siitä, että sekä ihmiset että valtiot 
toimivat taloudellisen ja strategisen rationaalisuuskäsityksen mukaises
ti om ien intressien saavuttamiseksi. Myös eturyhm äpolitiikka kansal
lisvaltioiden sisällä rakentuu usein samojen lähtöoletusten varaan: po
liittisten toimijoiden odotetaan ajavan omaa, instrum entalistista etua 
poliittisessa tilassa. Poliittinen toim inta voi kuitenkin myös perustua 
Jiirgen Haberm asin termejä käyttäen joko yhteisen hyvän tavoittele
miseen tai parhaan argum entin voimaan (esim. Habermas 2005, 239- 
253). ILO :n globalisaatioraportin tavoitteet sopivat näkemykseni m u
kaan parem m in kahteen jälkimmäiseen tapaan ym märtää maailma.

ILO :n raportti ja hallituksen globalisaatioraportti toimivat keskei
sinä keskustelun avaajina kun pyrin haastatteluissani selvittämään ay- 
järjestöjen näkemyksiä globaalista kehityksestä. Täm ä osoittautui toi
mivaksi, koska molempien raporttien sisällöt tunnettiin  liitoissa varsin 
hyvin. Sekä SAK, STTK  että Akava ja näin ollen myös kaikki jäsenlii
tot tukevat ILO :n globalisaatioraportin tuloksia. Kuten alla tulen ku
vaamaan, korostuu ay-järjestöjen edustajien puheessa samanaikaisesti 
myös kilpailukykyretoriikka hallituksen globalisaatioraportin tapaan. 
Täten on syytä pohtia, yhdistetäänkö ay-järjestöissä näkökulmia, jotka



eivät ole ontologisesti yhteen sovitettavissa. Palaan tähän keskusteluun 
artikkelin viimeisessä kappaleessa.

"Perusoikeudet on sellainen asia, jo sta  me ei neuvotella"

SAK:lla ja STTK:lla ei ole erillistä globalisaatiostrategiaa. Akava on sen 
sijaan vuonna 2004 hyväksynyt asiakirjan Akava ja  globalisaatio, jos
sa tuodaan esille akavalaisia näkemyksiä globalisaatiosta. Akava toteaa, 
että globalisoituva talous sinällään mahdollistaa maailman taloudelli
sen hyvinvoinnin kasvattamisen kokonaisuudessaan ja että kansakun
tien tulee huolehtia oman taloudellisen perustansa kunnosta. Akava 
toteaa muun muassa myös, että EUdla tulee olla aktiivinen rooli pyr
kimyksissä nostaa kehitysmaiden elintasoa, muun muassa karsimalla 
maataloustuotteiden vientitukia. SAKdla ja STTKdla globalisaatiolin- 
jaukset on integroitu muihin asiakirjoihin. Kaikki kolme keskusjärjes
töä toivottavat tervetulleeksi sitovat sopimusjärjestelmät koskien glo- 
balisaation vaikutuspiiriin kuuluvia kysymyksiä, kuten työntekijöiden 
perusoikeuksia, kansainvälistä kauppaa ja investointeja, työvoiman liik
kuvuutta ja ympäristökysymyksiä.

Universaaleja perusoikeuksia puolustettiin haastatteluissani sekä 
vedoten oikeudenmukaisuuteen että suomalaisten palkansaajien etui
hin. Työelämään liittyvien perusoikeuksien toteutuminen ympäri maa
pallon nähtiin usein tärkeänä muun muassa siksi, että se estää työpaik
kojen siirtymisen Suomesta halvan työvoiman maihin. Ainoastaan 
Metalliliiton edustaja totesi kysymyksenasettelun olevan naiivi. Työelä
män oikeuksia puolustetaan hänen mukaansa solidaarisuussyistä, ei sik
si, että se olisi oman edun mukaista.

”...(S)iinä kuvitellaan, että ay-liikkeen voimistuminen muual
la nostaessaan palkkatasoaan parantaisi meidän asemaa, eihän se 
näin ole pelkästään, ehkä se tasoittaa sitä hintakilpailukykyeroa, 
mutta toisaalta voimistuva ay-liike muualla kyllä sitten pitää en
tistä enemmän myös huolta työpaikkojen siirtymisestä ja  säilymi
sestä siellä, että sillä logiikalla niin meillähän ei olisi sitten mi-
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tään ongelmia ruotsalaisten ja  saksalaisten yritysten kanssa jotka 
siirtävät tuotantoa Ruotsiin ja  Saksaan. ..eli kyllä uskallan väit
tää, että kyse on ihan oikeasti solidaarisuudesta. ”

Merimiesunionin edustajalla oli toisenlainen näkemys tilanteesta:

”... (J)otkut Aasian järjestöt ja  valtiot niin ne ei välttämättä ym 
märrä sitä et minkä takia me täällä Pohjoismaissa niin tiukasti 
pidetään kiinni näistä työsuhteiden ehdoista ja  vaaditaan aluksia 
jotka sieltä työllistää sanotaan filippiiniläisiä merimiehiä, niin 
miks me vaaditaan heille niin samaa tasoa olevat palkat kuin 
täällä suomalaisille ja  niin edelleen.. .heidän pelkonsa on se että 
jos me vaaditaan niin se tekee heistä työttömiä... et onhan siinä 
selkeesti tämmönen vastakkainasettelu. ”

Akavalaiset puhuivat solidaarisuuden sijasta mieluummin ”eettisyydes
tä” tai ”perusoikeuksista”. Toimihenkilöpuolella sanaa solidaarisuus käy
tettiin jonkin verran, SAKdaisissa liitoissa oikein mielellään. Tämä ei 
sinänsä ole mitenkään kummallista: onhan juuri SAK:n liittojen juuret 
kansainvälisessä työväenliikkeessä, jossa ajatus työväenluokkaan kuulu
vien keskinäisestä solidaarisuudesta on toiminut aktivoivana voimana. 
Siksi onkin mielenkiintoista, että juuri toimihenkilöiden ja korkeasti 
koulutettujen liitoissa oli haastattelujen perusteella kuitenkin helpom
paa pysyä omissa oikeudenmukaisuusperiaatteissaan globaalista tasosta 
puhuttaessa.

”... (T)ietenkin ensisijaisesti puolustetaan meidän omien jäsen
ten etuja, ja  sehän tarkoittaa myöskin taloudellisia etuja, talou
dellinen etu numero yksi on työpaikan säilyminen, et ei me niin- 
ku missään nimessä voida lähtee semmoselta et okei se on ihan 
hyvä vain että maailmankauppa tässä suhteessa vapautuu.. .M ut 
toisaalta tää sokeriesimerkki on todella hyvä, koska siinä toisaal
ta on joutunut sitäkin miettimään, että tavallaan tunnustanut 
et tää nykytilanne mikä Euroopassa on ei voi jatkua kummin
kaan. .. ” (Elintarviketyöläisten liiton edustaja)
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”(K)un WTO:ssa vapautettiin tekstiilituonti, niin se johti Suo
messa ja  Euroopassa ylipäänsä siihen, että Kiinan tekstiilituonnin 
osalta jouduttiin hankaluuksiin, kyllähän eurooppalaiset ja  ame
rikkalaiset vaativat suojatulleja uudestaan ja  puhuttiin dump- 
paamisesta, vastaavasti Aasian maat pitivät tätä pelkästään köy
hien sortamisena... Yhdysvaltain ja  Euroopan työläiset löysivät 
hyvin nopeasti toisensa omissa järjestöissään, että jonkinmoinen 
Kiinan muuri on pystytettävä kiireesti. ..Kemian liiton kanta on 
että hallitsemattomasti ei saisi kasvattaa tekstiilien tuontia jos
tain yksittäisestä maasta. ” (Kemianliiton edustaja)

M olem m at esimerkit koskevat M aailman kauppajärjestön W T O :n  pii
rissä tehtyjä kauppasopimuksia, jotka sitouttavat jäsenmaat avaamaan 
markkinansa. Haastatteluissani kaupan liberalisointiin suhtauduttiin 
ylipäänsä vaihtelevasti. Esimerkiksi Akavan kanta kaupan liberalisoin
tiin oli kauttaaltaan m yönteinen, m utta W TO -kriittisiä mielipitei
tä esiintyi kuitenkin jäsenliitoissa: esimerkiksi opettajien etujärjestön 
OAJ:n mielestä koulutus tulisi jättää kauppasopim usten ulkopuolelle. 
SAKrssa toivottiin, että työntekijöitä koskeva klausuuli sisällytettäisiin 
W T O :n  sääntöihin, vaikka se onkin osoittautunut vaikeaksi tavoitteek
si. Kaupan vapauttamiseen suhtauduttiin  SAK:ssa vaihtelevasti sekto
rista ja näkökulmasta riippuen: teollisuustuotteiden osalta kanta libera
lisointiin oli myönteisempi kuin esimerkiksi liittyen palveluihin, jotka 
nähtiin vaikuttavan julkisen sektorin toim intaan ja hyvinvointivalti
on edellytyksiin. Esimerkiksi M etalliliitto kannatti vapaakauppaa, kun 
taas edellä m ainitut Kemianliitto ja Elintarviketyöläisten liitto näkivät 
sen haitalliseksi omien jäsentensä kannalta.

Yllä mainituissa sitaateissa esiin nostetut teollisuusmaiden asetta
mat tuet ja kaupan esteet maataloudessa ja tekstiiliteollisuudessa näh
dään yleisesti kehityspoliittisena ongelmana, joka aiheuttaa haittaa 
köyhien maiden talouksille. Täm ä todetaan myös ILO:n globalisaatio- 
raportissa. Se, että nämä tavoitteet kohtaavat vastustusta juuri SAK:lai- 
sissa järjestöissä, kuten Elintarviketyöläisten liitossa ja Kemianliitossa, 
on mielenkiintoista, koska juuri näissä järjestöissä ajatus globaalista so
lidaarisuudesta yleisenä periaatteena korostui. Karl M arxin 150 vuotta
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sitten kirjoittama manifesti, jossa kehotetaan työläisiä kaikissa maissa 
yhtym ään -  ja jonka henkeä tältä osin peräänkuulutetaan esimerkik
si teoksessa World Wide Workers (1998), jossa 12 ay-johtajaa eri maista 
ym päri maailmaa pohtii globaalia ay-strategiaa -  kohtaa siis käytännön 
tasolla ongelmia suomalaisissa, yleisesti globaalia solidaarisuutta tuke
vissa teollisuudenalan liitoissa, samalla, kun koko solidaarisuuskäsitettä 
vierastava Akava joustaa Suomen kilpailukykyä korostavassa linjassaan 
kehityspoliittisista syistä:

os lu it Akavan EU-pohjalinjauksia, siitä paperista löysit 
sellaisen kohdan kuin maatalouden vientitukien lakkauttami
nen. .. eli meillä oli myös tätä solidaarisuusajattelua. ” (Akavan 
kansainvälisten asioiden päällikkö)

Haastattelujen perusteella ay-järjestojen ei ollut vaikea tukea globaalia 
oikeudenm ukaisuutta tai universaaleja perusoikeuksia yleisellä tasolla, 
vaan ristiriidat syntyivät edunvalvontatilanteissa. Jäsenjärjestöt sanoi
vat kuitenkin tekevänsä hyvin vähän edunvalvontatyötä globaalilla ta
solla, lähinnä rajallisten resurssien vuoksi. Sen sijaan keskusjärjestöjen 
odotettiin ottavan kantaa yleisiin kysymyksiin, jotka koskevat kaikkia 
aloja, kuten olemaan aktiivisia ILO:ssa ja seuraavan globaaleja kauppa- 
kysymyksiä. Keskusjärjestöt olivat tietoisia jäsenjärjestöjen odotuksista 
ja pyrkivät resurssiensa mukaan vastaamaan niihin. Globaalilla tasol
la keskeisimmäksi vaikutuskanavaksi keskusjärjestöissä nostettiin kan
sainvälinen, YK:n alainen työjärjestö ILO, jonka päätöksenteossa on 
m ukana niin valtioiden, työnantajien kuin palkansaajienkin edustajia.

Poikkeuksena akavalaisen opettajien etujärjestön OAJ:n edustaja 
nosti esiin konkreettisen edunvalvontatilanteen, jossa alan intressit oli
vat globaalisti samat:

”... (K)un me ollaan suurta opettajaperhettä, niin sillä on vaiku
tuksia laajemmassakin politiikassa. Tää ei koske nyt Suomea, m ut 
voin kertoa esimerkkinä, että kun Hongkongissa oli WTO-neu- 
vottelut ja  koulutuksen kauppa oli yksi kysymys ja  kollegat Ruot
sista oli paikalla, ja  siellä oli sitten kehitysmaiden opettajajär-
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jestöjen edustajia aika paljon, niin Ruotsin opettajajärjestö pysty 
olemaan näiden kehitysmaiden opettajajärjestöjen tukena... ker
tomaan missä mennään ja  mitä asiat tarkoittavat... tähän pystyy 
vain siksi että on p itkä t ja  luottamukselliset yhteistyösuhteet. ”

Euroopan tason edunvalvonta oli sen sijaan jo arkipäivää kaikkien kol
men keskusjärjestön alaisissa liitoissa. Lähes kaikki liitot, joiden edusta
jia haastattelin, osallistuivat myös enem m än tai vähemmän aktiivisesti 
oman alan kansainvälisten järjestöjen työskentelyyn ja m oni koki teke
vänsä solidaarisuustyötä myös kustantam alla köyhien maiden osallis
tumisen oman alan kansainvälisen liiton kokouksiin. Euroopan tason 
yhteistyö koettiin kaikissa haastatteluissa luonteeltaan erilaiseksi, koska 
palkansaajilla on yhteisiä intressejä Euroopan tasolla enem m än verrat
tuna globaaliin tasoon samalla kun EU tarjoaa mahdollisuuksia myös 
muodolliseen poliittiseen vaikuttamiseen.

Globaalilla tasolla esille nousivat jäsenliitoissa usein yleishumaanit 
teemat, kuten lapsityövoiman käyttöön liittyvät kysymykset, ay-oikeu- 
det sekä terveys- ja rauhankysymykset. T ilannetta kuvaa hyvin STTK: 
laisen rahoitusalan palkansaajajärjestön Suoran edustajan kom m entti 
siitä, m iten erilaiset olosuhteet ovat eri puolilla maailmaa: ”Euroopassa 
kampanjoidaan piiloylityöstä samalla, kun joissain Etelä-Amerikan ja  A a
sian maissa keskeinen ongelma on se, että ay-aktiiveja tapetaan. "Tilanne 
oli samanlainen monessa muussakin liitossa. Esimerkiksi Farmasialii
ton kansainvälinen järjestö järjestää kolme kertaa vuodessa konferens
sin, jossa käsitellään yhtä tai useampaa yleistä teemaa lääketieteellisiin 
tai farmakologisiin kysymyksiin liittyen.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen Talentia on ollut jäsenenä kan
sainvälisessä sosiaalityöntekijöiden järjestössä 1960-luvulta lähtien:

”... (J)ärjestön toimintapolitiikassa ja  muussa globaali ajatteluja  
eettinen ajattelu globaalissa kehyksessä on hyvin tärkeää, kum pu
aa sosiaalityöntekijän am m attikunnan etiikasta ja  siitä, että sosi
aalinen oikeudenmukaisuus ja  ihmisoikeuksien kunnioittaminen 
on ne kaksi peruspilaria jonka varassa kakki ammatillinenkin 
toiminta tapahtuu, "Talentian edustaja totesi.



Politiikkapapereita sosiaalialan korkeakoulutettujen kansainvälisessä 
järjestössä oli tekeillä m uun muassa uusliberalismista, lähinnä latina- 
lais-amerikkalaisten edustajien toiveesta.

Työelämän perusoikeudet, joilla viitataan ILO :n konventioon ja 
johon kuuluvat järjestäytymis- ja työehtosopimusoikeudet, pakkotyön 
kielto, lapsityön kielto ja tasa-arvo, olivat poikkeuksetta sellaisia asioita, 
joissa tutkimuksessa mukana olleet järjestöt eivät joustaneet. Globaalil
lakaan tasolla nämä tavoitteet eivät ay-liikkeessä olleet kohdanneet vas
tustusta edes kulttuurisyistä:

”. . . ( 0)nks esimerkiks islamilaiset valtiot vastustaneet näitä kun 
ne on länsimaalaisia perusoikeuksia?” (Haastattelija)

”... (T)yöelämän perusoikeuksien osalta ei näy semmoisena että 
toimis systemaattisena blokkina.. .päinvastoin oikeastaan esimer
kiks Persianlahden maissa on viime vuosina pyritty edistämään 
näiden työelämän perusoikeuksien toteuttamista, ne on ILO:n 
avustuksella pitäneet useita seminaareja ja  jo tku t niistä on jo  jo i
takin sopimuksia ratifioineet. E t niillä on halua tavallaan edis
tää. Tosin esimerkiks tasa-arvoon liittyvät sopimukset on aika 
vaikeita. ” (SAK:n kansainvälisten asioiden päällikkö)

Yhteinen haaste: Suomalaisen työn menestyminen

Toisen m aailmansodan jälkeiset vuosikymmenet olivat Suomessa kas
vun ja hyvinvointivaltion rakentamisen aikaa. Kulutuskysyntä kasvoi, 
julkisia palveluita laajennettiin ja lapset saavuttivat vanhempiinsa ver
rattuna yhä parempia yhteiskunnallisia asemia. Hyvinvointivaltion ra
kentam inen ja ay-liike kehittyivät Suomessa, aivan kuten muissakin 
Pohjoismaissa, toisiinsa kietoutuneina. Ay-liikkeestä tuli näin ollen sen 
kansainvälisistä juurista huolim atta nim enom aan kansallisesti merkit
tävä poliittinen toimija (Nergaard & Dolvik 2005, 7). Hyvinvointival
tion laajenemisvaihe alkoikin Suomessa 1960-luvun jälkipuoliskolla, 
jolloin työm arkkinaosapuolten ja valtion kolm ikantainen sopimusjär-
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jestelmä alkoi kehittyä. Hyvinvointivaltiolla tarkoitetaan usein hyvin- 
vointisektoria, johon kuuluu valtio ja kunnat, ja sen tavoitteeksi on 
asetettu köyhyyden vähentäm inen, peruspalveluista huolehtim inen ja 
taloudellisen toim eentulon turvaam inen. (Kautto 2002, 12-13) Nämä 
ovat kaikki teemoja, joita suomalaisen ay-liikkeen on ollut helppo tu 
kea. Suomalaisen hyvinvointivaltion peruspiirteitä ovat olleet kaikkien 
ulottuvilla olevat m aksuttom at tai käyttäjilleen edulliset palvelut, osin 
kansalaisuuteen, osin ansioihin perustuvat etuudet kuten eläkkeet ja 
työttömyysturva, pienet tuloerot ja naisten laaja osallistuminen työelä
mään (Kantola 2002, 21).

"Hyvinvointivaltion ehdoilla ja  rakenteissa tapahtuneen ekspan
sion merkittävä seurausvaikutus oli, että suuri osa poliittisia ja  
korporatiivisia järjestöjä jäykistyi ja  valtiollistui. Ne tulivat osak
si valtiota, sen sopimus- ja  valtionapujärjestelmiä. Vain harvat 
vastustivat 1960- ja  1970-luvuilla laajoja tulopoliittisia järjes
telmiä tai puolue- ja  järjestötoiminnan laajoja valtionapu- ja  
valtiollisia yhteistyöjärjestelmiä. Poliittiset voimat oikealta va
semmalle tulivat mukaan kehittämään yhteistä valtiokoneistoa 
optimaalisen tehokkaasti vastaamaan aikakauden kilpailukyvyn, 
koulutus- ja  työelämätarpeiden sekä liikkuvan kuluttajan tarpei
siin. jopa markkinat omaksuivat tukiaispolitiikan, ” 
kirjoittaa Katriina Perkka-Jortikka teoksessa Näin bailaa ay- 
liike (2004, 264).

Hyvinvointivaltion rakentamisen aikana Suomen poliittista agendaa 
dom inoinut ajattelu oli siis m onilta osin yhtenevä ay-liikkeen tavoit
teiden kanssa. Suomen yhteiskunnallisen toim intam allin on kuiten
kin kuvattu m uuttuneen 1980- ja 1990-lukujen taitteessa. Esimerkik
si Pertti Alasuutari on esittänyt, että kilpailukykytaloudellinen periaate 
tällöin korvasi suunnittelutaloudellisen ajattelun. Julkishallintoa alet
tiin täm än analyysin mukaan johtaa uusien oppien mukaan liikelai- 
tosmaisesti ja kulttuurisesti sääntelyn ja suunnittelun varaan vannonut 
ajattelu- ja puhetapa vaihtui kilpailua korostavaksi. (Heiskala & Luhta- 
kallio 2006, 7—13) Kansainvälisen ympäristön lisäksi siis myös kansal-



linen ympäristö, jossa ay-liike toimii, on m uuttunut täystyöllisyyttä ja 
tasa-arvoa korostavalle ay-liikkeelle yhä haastavammaksi.

Pohjoismaissa ay-liike on perinteisesti ollut pragmaattinen verrat
tuna monen muun Euroopan maan ay-järjestoihin. Haastatteluaineis
toni perusteella tämä ei ole muuttunut: järjestäen kaikki haastateltavat 
sekä keskusjärjestöissä että jäsenjärjestöissä painottivat yhteistyöky
kyään. Positiivisena asiana mainittiin mahdollisuudet vaikuttaa Suo
men linjaan kansainvälisissä kysymyksissä osallistumalla eri ministe
riöiden työryhmiin. ”.. .(S) anoisin näin suhteessa EU-politiikkaan, että 
on vähintään yhtä tärkeää vaikuttaa Suomen kantoihin täällä kuin loba- 
ta siellä Brysselissä, "sanoo SAK:n puheenjohtaja, painottaen kuitenkin 
myöhemmin, että järjestölle on tärkeää vaikuttaa myös ILO:ssa, "jottei 
vaikuttamista jätetä Suomen virallisen poliittisen putken varaan. ”

Yhteistyöstrategia näyttää samalla johtaneen siihen, ettei Suomen 
poliittista agendaa nykyisin dominoivaa kilpailukykyretoriikkaa kriti
soida, vaikka sen voi tulkita olevan ristiriidassa ay-liikkeen tasa-arvota
voitteen kanssa.

”... (J)outuu miettimään, että miten Suomi tässä globaalitalou- 
den keskellä ja  myllerryksessä pärjää, millä vahvuuksilla me voi
daan menestyä, että miten tämmönen maa joka on kuitenkin 
historiallisesti ottaen aika nopsassa tahdissa tullut takapajuisesta 
köyhästä maasta tämmöseksyhteiskunnaks kun on tullut, et mikä 
tää tarina jatkossa on... me ei olla mikään maailmantalouden 
määrittelijä, ja  siitä seuraa että Suomen täytyy olla tämmönen 
vikkelä ja  ennakoida, sopeutua, sanan myönteisessä mielessä, että 
mietitään millä vahvuuksilla tässä kehityksessä pärjätään.. .ja ol
laan ajateltu, että Suomen pärjäämisen kivijalat on kovan osaa
misen yhteiskunta, sitten ne tavarat ja  palvelut joita me viedään 
niin niiden täytyy olla laadukkaita, sitten meidän pitää pienenä 
maana kyetä erikoistumaan ja  panostaa tutkimus- ja  tuotekehi
tykseen jotta synty is jotain uutta ja  innovaatioita, ja  sitten mun 
arvomaailmassa tän globaalin kilpailun selviämisen tai yleensä 
pärjäämisen tärkeä tekijä on tän hyvinvointiyhteiskunnan perus
tan varmistaminen. ” (SAK:n puheenjohtaja)
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Suomen kilpailukyvyn tärkeyttä korostettiin myös Akavassa ja STTK:ssa:

”M e ollaan lähdetty Akavassa siitä, että Akavan on ajettava asi
oita niin, että Suomi menestyy... me ollaan nähty näin, että jos 
akavalaiset menestyy, niin Suomi menestyy. ” (Akavan puheen
johtaja)

’Suomalainen ay-liike on aika pragmaattinen, tavallaan pys
tyy kuuntelemaan ja  ymmärtämään kansallisesta näkökulmasta 
työnantajien tarpeet. ” (STTK:n kansainvälisten asioiden pääl
likkö)

Myös SAKdaiset suurten teollisuusalojen liitot painottivat "tanssia” 
"nyrkkeilyn” sijaan suhteessa työnantajaan, lähinnä reaalipoliittisista 
syistä:

*Kansainvälisessä työnjaossa on pakko hyväksyä se, että siinä tulee 
muutoksia... M e ollaan pystytty toimimaan proaktiivisesti. Kan
sainvälisellä tasolla suurempi ongelma on se, että ay-liike on sul
jettu  lähes kaikesta vaikuttamisesta näissä monikansallisissa neu
votteluorganisaatioissa. ” (M etalliliiton edustaja)

”. . . ( ö ) n  meidän intressi myös, että suomalaiset yritykset kohta
laisesti menestyy ulkomailla, koska jos ne ei menesty, niin sijoitta
ja t  vaativat yhtiöiltä rahansa ja  sitten ne paineet kohdistuu mei
dän jäseniin. "(Paperiliiton edustaja)

Suomalainen ay-liike on haastattelujeni perusteella Suomen hallituksen 
tapaan sitoutunut ajatukseen, jonka m ukaan kansallisten yhteisöjen tu 
lee erottua kilpailukykyisinä suorituspaikkoina kilpailukykyiselle toi
minnalle. Pauli Kettusen (2004, 446) m ukaan ajattelu sai vastakaikua 
Suomesta 1990-luvun alusta lähtien. Globaali talouskilpailu luo täs
tä näkökulmasta katsottuna uusia edellytyksiä kansallisen identiteetin 
ja instituutioiden ylläpitämiselle. Sosiaalisia, moraalisia tai ekologisia 
lähtökohtia ei ole syrjäytetty, m utta vaatimukset esitetään kilpailuetui-
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na (Kettunen 2004, 442, 448). Tässä mielessä suomalainen ay-liike on 
internationalistisuuden sijaan erittäin nationalistinen edunvalvonnas
saan, vaikka liikkeessä yleisellä tasolla esiintyykin ajatuksia globaalista 
oikeudenmukaisuudesta, kuten olen yllä esittänyt.

Kilpailukykyretoriikkaan liittyvää yksityistämistä osassa haastatte
luistani kuitenkin kritisoitiin voimakkaasti. Näin tekivät etenkin sellais
ten sektoreiden edustajat, joiden toim inta on julkisrahoitteista, kuten 
opettajien OAJ, sosiaalityöntekijöiden korkeakoulutettujen Talentia ja 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.

"Meidän etu"ja "yhteinen hyvä"

Yksilön ja yhteisön välinen suhde on aina ollut ay-liikkeessä keskei
nen pohdinnan aihe. Kuten Chantal Mouffe toteaa teoksessaan The De- 
mocnitic Paradox (2000), on sama ristiriita myös demokratiaan sisälle 
rakennettu paradoksi: m itä enem m än yksilön oikeuksia painotetaan, 
sitä vähemmän jää tilaa yhteiskunnan yhteisten asioiden hoitamiselle 
ja toisinpäin. Tuija Pulkkinen (2003, 39) sivuaa samaa problematiikkaa 
huomauttaessaan, miten dem okratia määritellään yleisesti kansan itse
hallinnoksi vaikka käsite ” kansa” on hegeliläis-marxilainen käsite eikä 
kuulu yksilön oikeuksia painottavaan liberaaliin käsitteistöön. Kansal- 
lisvakion poliittisen päätöksenteon alue, jossa dem okratian norm it pä
tevät. on viimeisten 20 vuoden aikana kaventunut samalla kun talou
dellinen sfääri on laajentunut (Teivainen 2002). Samalla yhä enemmän 
suomalaisiakin koskevia päätöksiä tehdään valtion rajojen ulkopuolella. 
Kysymys yksilön ja yhteisön välisestä jännitteestä on siis edelleen m oni
mutkaistunut: mikä on se yhteisö, jota vasten yksilön toim intatilaa tar
kastellaan? M ikä rajoittaa yhteisön m uista yhteisöistä: kansallisvaltion 
rajat, EU, vai onko konteksti globaali?

Demokraattisen päätöksenteon rakenteet ovat edelleen pääasiassa 
kansallisvaltiollisia. Valistusajan ideaaleihin perustuva valtiollinen ke
hitys on ollut suunniteltua ja poliittisella teorialla on ollut siihen suuri 
vaikutus (Archibugi 1998, 3). Kansainvälistä järjestelmää on sen sijaan 
kehitetty asteittain ja vähemmän suunnitelmallisesti. Myös teoriat oi-
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keudenmukaisuudesta ovat pitkälti koskeneet kansallisvaltioiden sisäi
siä asioita globaalin oikeudenm ukaisuuden jääden paljon vähäisemmän 
tarkastelun kohteeksi (Young 1990, 257).

Jiirgen Habermasin kuvaus kolmesta eri demokratiamallista auttaa 
mielestäni ym m ärtäm ään nykyisen poliittisen järjestelmän rajoitteet 
kun on kyse m uun tyyppisten poliittisten näkökantojen edistämisestä 
kuin suoranaisesti omien välineellisten intressien valvonnasta kansallis- 
valtiollisessa kontekstissa. Teoksessa The Inclusion o f  the Other. Studies in 
Political Theory (2005, 239-253) Haberm as jakaa normatiiviset demo- 
kratiateoriat liberaaliin, republikanistiseen ja deliberatiiviseen dem o
kratiaan. Liberaalissa mallissa valtio nähdään irrallisena yhteiskunnas
ta ja politiikan rooli on välittää kansalaisten intressit valtiokoneistoon. 
Yksilöt ja eturyhm ät pyrkivät parhaansa m ukaan saamaan om an tah
tonsa läpi poliittisiksi päätöksiksi. Täm ä malli m uistuttaa Haberm asin 
m ukaan eniten nykyistä, m odernia dem okraattista järjestelmää länsi
maissa. Republikanistisessa mallissa, jota Habermas myös kutsuu kom- 
munitaristiseksi, politiikan rooli on sosialisoiva ennem m in kuin välit
tävä. Kansalaiset ovat tietoisia riippuvuudestaan toisistansa ja pyrkivät 
yhteiseen hyvään. Habermas pitää liberaalia mallia liian instrum enta- 
listisena ja republikanistista mallia liian idealistisena. Itse hän kannattaa 
niin kutsuttua deliberatiivista demokratiaa, jonka hän näkee liberaalin 
ja republikanistisen mallin välimuotona. Liberaalista traditiosta deli- 
beratiivisessa demokratiassa korostuu proseduraalisuus ja instituutiot, 
yksilön oikeudet ja lain merkitys, republikanistisesta mallista taas julki
sen keskustelun merkitys. N iin poliittisten instituutioiden sisällä kuin 
niiden ulkopuolella, esimerkiksi lehdistössä ja kansalaisyhteiskunnassa, 
käydyllä keskustelulla on keskeinen rooli poliittisessa päätöksenteossa. 
M ahdollisimman monen, joita päätökset koskevat, tulisi voida osallistua 
päätöksentekoon. Tarkoituksena ei ole argum entoida ainoastaan omien 
etujen puolesta, vaan muodostaa mahdollisim m an oikeudenm ukainen 
ja tarkoitusta palveleva kanta eri näkökulm at huom ioon ottaen. Yksin
kertaistettuna voi sanoa, että päätöksenteko liberaalissa mallissa perus
tuu yksilöiden preferenssien yhdistämiseen -  päätös m uodostuu eniten 
kannatusta saaneesta ehdotuksesta, republikanistisessa mallissa yhteisen 
hyvän etsimiseen ja deliberatiivisessa mallissa parhaaseen argum enttiin,
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johon on päädytty ennalta määriteltyjä normeja noudattavan keskuste
lun lopputuloksena. Nähdäkseni globaalin oikeudenm ukaisuuden ky
symyksiä on helpompi edistää Haberm asin termistöä käyttäen delibe- 
ratiivisessa demokratiassa kuin liberaalissa demokratiassa.

Ei ole mikään ihme, että haastatteluissani jäsenten edunvalvonta 
nähtiin ay-liikkeen tärkeimpänä tehtävänä -  juuri siinä roolissahan in t
ressiryhmät toimivat Habermasin termiä käyttäen liberaalissa dem o
kratiassa. Osa haastatteluissani esiintyneistä argumenteista perustui 
selkeästi siihen oletukseen, että ihmiset ja intressiryhmät toimivat rati
onaalisesti ja om ien etujen maksimoimiseksi. Siitä Metsäalan asiantun
tijoiden M eton edustajan kom m entti on hyvä esimerkki:

"Kyllähän kaikissa näissä kysymyksissä voi puhua kauniisti soli
daarisuudesta jne., mutta kyllähän se lähtee siitä, että se joka on 
aktiivinen ja  haluaa jotain globaalisti, niin kyllähän se on tark
kaan etukäteen miettinyt missä on kilpailukykyinen ja  missä on 
voitettavaa. ”'

Esimerkiksi seurakuntatyöntekijöitä ja sosiaalialan korkeakoulutettuja 
edustavien puheessa ajatus "yhteisestä hyvästä” oli sen sijaan vahvasti 
läsnä:

"Kirkko on aateyhteisö, toisin kuin esimerkiksi paperiteollisuus, 
ja  sillä on 2000-vuotinen historia. Kirkkoon hakeutuu vakau
muksellisia kristittyjä.. .työnantajalla ja  työntekijöillä on yhtei
nen intressi: kirkon hyvä, sitten kansalaisten hyvä ja  kaikki täm
möiset suuret ja korkeat arvot. ” (SVTL:n edustaja)

"...(K )un sä puhut tästä kahtalaisesta suhtautumisesta globali- 
saatioon, että toisilla on niin kuin oma etu ja  miten Suomi pär
jää  tässä ja  toisilla tämä kaunis eettinen ajatus siitä että kaikilla 
pitää olla hyvä, niin väittäisin, että meidän järjestössä tää kai
killa pitää olla hyvä on niin kuin se perusajatus siellä takana. ” 
(Talentian edustaja)
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R istiriidat ay-järjestöjen ajatuslogiikassa liittyen  globaaliin kehitykseen, 
jo ita  olen tässä artikkelissa pyrkinyt tu o m aan  esiin, selittyvät varm asti 
ainakin osin poliittisesta järjestelm ästä: siinä to im ijo iden  odo te taan  to i
m ivan om ien  intressien m ukaisesti, sopi se om aan  ajattelu tapaan  tai ei. 
T äm än ristiriidan M etalliliiton  edustaja k itey ttää  m ielestäni e rinom ai
sesti kom m entillaan:

"Meitä syytetään globalisaation myötäilijöiksija saman tien pää
oman myötäilijöiksi, koska pääomahan tätä globalisaatioproses- 
sia vie. On hyvä, että on herätty rakentamaan kansainvälisiä sää- 
telykehyksiä, mutta se mitä ILO ja  Halonen ovat tehneet, niin 
niiden merkitys on vielä kaukana tulevaisuudessa. Kannatamme 
toki kansainvälisten sääntelyjärjestelmien luomista, mutta emme 
näe, että niitä tällä hetkellä olisi olemassa. Olemme pitkälti glo- 
balisoituneet kyllä omassa toiminnassa ja ajattelussamme, siitä 
huolimatta, että edunvalvonta on kansallista ja  paikallista. ”

Viitteet

1 K irjo itta jan  k äännös ruo tsista .

Lähteet

Haastattelut

L uottam uksellinen, 2006  kerätty haastatteluaineisto . A ineistoa säilyte
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te ltuna  keskusjärjestöittäin:
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SASK -  Historia ja tausta

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK r.y. on 
suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen kehitysyhteistyö- ja so
lidaarisuuskeskus. Yhdistys pyrkii Suomen ja Euroopan Uni

onin lähialueiden sekä kehitysmaiden ammattiyhdistysliikkeitten 
toimintaedellytyksiä tukevalla toiminnallaan edistämään globaalia 
taloudellista ja yhteiskunnallista tasa-arvoa, ihmisoikeuksia sekä de
mokratiaa ja kestävää kehitystä. SASK:n työ ei ole suoranaista hyvän
tekeväisyyttä, vaan kansainvälisen ay-liikkeen perinteisen solidaari- 
suuskäsityksen mukaisesti toteutettavaa edunvalvontaa.

SASK:in historia juontaa juurensa vuoteen 1984, jolloin SAK: 
n kansainvälisen osaston sisältä nousi aloite järjestön jo vuosia jatku
neen, mutta lähinnä sivutoimisen kehitysyhteistyötoiminnan saat
tamisesta ammattimaisemmaksi. Aloitteen taustalla vaikutti niin 
Suomessa, kuin Pohjoismaissa laajemminkin, 1980-luvun alussa val
linnut kehitysyhteistyömyönteinen ilmapiiri. Valtion 1974 käyttöön 
ottama rahoitustuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle ja sen 
rinnalle vuotta myöhemmin syntynyt tiedotustuki kasvoivat 1980- 
luvun alkuun tultaessa huomattavasti. Suomen kehitysmaaliike voi
mistui. Kun SASK kahden vuoden perustamisvalmistelujen jälkeen 
marraskuussa 1986 aloitti toimintansa, oli se jatkoa tapahtumasar
jalle, joka vuosikymmenen alussa oli pannut alulle Prosenttiliikkeen 
ja vuotta aikaisemmin johtanut Kehitysyhteistyön Palvelukeskuksen, 
KEPA:n perustamiseen.

Alkujaan SAKrlainen yhdistys on 1990-luvun puolivälin jälkeen 
laajentunut STTKrn ja Akavan suuntaan. Tänä päivänä SASK:iin 
kuuluu 22 SAKdaista, 3 STTKdaista ja yksi Akavalainen ammatti
liitto, sekä keskusjärjestöt SAK ja STTK. SASKrin jäsenjärjestöjen 
yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 1,3 miljoonaa.
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SASKrin hanketoiminta muotoutuu jäsenliittojen mielenkiin
non mukaan. Hankkeiden määrä on jatkuvasti kasvanut ja samalla 
toiminta on levittäytynyt Afrikasta myös Etelä-Amerikkaan ja Aasi
aan. Vuonna 2005 käynnissä olevia hankkeita oli yhteensä 51, joista 
Afrikassa 12, Aasiassa 17, Etelä-Amerikassa 17, Euroopassa 2 ja niin 
kutsuttuja global-hankkeita 3. Tuki koostuu yleensä suomalaisten 
liittojen sisarjärjestöilleen antamasta ammattiyhdistyskoulutukses
ta, minkä lisäksi yhdistys antaa materiaalista ja humanitaarista apua. 
Viime vuosina huomiota on saanut eri maanosien ay-liikkeitä tu
kevien tutkimuslaitosten keskinäisen verkostoitumisen ja yhteistyön 
edistäminen. Pääosa hankkeista toteutetaan yhteistyössä kansainvä
listen järjestöjen kanssa.

Suomessa SASK pyrkii olemaan kehityspoliittinen asiantunti- 
jajärjestö, joka m uun muassa palvelee jäsenliittojaan tiedon ja yh
teyksien hankinnassa sekä tiedotustoiminnallaan ja kampanjoillaan 
osallistuu kansalliseen keskusteluun. SASKrin kotimaan tiedotus
toiminnan merkittävin yksittäinen tapaus on joka toinen vuosi jär
jestettävät kaksipäiväiset Solidaarisuuspäivät. Vuonna 2005 päivien 
teemana oli yritysten yhteiskuntavastuu ja tapahtuma keräsi runsaat 
300 osanottajaa.

Toiminnan rahoituksen pohjana on SASKrin ja Suomen ulko
asiainministeriön joka kolmas vuosi sopima rahoitusraamisopimus. 
Viimeisin sopimus vuosiksi 2006-2008 on loppusummaltaan 10,5 
milj. euroa; se laskee yhdistyksen kehitysyhteistyön omarahoitus
osuuden 15 Toriin. Valtion tuen lisäksi SASKrin toimintaa rahoite
taan jäsenliittojen jäsenmaksuilla ja suorilla hankekohtaisilla tuilla, 
Euroopan komission erityisesti lähialueyhteistyöhön suunnatulla tu
ella, sekä keräyksillä ja lahjoituksilla. SASKrin arvio on, että kehitys
yhteistyön volyymi nousee vuoteen 2008 mennessä 3 miljoonasta 
4,5 miljoonan euron tasolle.

VTK Matts Weurlander



Mika Helander

Suomalaisen ay-liikkeen 
kansainväliset yhteydet

Ammattiyhdistysliikkeen kansainvälinen yhteistyö tapahtuu 
suuressa määrin kansainvälisten järjestöjen puitteissa. Yhteis
työn osapuolina olevien järjestöjen m onim uotoisuus ja -lu k u i

suus on häm m ästyttävän suuri. Kansainvälisten ay-järjestöjen ympäristö 
m uodostaa, niin kuin eräs ammattiyhdistysjohtaja kuvasi haastattelus
sa, ”lyhennelmien viidakon”. Täm ä viidakko sisältää lukuisia kirjainyh
distelmiä kuvaamaan keskusjärjestöjen yhteisjärjestöjä, ammattisihtee- 
ristöjä ja m uita yhteistyöelimiä. Ay-järjestöjen ja -verkostojen lisäksi 
ay-liike on tiiviissä yhteydessä m uiden m aiden sisarjärjestöihin sekä 
kansainvälisiin valtioidenvälisiin järjestöihin.

Kansainvälinen yhteistyö on laajamittaista ja monipuolista, m utta 
samanaikaisesti vaikeasti hahm otettavaa ja sen kuvaaminen kattavasti ja 
yleisluonteisesti on haastava tehtävä. Kansainvälisten järjestöjen välillä 
on päällekkäisyyksiä ja käsiteltävät asiat limittyvät toisiinsa. Nykypäi
vän pohjoismainen yhteistyö on samalla EU-yhteistyötä ja ay-järjestöis- 
sä tehdään myös muiden järjestöjen asioihin liittyvää työtä. Esimerkiksi 
Euroopan Ammatillisessa Yhteisjärjestössä EAY:ssä tapahtuva työsken
tely on samanaikaisesti EU-työskentelyä. Ay-liikkeen kansainvälisen 
yhteistyön tutkim inen on siksi vaativa tehtävä.1

Suomessa ei ole aiemmin tehty kattavaa empiiristä tutkim usta ay- 
liikkeen kansainvälisten suhteiden suuntautum isesta, sisällöstä tai laa-
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juudesta. Pohjoismaisen ay-liikkeen kansainvälistymistä on tutk ittu  
FAFO:n2 tutkimushankkeessa, jossa raportti "Internasjonalisering og 

fagorganisering. En undersokelse av de nordiske fagforbundenes internas- 
jonale arbeid” (Nergaard &  Dolvik 2005) on lähellä täm än tu tkim uk
sen tematiikkaa. Kyseinen tutkim us ei kuitenkaan kata suomalaisen 
ay-liikkeen rajat ylittävän vuorovaikutuksen maantieteellistä suuntau
tum ista tai toim innan osapuolia, vaikkakin se ansiokkaasti tarjoaa ver
tailevaa aineistoa Suomen ja m uiden Pohjoismaiden am m attiliittojen 
kansainvälisestä työskentelystä.

M inisteriöiden ja valtionhallinnon kansainvälisiä yhteyksiä on tu t
kittu  useassa eri tutkimuksessa (Lintonen &  Niem i 1979; Helander 
1993; N iem i 1977) ja kuntien kansainvälinen ystäväkuntatoim inta 
on myös saanut osakseen tutkimuksellista kartoitusta (esim. Helander 
1991). Talouteen ja tuotantoon liittyvää kansainvälisyystutkimusta on 
tuo tettu  laajalti, m uun muassa interdependenssin, eli keskinäisen riippu
vuuden lähtökohdista käsin sekä kaupankäynnin suuntautum isen ana
lyysinä. Lisäksi suomalaista kehitysyhteistyötä on tu tk ittu  laajasti esi
merkiksi kehitysm aatutkimuksen puitteissa.

Ay-liike, joka suomalaisessa yhteiskunnassa jäsenmäärältään ja vai
kutusvallaltaan lienee poliittisten puolueiden ja evankelis-luterilaisen 
kirkon rinnalla vaikutusvaltaisin yhteiskunnallinen liike, on jäänyt kan
sainvälisyyden osalta kutakuinkin tutkim atta. Tässä artikkelissa pyrin 
paikkaamaan kyseistä tutkimuksellista aukkoa. Kuvaan tässä artikkelis
sa määrällisesti suomalaisen ay-liikkeen ulkosuhteita, eli kansainvälisen 
vuorovaikutuksen maantieteellistä ja organisatorista suuntautum ista, 
yhteyksien intensiteettiä sekä kansainvälisen yhteistyön yhteyssisältöjä.3

Kansallisen kehikon riittävyys edunvalvonnassa toisen maailmanso
dan jälkeisenä aikana merkitsi, että kansainvälinen toim inta sai suhteelli
sen vaatimattoman aseman ay-liikkeen sisällä. Kansainvälisiä kysymyksiä 
käytettiin kyllä taktiikkamielessä sosialidemokraattien ja kom m unis
tien välisessä kamppailussa (M ajander 1991, 40), m utta ”tärkeät asiat” 
hoidettiin kansallisissa neuvottelupöydissä. Tästä syystä ei ollut suur
ta tarvetta panostaa aikaa eikä resursseja kansainvälisiin yhteyksiin. Lä
hestyessämme nyt 2000-luvun alussa aihetta on tilanne m uu ttunu t so
danjälkeisestä kansallisen kehikon hegemonisesta tilanteesta. Talouden
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globalisaatio on muodostamassa kansainvälisestä vuorovaikutuksesta 
tärkeän osan ammattiyhdistysliikkeen toimintaa. Ammattiyhdistysjoh
tajat ovatkin heräämässä uuteen todellisuuteen. Genevessä toimivan Glo
bal Labor Instituten johtaja Dan Gallin on vedonnut maailman ammat
tiliittoihin, että ne lisäisivät yhteistyötään. Hänen mielestään monien 
ammattiliittojen pysytteleminen tiukasti kansallisella tasolla nykyisenä 
talouden kansainvälistymisen aikana haittaa kansainvälisen työväenliik
keen kehitystä (Clinell & Nilsson 2001, 83—84).4 Heikki Pohja on sa
moilla linjoilla ja toteaa Rakentaja lehdessä (2005, 19) suomalaisen ay- 
liikkeen panostuksen kansainväliseen toimintaan olevan riittämätöntä.5 
Pohja kehottaa suomalaisia osallistumaan kansainvälisiin tilaisuuksiin 
ja rakentamaan henkilökohtaisia verkostoja ulkomaalaisten kollegojen 
kanssa. Tällaista toimintaa onkin kehitetty muun muassa vuonna 2005 
Japanissa järjestetyssä Vapaiden Ammattiyhdistysten Kansainvälisen Lii
ton, VAKL:in (ICFTU) -konferenssissa, johon osallistui valtuuskunta 
suomalaisen ay-liikkeen korkeita päättäjiä ja jossa SAK:n puheenjohtaja 
Lauri Ihalainen valittiin Pohjolan ay-liikkeen edustajana hallituksen ja 
työvaliokunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi (Aunimo 2005, 17). 
Vajaa kaksi vuotta myöhemmin, marraskuussa 2006 muodostetiin maa
ilmanlaajuinen ay-järjestö ITUC, yhdistämällä VAKL sekä katolilainen 
World Confederation of Labour -  WCL. Lauri Ihalainen valittiin myös 
uuden järjestön hallitukseen.6

Elämme parhaillaan toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan ver
rattavaa murroskautta ay-toiminnassa. Useat kehityssuunnat korostavat 
nyt rajat ylittävän ja kansainvälisen toiminnan merkitystä ja suomalai
sen ammattiyhdistysliikkeen ulkosuhteet lisääntyvät. Tulen seuraavak- 
si kuvaamaan suomalaisten ammattiliittojen kansainvälisen toiminnan 
maantieteellistä suuntautumista maailman eri maihin.

Yhteyksien m aantie tee l l inen  laajuus ja s u u n ta u t u m in e n

Suomalainen ay-liike, niin kuin sitä tämän tutkimuksen puitteissa on 
tutkittu 22 liiton otoksella,7 on yhteydessä 74 eri maahan, jotka edus
tavat kaikkia eri maanosia. Yhteydet eivät suuntaudu valtioihin osa-



puolina vaan niitä ylläpidetään m uiden maiden sisarjärjestöihin ja mo
nikansallisiin ay-organisaatioihin. Ulkomaisiin valtioihin osapuolina ei 
yhteyksiä ylläpidetä.

Yhteyksiä on kaikkiin suurempiin alueisiin Keski-Aasiaa sekä Kes
ki- ja Pohjois-Afrikkaa lukuun ottam atta. Tyynenmeren saarivaltioihin 
ei myöskään ole yhteyksiä. Kaikkialle muualle maailmassa, jossa asuu 
lukumääräisesti mainittava väestö, on suomalaisella ammattiyhdistys
liikkeellä yhteyksiä. Kuitenkin joihinkin alueisiin -  kuten Lähi-itään 
-  yhteydet ovat rajallisia ja pääasiallisena syynä tähän on ay-liikkeen 
esiintymättömyys kyseisissä maissa.8

Pohjoismaihin, Baltian m aihin sekä Länsi-Eurooppaan yhteydet 
ovat laajat sekä tiiviit (katso taulukko 1). Kaikkiin maihin on yhte
yksiä, monilla liitoilla on näihin m aihin yhteyksiä ja lisäksi yhteydet 
ovat varsin intensiivisiä niin, että m aihin ollaan usein yhteydessä. Esi
merkiksi Ruotsiin, Tanskaan ja Norjaan on kaikilla tutkim uksen lii
toilla yhteyksiä.9 Kaikkiin EU-m aihin yhteydet eivät kuitenkaan ole 
kovinkaan laajat, vaan eteläisen Euroopan m aihin sekä siirtymätalou
den m aihin itäisessä Euroopassa (toisin sanoen entisiin kommunistisiin 
maihin), joista osa on uusia EU-maita, yhteydet ovat olemassa, m ut
ta ne eivät koske useita liittoja eivätkä ole kovin intensiivisiä yhteysti- 
heydellä m itattuna. O n  kuitenkin syytä todeta yhteyksien olevan niin 
laajat, että kansalaisyhteiskunnassa ja yhteiskunnallisten liikkeiden pa
rissa tuskin esiintyy m onia järjestöjä, joilla olisi maantieteellisesti yhtä 
laajat kansainväliset yhteydet. Vertailutiedon puuttuessa voidaan vain 
arvailla, että Suomessa ehkä puolueet, kirkko ja urheilujärjestöt kan
salaisyhteiskunnan järjestöistä omaavat maantieteellisesti yhtä kattavat 
kansainväliset yhteydet.

Kansainväliset yhteydet m uihin kansalaisjärjestöihin maailmalla 
eivät kuitenkaan ole merkittäviä. Kansainvälinen ammattiyhdistysliike 
m uodostaa tämän tutkim uksen valossa om an toimintaym päristön, jolla 
on maailmanlaajuiset sisäiset verkostot. Tätä kuvaa myös julkaisu "Liik
keessä maailmalla”, jossa esitellään ay-liikkeen kansainvälistä toim intaa 
yhteistyöjärjestöjen muodossa. Esitettyjen järjestöjen parissa ei (ILO:ia 
lukuun ottam atta) ole m uita kuin ay-järjestöjä (Bergman 2001).
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Mikäli halutaan tutkia koko kansalaisjärjestökentän keskinäis
tä verkottumista täytyy kohteeksi valita kansainvälisten ay-järjestöjen 
kosketuspinta toisiin kansalaisjärjestöihin esimerkiksi WTO-mielen- 
osoitusten tai maailman sosiaalifoorumin puitteissa (Sundman 2006, 
124—133) tai kansallisella tasolla tapahtuva kansalaisjärjestöjen välinen 
vuorovaikutus. Tästä voidaan myös vetää sellainen johtopäätös, etteivät 
konkreettiset yhteydet, esimerkiksi ”hyviin käytäntöihin” liittyen suo
raan eri järjestöjen välillä sellaisissa kysymyksissä kuten yritysten sosi
aaliseen vastuuseen vaikuttaminen, vielä ole yleisiä. Kansalaisjärjestö
jen yhteinen globalisaatioon liittyvä toiminta suuntautuu osin laajoihin 
globaaleihin kampanjoihin ja periaatejulistuksiin ja osin kansallisella ta
solla kampanjoihin tai valtiolliseen politiikkaan vaikuttamiseen. Tästä 
esimerkkinä voidaan mainita Helsingissä vuodesta 1993 saakka järjes
tetty Maailma kylässä -festivaali, jossa ay-liike esiintyy yhdessä muiden 
kansalaisjärjestöjen kanssa sekä alkuvuodesta 2006 julkaistu vetoomus 
Suomen kehitysyhteistyömäärärahojen korottamiseksi 0,7 % brutto
kansantuotteesta. Vetoomuksen allekirjoittivat 114 kansalaisjärjestöä, 
mukana Metallityöväen liitto ja Suomen Ammattiliittojen Solidaari
suuskeskus SASK. Vaikuttaa kuitenkin siltä, kansainvälisen vuorovai
kutuksen valossa, että maailmanlaajuinen ammattiyhdistysliike muo
dostaa sen viiteryhmän, jota voidaan kutsua nimityksellä ”Me \  Siihen 
ei näyttäisi vuorovaikutuksen puitteissa kuuluvan muita kansalaisjär
jestöjä.

Maat joihin yhteyksiä on ollut viimeisten kahden vuoden aikana 
voidaan jakaa neljään ryhmään yhteystiheyden osalta.10 Eniten yhteyk
siä on Pohjoismaihin, Viroon ja Belgiaan. Tämän ryhmän maihin lii
tot ovat keskimäärin yhteydessä vähintään kerran kuukaudessa. Nämä 
maat ovat maantieteellisesti lähellä ja lisäksi institutionaalisesti Viroa, 
Belgiaa ja jossain määrin Norjaa lukuun ottamatta,11 Suomen kaltai
sia.

Toiseen ryhmään kuuluvat pienemmät Pohjoismaat: Islanti ja Fär
saaret, m uut Baltian maat: Latvia ja Liettua sekä isot EU-maat: Britan
nia, Saksa ja Ranska. Näihin maihin liitot ovat yhteydessä keskimäärin 
3-5 kertaa vuodessa.
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Taulukko 1: Yhteystiheys eri maihin (Yhteyksiä vähint. 2004-2005)
Yhteyksien

Färsaaret 18 6,72 0 24,33 121

Islanti 18 8,44 4 24,03 152

Norja 18 26,33 12 31,82 474

Ruotsi 18 46,78 52 36,20 842

Tanska 18 26,56 18 30,55 478

Viro 18 20,67 18 24,66 372

Latvia 18 5,56 1 12,86 100

Liettua 18 5,50 1 12,88 99

Irlanti 18 ,33 0 ,69 6

Britannia 18 10,06 3 24,20 181

A lankom aat 18 4,00 2 6,21 72

Belgia 18 37,22 4 67,31 670

Itävalta 18 3,61 1 6,35 65

Luxemburg 18 1,44 0 3,05 26

Monaco 18 ,11 0 ,47 2

Ranska 18 8,44 2 24,13 152

Saksa 18 6,72 3 8,69 121

Sveitsi 18 2,83 0 6,04 51

A lbania 18 ,11 0 ,47 2

Bosnia 18 ,11 0 ,47 2

Espanja 18 1,33 0 2,89 24

G ibraltar 18 ,06 0 ,24 1

Italia 18 1,28 0 2,91 23

Kreikka 18 ,50 0 1,29 9

Kroatia 18 ,06 0 ,24 1

Malta 18 ,06 0 ,24 1

Portugali 18 ,39 0 ,98 7

Serbia 18 4,22 0 13,19 76

Slovenia 18 ,22 0 ,94 4

Bulgaria 18 ,33 0 1,03 6

Moldavia 18 ,06 0 ,24 1

Puola 18 2,44 0 4,58 44

Romania 18 ,44 0 1,29 8

Slovakia 18 ,61 0 1,33 11

Tsekki 18 2,00 0 3,88 36

Ukraina 18 ,67 0 2,83 12

Unkari 18 1,44 0 3,05 26

Valkovenäjä 18 ,17 0 ,51 3

Venäjä 18 4,06 2 6,18 73
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N K eskiarvo

G rönlanti 18 ,22

K anada 18 ,94

USA 18 1,28

Intia 18 ,17

Japani 18 ,22

K iina 18 ,11

K orea 18 ,11

Taiw an 18 ,11

Filippiinit 18 ,11

Indonesia 18 ,22

M alesia 18 ,22

S ingapore 18 ,06

Thaim aa 18 ,11

Israel 18 ,22

Turkki 18 ,22

Etelä-A frikka 18 ,56

N am ibia 18 1,33

M osam bik 18 ,06

Sam bia 18 1,33

Zim babw e 18 1,39

Mali 18 1,33

Togo 18 1,33

Brasilia 18 4,28

Chile 18 ,22

K olum bia 18 ,00

Peru 18 ,33

Uruguay 18 ,67

B arbados 18 ,06

D om inikaan. . „ . .
Tasavalta

Haiti 18 ,11

K uuba 18 ,11

Costarica 18 ,11

M eksiko 18 ,60

A ustralia 18 ,39

Uusi Seelanti 18 1,00

Vaihteluvälit:
K eskiarvo: 0-104 
Yhteyksien lukum äärä: 0-1872

Y hteyksien

M ediaani K eskihajonta Lukum äärä

0 ,94 4

0 2,92 17

0 2,97 23

0 ,51 3

0 ,65 4

0 ,47 2

0 ,32 2

0 ,47 2

0 ,47 2

0 ,94 4

0 ,94 4

0 ,24 1

0 ,47 2

0 ,94 4

0 ,65 4

0 1,15 10

0 5,66 24

0 ,24 1

0 5,66 24

0 5,65 25

0 5,66 24

0 5,66 24

0 13,18 77

0 ,94 4

0 ,00 0

0 1,03 6

0 2,83 12

0 ,24 1

0 ,47 2

0 ,47 2

0 ,47 2

0 ,47 2

0 ,00 12

0 1,04 7

0 44,72 2
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K olm anteen ryhm ään kuu luvat A lankom aat, Itävalta, Sveitsi, Ser
bia, Puola, Venäjä ja Brasilia. T äm än  ryhm än  m aih in  suom alaiset am 
m attiliito t ovat keskim äärin pari kertaa vuodessa yhteydessä. N äistä 
m aista erityisesti Venäjä ja Brasilia ovat m ielenkiin toisia teollisen ka
p italism in laajentum isalueita. Brasilian osalta yhteydet selittyvät myös 
Brasilian Porto Alegressa v u onna  2001 perustetu lla  m aailm an sosiaali- 
foorum illa.

N eljän teen  ryhm ään kuu luvat lo p u t m aat, jo iden  kanssa on  sa tun 
naisia yhteyksiä. T ähän  ryhm ään  kuu luvat m u u n  m uassa Aasian vast
ikään teollistuneet m aat (N IC ) ,12 sekä K iina ja In tia , joissa olisi erityis
tä  tarvetta  am m attiyhdistysto im innalle , m u tta  joissa se valtion taholta  
on  rajo itettua. N äm ä m aat edustavat ku itenk in  siinä m äärin erilaista 
m odern itee ttia  ja yhteiskuntajärjestelm ää ettei yhteisen su u n n an  löytä
m inen  vuorovaikutuksessa ole helppoa. T ähän  ryhm ään  kuu luvat myös 
useim m at siirtym ätalouden  m aat itäisestä Euroopasta. M yöskin eteläi
sen E uroopan  m aat kuuluvat tähän  ryhm ään  sekä lopu lta  myös A frikan 
ja E telä-A m erikan m aat. N äih in  m aih in  on  yhteyksiä, m u tta  n iitä  on 
korkein taan  kerran  vuodessa.

Yhteystiheyden teoretisointia

Selitettäessä yhteyksien su u n tau tu m ista  sekä in tensiteettiä , eli yhteys- 
tihey ttä  eri osapuolten  kanssa, voidaan suuressa m äärin  soveltaa sam o
ja tu tk im usteorio ita  kuin ay-liikkeen yleisessä, sekä vertailevassa tu tk i
muksessa. Tällaisia teorio ita  ovat esim erkiksi institu tionaalinen  rakenne, 
funk tio t, eli in stituu tio iden  tehtävät esim erkiksi palkkaneuvotteluissa, 
käsiteltävät asiakokonaisuudet palkkaneuvotteluissa, sekä historialliset 
asetelm at ja kehityskaaret kansallisten am m attijärjestö jen  kehityksessä 
(H ym an 2 0 0 1 ,2 0 3 -2 3 2 ) .

O n  myös kansainväliseen u lo ttuvuu teen  liittyviä selitysmalleja ku 
ten  taloudellisen keskinäisen riippuvuuden  teoriat. T äm än  teorian yh 
tenä osa-alueena on  yrityskohtaisen laajentum iskehityksen p a in o ttam i
nen, jossa korostetaan sitä, että  elinkeinoeläm ä on  fuu sio itu n u t rajojen 
ylitse m onikansallisiksi yritysverkostoiksi. K u lttuu rinen  etäisyys on yh-
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teyksiä selittävä näkökulma ja myös maantieteellinen etäisyys on osal
taan m ukana selittämässä yhteyksien laajuutta, vaikkakin etäisyydet 
globalisoituneessa maailmassa ovat m enettäneet merkitystään.

Interdependenssi

Bernt Schiller kirjoitti 1995 pääoman kansainvälistymisen merkitse
vän suurta haastetta pohjoismaiselle työmarkkinaperinteelle, kansanta
louksien tullessa toisistaan riippuvaisiksi (Schiller 1995, 18-20). Schil
ler ei m ainitse ay-liikkeen omaa kansainvälistymistä vastauksena tähän 
haasteeseen, m utta on todennäköistä, että keskinäinen riippuvuus vai
kuttaa myös kansainvälisten ay-yhteyksien muodostumiseen. Tutkies
sani maiden välistä riippuvuutta ay-yhteyksien selittäjänä, voidaan kui
tenkin todeta ettei maiden välisellä kaupalla näytä olevan merkitystä 
yhteystiheyden selittäjänä.13 M utta tutkittessa keskinäistä taloudellista 
riippuvuutta suorien sijoitusten muodossa päästään kuitenkin selkeäs
ti korkeam piin selitysasteisiin. Suomeen tulevilla suorilla sijoituksilla14 
voidaan selittää enemm än (R2=.433) kuin Suomesta ulos suuntautuvil
la sijoituksilla (R2=.283). Selitysasteet ovat merkittäviä.15 Yhteenvetona 
tästä analyysistä voidaan todeta, että mitä enemm än jostakin maasta 
tulee Suomeen suoria sijoituksia, sitä enemm än ay-liikkeellä on tähän 
maahan yhteyksiä. Voidaan myös todeta, että ay-liike on suuremmassa 
määrin suuntau tunut sellaisten maiden kanssa vuorovaikutukseen, jot
ka investoivat Suomeen kuin maiden joihin Suomi investoi.

Institutionaalinen selitys

Järjestäytymisasteella voidaan selittää 33 % vaihtelusta yhteystiheydes- 
sä eri maiden kanssa kun verrataan tällä kyselyllä saatuja tuloksia ILO: 
n 1999 raportoim aan 92 maan survey-tutkimukseen, jossa julkaistiin 
tuloksia järjestäytymisasteesta ja sen muutoksista vuodelta 1995. ILO: 
n lehdistötiedotteessa raportoim at 34 maata, joista 31 maahan suoma
laisella ay-liikkeellä täm än tutkim uksen valossa on yhteyksiä, muodos-
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tavat lähes puolet kaikista 74 maasta, joihin täm än tutkim uksen valos
sa ay-liikkeellä on yhteyksiä. Tulosta tukee myös se, että yhteystiheys 
selittyy voimakkaasti vuosien 1970, 1980 ja 1989 järjestäytymisasteilla 
niin, että lähempänä historiassa olevat järjestäytymisasteiden erot se
littävät hiem an enemm än yhteyksien intensiteettien eroista kuin kau
em m in sitten vallinnut tilanne.16 Lisäksi työttöm ien järjestäytymisaste 
selittää hiem an työllisten järjestäytymisastetta enemm än yhteyksien in
tensiteetin vaihtelusta, joka viittaa G hentin  järjestelmän merkitykseen. 
G hentin  järjestelmässä työttömyyskassat ovat am m attiliittojen hallin
noimia. Maissa joissa kyseistä järjestelmää sovelletaan on yleensä kor
kea järjestäytymisaste.17 O n  huom ion arvoista, että järjestäytymisasteel
la kyetään, (jopa 11 vuotta vanhan ja vanhem m ankin aineiston osalta)18 
selittämään korkeita osuuksia yhteystiheyden vaihtelusta. Järjestäyty
misasteella voidaan ehkä selittää erityisesti sitä miksi yhteydet ovat niin 
tiiviitä Pohjoism aihin.19

Järjestäytymisasteen muutoksella 1985-95 ei sitä vastoin saman ai
neiston valossa voida selittää yhteyksien tiiviyttä. ”Elinkaariselitys”, siltä 
osin kuin järjestäytymisen m uutos viittaa kansallisen ay-liikkeen elin
kaareen, ei selitä yhteyksien intensiteettiä. Aineistojen välillä on tältä 
osin suurehko aikaviive ja saattaa olla, että lähempänä yhteystiheyden 
mittausajankohtaa oleva järjestäytymisasteen muutos, esimerkiksi 2000- 
luvun alussa, saattaisi selittää enemmän yhteystiheyden vaihtelusta.

Myöskään kolmen eri ajankohdan (1970, 1980, 1990) jäsenmää
rät20 eivät juurikaan selitä yhteystiheyttä. Täm ä tarkoittaa sitä, että ay- 
liikkeen absoluuttinen koko ei ole merkittävä yhteyksien selittäjä.

Y h te i s k u n n a l l in e n  s a m a n k a l t a i s u u s  ja e s im e r k in  v o i m a

Kun tarkastellaan Ay-järjestelmän ja työm arkkinoiden toim intaa yh
teiskunnallisena samankaltaisuutena ollaan lähellä institutionaalis
ta selitysmallia. Erona on, että institutionaalinen selitysmalli perehtyy 
suuremmassa määrin ay-liikkeen m uotoon, kun toim intaan paneutu
va tarkastelu vuorostaan keskittyy ay-liikkeen funktioihin. Lisäksi yh
teiskunnallisessa samankaltaisuudessa on myös kyse laajemmin muista



kulttuuriin ja yhteiskuntajärjestelmään liittyvistä ominaisuuksista kuin 
vain työmarkkinoista tai ay-liikkeen toiminnasta. Siksi onkin syytä lä
hestyä yhteiskunnallisen samankaltaisuuden analyysiä useamman indi
kaattorin kautta kuin pelkästään työmarkkinaindikaattorien avulla.

Tähän artikkeliin on analysoitu 13 kansainvälisen indeksin riippu
vuutta yhteystiheyteen.21 Erot Suomen ja kyseisissä indekseissä olevi
en muiden maiden välillä kuvaavat tavallaan Suomen yhteiskunnallista 
samankaltaisuutta eri maiden kanssa. Erot kertovat siitä sijoittuvatko 
maat asteikolla lähelle vai kauas Suomesta.22

Mainitsemisen arvoista selitysvoimaa omaavat UNDP:n kehitys- 
indeksi (R2=.246), kilpailukykyindeksi (R2=.223), ympäristön kestä- 
vyysindeksi (R2=.249) sekä sukupuolten välistä eroa kuvaava indeksi 
(RT.276).23 O n merkille pantavaa, että ammattiliittojen kansainväli
nen toiminta on yhteydessä siihen, kuinka maat sijoittuvat juuri yllä 
olevilla kehitysmittareilla. Näistä indekseistä kolme on niin sanottuja 
”pehmeitä ’ mittareita, jotka kuvaavat sellaista laajempaa ja monipuo
lisempaa yhteiskuntapolitiikkaa, joka ulottuu yli työmarkkinoiden, ta
louden, teknologian ja muun infrastruktuurin.

Riippuvuudet yhteyksien ja maiden välisten erojen välillä eivät 
kuitenkaan ole sellaisia, että suurin läheisyys indeksillä merkitsisi suu
rinta yhteystiheyttä. Useimmiten riippuvuus merkitsee, että korkeam
pia rankisijoituksia indeksillä seuraa tiiviimmät yhteydet. Tämä puo
lestaan merkitsee, että yhteyksiä ylläpidetään pikemmin esimerkkeinä 
toimiviin kärkimaihin kuin samankaltaisiin ja -tasoisiin maihin. Tämä 
tukee kansainvälisen politiikan teorioista tuttua liberaalia selitysmallia, 
jossa kansainvälinen vuorovaikutus rakentuu vapaaehtoisuuden pohjal
le. Suomalainen ay-liike on siis tämän tulkinnan mukaan vapaaehtoi
sesti ja oma-aloitteisesti yhteydessä maihin, jotka ovat taloudelliselta ja 
muulta yhteiskunnalliselta painoarvoltaan merkittäviä ja toimivat esi
merkkeinä.24 Suomi on kuitenkin useilla näistä indekseistä aivan kär
kiryhmässä.

Erityisesti työmarkkinoiden samankaltaisuuden voisi olettaa li
säävän yhteyksiä maiden välillä.25 Jossain määrin näin varmaankin on, 
kuten esimerkiksi pohjoismaisessa yhteistyössä, joka osittain johtuu 
pohjoismaisen työmarkkinamallin samankaltaisuudesta. Työehtosopi-
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m usten yleissitovuus, työmarkkinajärjestöjen ja valtiovallan yhteistyö 
sekä työntekijöiden (kollektiivina) ja työnantajien välinen yhteistyö 
ovat tällaisia pohjoismaisen työm arkkinam allin piirteitä (vrt. Schiller
1995, 11-23).26 

Suomen ulkosuhteet

Ay-instituutioiden samankaltaisuutta, taloudellisia suhteita ja yhteis
kunnan kehitystä vieläkin enem m än selitysvoimaa omaavat Suomen 
ulkosuhteet ja niiden jatkuvuus. Tutkiessani samalla maaluokituksella 
kuin 1990-luvun alussa tekemässäni (Helander 1993, 143) ministeri
öiden kansainvälisiä yhteyksiä käsittelevässä tutkimuksessa ministeriöi
den silloisten yhteyksien korrelaatiota nykyisiin ay-yhteyksiin, on kor- 
reiaatiokerroin erittäin vahva (r = .839).27 O n  merkille pantavaa, että 
ministeriöiden yhteystiheys vuonna 1992 tehdyssä tutkimuksessa omaa 
niin suuren korrelaation am m attiliittojen 2000-luvun alun yhteyksien 
kanssa.

Tulos viittaa tiettyyn jatkuvuuteen ja kattavuuteen Suomen ulko
suhteissa, vaikka geopoliittisessa ympäristössä on tapahtunut huom at
tavia m uutoksia.28 Neuvostoliitto ja Itäblokki ovat rom ahtaneet ja Suo
mi on liittynyt Euroopan Unioniin. Ay-liikkeen yhteyksiä ylläpidetään 
2000-luvun alussa samoihin maihin kuin valtion yhteyksiä ylläpidettiin 
1990-luvun alussa. Tämä on myös nähtävissä silmämääräisessä tarkas
telussa, jossa voidaan havaita m aiden joukossa sellaisia Afrikan maita, 
jotka ovat kum ppaneina myös valtion kehitysyhteistyössä. Korrelaatio 
ei myöskään ole palautettavissa maantieteellisiin etäisyyksiin, sillä pää
kaupunkien välisen välimatkan29 selitysvoima on huomattavasti alhai
sempi.30

Vaikka näihin tuloksiin menetelmällisten ongelmien johdosta täy
tyy suhtautua varauksella, tukee tulos korporatistista teoriaa, jossa ay- 
liike on ymmärrettävä valtion jatkeena ja valtioon voimakkaasti integ
roituneena, m utta kuitenkin vapaana yhteiskunnallisena toimijana.

Ay-liikkeen ulkosuhteet noudattavat toisin sanoen valtiovallan 
ulkosuhteiden suuntautum ista. Täm ä ei kuitenkaan ole uusi asia, sil-



lä suomalaiset kansalaisjärjestöt ovat yleensä kansainvälisissä yhteyk
sissään noudattaneet hallituksen ulkopolitiikkaa (Paavonen 1986, 11). 
Eero A. W uoren elämänkaari työväenliikkeen aktivistista, am m attiyh
distysjohtajaksi ja m yöhem m in suurlähettilääksi Lontooseen kertoo täl
laisesta ammattiyhdistysliikkeen ja valtion ulkopolitiikan kytköksestä 
ja tätä kytköstä W uori oli itse aktiivisesti rakentamassa (Nevakivi 1992, 
235). SAK:n pääsihteerinä vuosina 1957-60 to im inut Olavi Lindblom 
(1981, 163) kertoo myös muistelmissaan VAKL:in syntyajoilta englan
tilaisen puheenjohtajan yrittäneen saada suomalaisia m ukaan VAKL: 
iin, johon Lindblom  huom autti SAK:n noudattavan YYA-sopimusta 
ja Suom en virallista ulkopoliittista linjaa. VAKL:in säännöissä kiellet
tiin suhteet kom m unistisiin maihin. Koska Neuvostoliitto oli erityis
asemassa Suomen ulkosuhteissa ei suomalainen ay-liike voinut tällais
ta sääntöä hyväksyä (kts. myös Valkonen &  Suomen Am m attiliittojen 
Keskusjärjestö 1989, 41). Kuitenkin lähinnä ulkosuhteista johtuneen 
MAL-jäsenyyden aikana vahvistettiin erityisesti sosialidemokraattien 
toimesta yhteyksiä Skandinaviaan, Englantiin ja Yhdysvaltoihin (Ma
jander 1991, 40—46). Ay-liike seisoi valtion ulkopolitiikan takana myös 
sodan syttyessä vuonna 1939 (Nevakivi 1992, 111-120; Valkonen & 
Suomen A m m attiliittojen Keskusjärjestö 1989, 30-31). U lkopolitii
kan merkitystä tuon ajan ay-toiminnassa kuvastaa myös se, että tal
visodan syttymiseen liittyvää keskustelua SAK:n kolm annen edustaja
kokouksen pöytäkirjoista vuodelta 1940 on sensuroitu värikkyytensä 
vuoksi (Nevakivi 1992, 139). Kuitenkin ay-liike on myös poikennut 
valtion virallisesta ulkopoliittisesta linjasta kuten Tapio Bergholm esit
tää toisaalla tässä teoksessa. Myös STTK:n toim inta ETYK-kokouk
sen alla vuonna 1973, jossa palkkavaatimukset kytkettiin kokouksen 
tietoliikenteeseen, on tietynlainen osoitus ay-liikkeen poikkeamisesta 
ulkopoliittisesta yhteisymmärryksestä, jonka mukaan maan etua ei saa 
vaarantaa suhteessa ulkovaltioihin (Ruohonen 1981, 141-144). M utta 
myös Peter J. Boldt kuvaa tässä teoksessa kuinka ay-liike on valtioval
lan tapaan kannattanut vapaakauppaa, siihen liittyviä G ATT ja W T O  
neuvotteluita sekä Suomen EU-jäsenyyttä. Voidaan siis havaita tiettyä 
säännönm ukaisuutta suomalaisen yhteiskunnan kansainvälisen vuoro
vaikutuksen suuntautumisessa.



Ulkopolitiikan näkökulmasta katsottuna on kuitenkin merkille 
pantavaa, että ammattiyhdistysliike yhteiskunnallisena liikkeenä yhä 
noudattaa valtion ulkopoliittista linjaa, vaikka kylmän sodan voima
kas ulkopoliittinen sääntely on jo jäänyt historiaan. N ykytilannetta voi 
ehkä tulkita myös siten, että ay-liikkeellä on tätä nykyä, suuremman 
valinnanvapauden ympäristössä, hyvät m ahdollisuudet vaikuttaa val
tion viralliseen ulkopoliittiseen linjaan. Presidentti Halosen syksyllä 
2007 maailman talousfoorumissa, Kiinassa esiin nostam at teemat työ
suojelusta ja suomalaisten yritysten vastuullisuudesta antaa myös viit
teitä tästä.

Yhteyksiä selittäviä tekijöitä on useita ja m onet tekijät liittyvät 
myös toisiinsa, kuten yhteiskunnallinen samankaltaisuus ja maantie
teellinen etäisyys. Tekijöiden suhteellisia merkityksiä ei ole tässä artik
kelissa voitu analysoida, eikä kaikkia tekijöitä huom ioida. Näyttäisi 
tehtyjen analyysien valossa kuitenkin siltä, että suomalaisen am m atti
yhdistysliikkeen kansainvälisen vuorovaikutuksen määrällistä suuntau
tum ista voidaan pääasiallisesti selittää eri maiden kansallisten ay-liik- 
keiden institutionaalisella rakenteella, tietyillä yhteiskuntakehityksen 
ulottuvuuksilla, Suomen ulkosuhteilla sekä myös jossain määrin mai
den välisellä taloudellisella, keskinäisellä riippuvuudella niin kuin se il
menee suorissa sijoituksissa, eli pääomavirroissa maiden välillä.

Yhteyksien sisällöstä

Yhteyssisältöjen keskimääräisessä lukumäärässä ei ole suurta eroa poh
joismaisen (10,6), eurooppalaisen (9,5) tai maailmanlaajuisen (13,1) 
yhteistyön välillä.31 Maailmanlaajuisessa yhteistyössä liitoilla on keski
määrin hiukan useampia yhteistyöaiheita kuin muilla toimintatasoilla. 
Yhteistyö on hieman monipuolisempaa maailmanlaajuisessa yhteistyös
sä. Tämä johtuu m uun muassa siitä, että maailmanlaajuista yhteistyö
tä ylläpidetään myös kestävän kehityksen kysymyksissä sekä siitä että 
se sisältää järjestötoim innan perusoikeuksiin liittyviä yhteyksiä, kuten 
ay-johtajien vangitsemistapauksissa. Esimerkiksi Etelä-Koreaan liitty
en oli 2000-luvun alussa käynnissä niin kutsuttu  ”Free Lee kampanja”,



jossa ammattijärjestöt ympäri maailman Union Network Internationa
lin johdolla painostivat Korean valtionjohtoa vapauttamaan vangittuja 
am m attiyhdistysjohtajia.32 Tällaiset aiheet eivät erityisesti eurooppalai
sessa yhteistyössä ole enää ajankohtaisia toim intam uotoja.33 Suomalai
sen ay-liikkeen globaalin yhteistyön voidaan todeta olevan m onipuo
lista, siltä osin kuin se maantieteellisesti on maailmanlaajuista. Se ei 
kuitenkaan ole erityisen intensiivistä. Useissa yhteistyöaiheissa yhteydet

T aulukko  2: E ri yhteyssisällöissä tapahtuvien  yhteyksien intensiteetti ja  laajuus

Sisältö Pohjois
mainen

L iitot

Keski
arvo

Y hteys-
tiheys

Eurooppa
lainen

Liito t

Keski
arvo

Y hteys-
tiheys

Maailman
laajuinen

Liitot

Keski
arvo

Y hteys-
tiheys

V uositapaam isia , ru tiin inom aisia  
työ y h tey k siä  j a  - ta p a a m is ia

17 39,2 16 24,8 15 11,8

E U -asio ih in  liittyv issä  kysym yksissä 14 25,3 16 24,4 8 3,1
IL O :iin  liittyv issä  kysym yksissä 6 9,9 6 3,5 6 2,3
W T O :iin  liittyv issä  kysym yksissä 5 8,0 7 1,9 9 4,5
E W C :eih in  liittyv issä  k y sym yksissä 9 9,2 10 9,0 4 0,6
PalkJcaneuvotteluihin ja  työehto ih in  
liittyv issä  kysym yksissä

11 6,6 9 3,7 4 1,5

K ansallisiin  ty ö ta is te lu k in  liittyvät 
kysym ykse t

9 3,9 9 7,9 5 2,9

M onikansa llis iin  ty ö ta is te lu k in  
liittyvä t kysym ykse t

6 1,6 4 1,4 6 2,0

M onikansa llisiin  y rityksiin  liittyen 10 5,7 12 6,8 10 4,8
K eh ity syh te is työhön  liittyv issä  
kysym yksissä

9 5,5 7 4,7 8 7,9

K estävän  keh ity k sen  kysym yksissä 4 6,1 5 2,2 9 4,9
U lkom aisen  ay-to im innan  
kehittäm isen  kysym yksissä

10 5,5 8 5,2 9 7,2

Pohjo ism aiden /E U -m aiden  kansallisen  
ay -to im innan  tukem isen  k y sym yksissä  
(esim . T yö taiste lu rahasto t)

6 0,6 4 0,7 4 0,8

M uiden  kuin Pohjo ism aiden  
kansallisen  ay-to im innan  tukem isen  
kysym yksissä  (esim . 
T yö taiste lu rahasto t)

5 1,0 4 1,0 4 2,2

Y ritysten  sosiaalisen  vastuun 
k ysym yksissä

7 3,2 6 3,1 8 1,9

V angittu jen  ay-joh tajicn  tuk ito im et ja  
m u issa v astaav issa  sym patia- ja  
so lidaarisuuskysym yksissä

7 1,9 3 0,3 9 5,1

Tuo tebo iko tit, saarro t ym . a ktiv iteetit 3 0,2 2 0,3 4 1,6
S iirto laisuuskysym ykset 2 1,4 4 2,9 5 1,9
Siirtym äaikakysym ykset EU :n 
laajen tum isessa

7 4,1 5 2,6 3 1,4

U lkom ailla  työsken te lev iin  
suom alaisiin  liittyv issä  kysym yksissä

8 2,2 4 1,6 2 1,3

Tilastokysym ykse t 6 0,4 6 0,6 4 1,0
Jäsenkysym ykset 8 2,1 6 1,8 2 1,7
A m m attikou lu tukseen , -ta itoon  sekä  
va lido in tijä ijes te lm iin  liittyv issä  
kysym yksissä

13 5,9 9 3,6 7 2,8

Keskiarvoon ”Yhteyksiä/liitto 2 viime vuoden aikana” on laskettu mukaan ne liitot joilla ei ole ollut yhteyksiä
kahden kuluneen vuoden aikana
Vaihteluväli
Liitot: 0-18
Yhteystiheys: 0-104



maailmanlaajuisessa yhteistyössä ovat kuitenkin harvalukuisempia kes
kimäärin kuin pohjoismaisessa ja eurooppalaisessa yhteistyössä. Yhtey
det ovat siis satunnaisem pia ja epäsäännöllisempiä. Toisaalta yhteydet 
ovat säännöllisiä siten, että ne tapahtuvat suhteellisesti katsoen suurelta 
osin vuositapaamisten puitteissa.

Tarkasteltaessa eri yhteyssisältöjen intensiteettiä, voidaan todeta 
eri painotuksia pohjoismaisessa, eurooppalaisessa ja maailmanlaajui
sessa yhteistyössä. Yhteyssisältöjen intensiteettien riippuvuutta korre- 
laatiokertoimilla mitattaessa pohjoismainen ja eurooppalainen yhteis
työ osoittavat varsin suurta riippuvuutta (r =0,931), kun sitä vastoin 
maailmanlaajuinen yhteistyö on painotuksiltaan hiem an kahdesta en
sin m ainitusta poikkeavaa (pohj. r =0.629, eur. r =0.513). Kaikissa ta
pauksissa vuositapaamiset ja rutiininom aiset työyhteydet ovat kuiten
kin tavallisin yhteyssisältö. Lisäksi pohjoismaisessa ja eurooppalaisessa 
yhteistyössä on EU-asioihin liittyvä yhteistyö tiivistä. M uilta osin poh
joismainen yhteistyö on hyvin institutionalisoitunutta siten, että M aa
ilman työjärjestöön (ILO), M aailman kauppajärjestöön (W TO ) sekä 
Eurooppalaisiin yritysneuvostoihin (EW C) liittyvissä kysymyksissä yh
teistyö on intensiivisintä. N äihin asioihin liittyen liitoilla on keskimää
rin 4 -5  kertaa vuodessa pohjoismaisia yhteyksiä.

Euroopan tason yhteistyössä ovat eurooppalaisiin yritysneuvostoi
hin, kansallisiin työtaisteluihin sekä monikansallisiin yrityksiin liittyvät 
asiat yhteystiheydeltään aktiivisimpia aihealueita. Maailmanlaajuises
sa yhteistyössä ovat sitä vastoin kehitysyhteistyö, ulkomaisen ay-toi- 
m innan kehittäm inen, sympatia- ja solidaarisuusosoitukset sekä kes
tävä kehitys asioita, joissa yhteyksiä ylläpidetään tiiveimmin. Voidaan 
siis todeta institutionalisoitum isen asteen olevan erilaista eri to im inta
tasoilla. Pohjoismainen yhteistyö on kaikkein institutionalisoituneinta 
ja se on suuntautunutta multilateraalisiin asioihin monikansallisiin jär
jestöihin liittyen. Eurooppalainen yhteistyö on enemmän pistekohtais
ta erityisiin tapauksiin tai erillisasioihin liittyen, sen lisäksi, että yhteis
työtä tehdään EU-asioissa sekä rutiininomaisesti. Maailmanlaajuisessa 
yhteistyössä yhteydet liittyvät osapuolimaan olosuhteisiin vaikuttam i
seen. Yhteyksien tavoite vaikuttaisi siten olevan erilainen eri yhteistyö- 
tasoilla.



M ielenkiintoista on myös se, että rutiininom aiset työyhteydet ja 
vuositapaamiset muodostavat niin keskeisen yhteistyöm uodon kaikes
sa ay-liikkeen kansainvälisessä toiminnassa. Tästä voidaan esittää useita 
tulkintoja. Yhteydet ovat vanhan liikkeen ominaislaadun mukaisesti in
stitutionalisoituneita ja vakiintuneita, eikä niitä leimaa verkostomainen 
spontaanius kuten uusia liikkeitä. O n  olemassa vakiintuneet toim in
tam uodot, joita noudatetaan. Samalla voidaan kuitenkin pohtia sitä, 
onko toim inta sillä tavoin aktiivista ja nopealiikkeistä kuin nykyajan 
m u u ttu n u t toim intaym päristö globaalitaloudessa edellyttäisi? Toisaalta 
yhteyksiä ylläpidetään myös monikansallisiin yrityksiin, m uiden mai
den ay-liikkeen tukemiseen ja yritysten sosiaaliseen vastuuseen liittyen. 
Kestävä kehitys ja sosiaalinen vastuu ovatkin lähellä toisiaan am m atti
yhdistysliikkeen toiminnassa, jossa kestävän kehityksen käsitteet ekolo
gisesti kestävän kehityksen lisäksi vähintään yhtä suuressa määrin sisäl
tävät sosiaalisesti kestävän kehityksen.

Maantieteellisin yhteistyötasoin samaa asiaa tarkasteltaessa voidaan 
todeta pohjoismaisen yhteistyön olevan intensiivisintä tarkasteltaes
sa yhteystiheyttä aiheittain. Kun näkökulm a käännetään toisin päin ja 
tarkastellaan yhteistyötä yhteistyöaiheittain on yhteydenpito intensii
visintä useim m iten pohjoismaisessa yhteistyössä. Eurooppalainen yh
teistyö on sitä vastoin harvimmissa yhteysaiheissa intensiivisintä. M aa
ilmanlaajuisessa yhteistyössä on useita intensiivisiä yhteysaiheita, m utta 
näissä yhteistyöaiheissa yhteystiheys on alhaisempi.

Eräänä keskeisenä yhteistyösisältönä voidaan mainita palkkaneu
vottelut. Palkkaneuvotteluihin ja työehtoihin liittyvä yhteistyö noudat
taa aiempaa 2 002-2003  tehtyä tutkim usta, jossa 52 % suomalaisista 
liitoista oli palkkaneuvotteluihin liittyvää järjestelmällistä kansainvälis
tä yhteistyötä ja 28 % satunnaista aiheeseen liittyvää yhteistyötä (Ner- 
gaard & Dolvik 2005, 63). Suomalaiset liitot olivat kyseisen tutk im uk
sen m ukaan pohjoismaisista liitoista aktiivisimpia tällä osa-alueella. Yli 
puolet täm än tutkim uksen liitoista ovat yhteistyössä pohjoismaisella ja 
eurooppalaisella tasolla palkkaneuvotteluihin ja työehtoihin liittyvissä 
kysymyksissä. Tulokset ovat myös siltä osin yhteneväiset, että tätä palk- 
kaneuvotteluyhteistyötä selvästi eniten ylläpidetään pohjoismaisella ta
solla. Kuitenkin täm ä aihealue on käsillä olevan tutkim uksen valossa



vain hieman keskimääräistä aktiivisempi aihealue, joten kaikessa ay- 
liikkeen kansainvälisessä toiminnassa se ei ole erityisen keskeinen yh- 
teistyöaihe.34

Toinen yhteistyöaihe johon on syytä kiinnittää huom iota on liik
keen mobilisaatiopotentiaali kansainvälisellä tasolla. Eräs ay-liikkeen 
globalisaation astetta ja rajat ylittävän toim innan tehokkuutta kuvaava 
yhteyssisältö on monikansallisiin työtaisteluihin liittyvät kysymykset. 
Tähän aihealueeseen kuuluu m uun muassa monissa maissa toteutetta
vat työtaistelut, kuten Paperiteollisuuden työtaistelussa vuonna 2005 
tai European Metalworkers’ Federationin järjestämät General M otorsin 
autotyöläisten mielenosoitukset lokakuussa 2004.33 Tällainen yhteistyö 
on vielä toistaiseksi epätavallista kaikilla yhteistyötasoilla.

Heuristisessa mielessä tehdyssä faktorianalyysissä36 suodattuu esiin 
9 aineistoa ryhmittelevää ay-liikkeen yhteistyön sisältöä selittävää teki
jää, joista ensim m äinen ja vahvin selittää 40 % yhteyssisällössä olevasta 
vaihtelusta. Tälle tekijälle latautuu voimakkaasti 16 yhteysaihetta. Eri
tyisesti pohjoismaisessa ja eurooppalaisessa yhteistyössä siirtolaisuuteen 
ja jäsenkysymyksiin liittyvät aiheet latautuvat voimakkaasti ja maail
manlaajuisessa yhteistyössä näiden lisäksi myös kansainvälisiin järjes
töihin liittyvät kysymykset, ay-toim innan tukemiseen liittyvät asiat 
sekä tilastokysymykset. Täm ä tekijä on siis hyvin laaja, ja sille on vaike
aa löytää pienintä yhteistä nim ittäjää, m utta sitä voi ehkä kutsua rajat 
ylittäväksi jäsenten ja työntekijöiden edunvalvonnaksi. Täm ä fakto
ri viittaa eräänlaiseen kansainväliseen ay-yhteisöllisyyteen, jossa jäsen
ten etuja, oikeuksia ja työehtoja puolustetaan rajat ylittävästi.

Toinen tekijä selittää 21 %  vaihtelusta. Sille latautuu yhteyssisäl- 
töjä, jotka liittyvät ay-liikkeen toim intaan painostusryhmänä erillis
tapauksissa esimerkiksi yritysneuvostoissa, monikansallisiin yrityksiin 
ja työtaisteluihin liittyen, sympatia- ja solidaarisuuskysymyksissä sekä 
boikoteissa, saarroissa ja lopulta myös kestävän kehityksen kysymyksis
sä. Viimeksi m ainittujen voi olettaa tässä tapauksessa viittaavan m äärät
tyjen yritysten, kuten metsäteollisuuden, toim intaan ulkomailla. Tässä 
toiminnassa yrityksiä painostetaan vastuulliseen toim intaan näiden ul- 
komaanoperaatioissa.



Kolmas tekijä, joka selittää 9 % vaihtelusta, viittaa maailmanlaa
juiseen ay-toiminnan tukemiseen. Nämä aiheet nimittäin liittyvät 
kaikilla maantieteellisillä tasoilla muiden, pohjoismaiden ulkopuolella 
olevien maiden kansallisen ay-toiminnan tukemiseen. Maantieteellises
ti tämä toiminta suuntautuu erityisesti Baltian maihin, muihin uusiin 
EU-maihin, sekä jossain määrin Euroopan ulkopuolisiin maihin.

Neljäs tekijä, selitysasteeltaan 8 % suuruinen, liittyy toimintaan 
kansainvälisissä järjestöissä.

Viides tekijä, selittäen 6 % vaihtelusta, viittaa ulottuvuuteen, jota 
voisi nimittää kehityspoliittiseksi ulottuvuudeksi. Tälle tekijälle la
tautuu kestävän kehityksen kysymykset, kehitysyhteistyökysymykset, 
ammattikoulutukseen liittyvät kysymykset sekä Maailman kauppajär
jestöön (W TO) liittyvät kysymykset.

Kuudes tekijä, joka on vielä syytä mainita 5 % selitysasteellaan, 
koostuu yhteysaiheista, jotka pääosin liittyvät pohjoismaiseen yhteis
työhön, joka on suuntautunut EU:n laajentumiseen ja sen kautta 
muuttuneeseen toimintaympäristöön. Tälle faktorille latautuu mo
nikansallisiin työtaisteluihin liittyvät aiheet, monikansalliset yritykset, 
ulkomaisen ay-toiminnan kehittäminen, yritysten sosiaalisen vastuun 
kysymykset, sympatia- ja solidaarisuuskysymykset ja siirtymäaikakysy- 
mykset sekä WTO-kysymykset.

Y h t e y d e t  kansainvä l is i in  järjestöih in

Monenkeskiset yhteydet järjestöihin suuntautuvat lähinnä kansainvä
lisiin ay-järjestöihin. Poikkeuksen tässä suhteessa muodostavat yhtey
det EU-instituutioihin, joihin on laajalti suoria yhteyksiä esimerkiksi 
EU:n komissioon ja parlamenttiin. On myös mielenkiintoista havaita, 
että liitot usein pitävät yhteyttä Keskusjärjestöjen Eurooppa-yhteistyö- 
hön (KEY), joka on suomalaisen ay-liikkeen 1991 perustama edustus
to Brysselissä (Bergman 2001, 42-44). Siten kansainvälinen toimin
ta on keskitetysti hoidettuna ja kansallisesti koordinoitua, pikemmin 
kuin liittojen itsensä suorittamaa. Tätä todistavat myös Suomen Am
mattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen, SASK:in ja Suomen työelämän



Taulukko 3: Kansainväliset järjestöt joihin liitoilla on yhteyksiä, 
yhteyksien tiheys ja  laajuus

Liitot joilla Yhteyksien
yhteyksiä Keskiarvo Keskihajonta lukumäärä

Pohjoismainen
m inisterineuvosto

3 6,06 24,46 109

Pohjoismaiden neuvosto 5 6,39 24,40 115
Pohjolan ammatillinen 
yhteisjärjestö 5 1,33 2,99 24

Nordiska
Transportarbetarnas 6 1,82 3,97 31
förbund NTF
Industrianställda i 
Norden

5 31,89 69,34 574

NLR -  Nordiska 
läkarrädet

1 1,33 5,66 24

Nordiska
finansanstä lldas union

1 5,78 24,51 104

Kunta-alan
Pohjoismainen yhteistyö 1 5,78 24,51 104
KPY
Nordiska postunionen 1 0,22 0,94 4
Nordiska
lärarorganisationers 1 5,78 24,51 104
sam räd
Nordens
offentligtanställdas
fackliga 3 12,89 33,62 232

sam organisation NOFS
N B T F -N o rd is k a
byggnads- ooh 2 8,67 26,75 156
träarbetarfederationen
Unioni -  Nordiska väg-
och anläggnings- 1 0,22 0,94 4
arbetareunionen
NSO -  Statsanställda i 
Norden 1 5,78 24,51 104

Andra nordiska 14
organisationer

EU Komissio 11 6,11 12,89 110
EU TSR 3 0,44 1,10 8

EU Neuvosto 3 0,44 1,10 8

EU Parlamentti 9 3,72 7,53 67

EU Sosiaalidialogi 8 2,89 6,06 52

EU Sektorid ialogi 6 1,61 3,09 29
CEEP 2 0,11 0,32 2

BASTUN 5 3,22 12,19 58

ETUC (EAY) 4 1,06 3,01 18

Eurocadres 1 0,67 2,83 12
TUTB 1 0,11 0,47 2
ETUCO 6 4,06 12,31 73
AFETT 2 3,11 12,24 56

ETUI - REHS 8 7,53 25,04 128
KEY 14 20,94 51,64 335

EWC 16

UNI- Europa 6 7,61 14,42 137

EPSU 5 17,61 39,77 317

EMCEF 4 4,67 13,11 84



Liitot joilla Yhteyksien
yhteyksiä Keskiarvo Keskihajonta lukumäärä

EFFAT 4 15,11 34,62 272

ETUCE 2 5,83 24,50 105
Pan European Structure 1 5,78 24,51 104

EMF 1 2,89 12,26 52

ETF 5 3,89 12,34 70
EFBWWW 5 2,00 6,17 36
ETUF-TCL 2 0,33 1,03 6
El -  Education 
International

2 5,83 24,50 105

ERO:TCL 2 0,22 0,65 4

PSI 3 6,11 24,45 110

EUREC 3 4,44 13,15 80

UEMO 1 1,33 5,66 24

UEMS 1 1,33 5,66 24

CPME 1 1,33 5,66 24

EFN 1 0,11 0,47 2

ILO 4 0,19 0,54 3

ACTRAV 3 1,50 5,64 27

WTO 1 0,06 0,24 1

OECD -  TUAC 2 0,28 0,96 5

ICFTU (VAKL) 4 0,44 1,04 8
El -  Education 2 5,83 24,50 105
International
IFBWW 1 0,11 0,47 2

ICEM 4 3,33 6,89 60

UNI 6 6,33 13,27 114

ITGLVVF 3 1,00 2,93 18

ITF 4 6,28 24,42 113

IUF 4 10,11 26,85 182

IMF 1 0,67 2,83 12

PSI 5 10,17 26,83 183

BWI 2 0,89 2,93 16

Monikansalliset yritykset 1
Muut kv-järjestöt 1

Vaihteluväli:
L iito t: 0-18
Yhteystiheys keskiarvo: 0-104 
Yhteyksien lukumäärä: 0-1872



Tallinnan infopisteen olemassaolo (kts. SASK-laatikko sekä Eve Kyntä
jän artikkeli tässä teoksessa). Yhteyksien koordinointi on selitettävissä 
rajallisten resurssien keskittämisellä sekä kansainväliseen yhteistyöhön 
erikoistumisella niin, että tietyt organisaation osat tai yhteisjärjestöt 
omaavat tarvittavat henkilöstöresurssit esimerkiksi kielitaidon osal
ta. Samalla se, että KEY:n toimisto sijaitsee kansainvälisessä ay-talossa 
Brysselissä, merkinnee samanaikaisia yhteyksiä myös m uihin ulkomai
siin tai monikansallisiin sisarjärjestöihin Brysselissä käyntien ja ay-ta- 
lossa järjestettävien seminaarien puitteissa. Täm ä lienee myös tärkein 
selittäjä sille, että yhteydet Belgiaan ovat suhteellisen tiiviit.

Yhteyksiä on 64 nimettyyn kansainväliseen organisaatioon ja täs
tä lukumäärästä puuttuvat eurooppalaiset yritysneuvostot, sekä m oni
kansalliset yritykset. Eniten yhteyksiä on teollisuusliittojen pohjoismai
seen yhteisjärjestöön Industrianställda i N orden (IN). Pohjoismaisiin 
järjestöihin yhteydet ovat m uutoinkin tiiviitä, ja tämä noudattaa Ner- 
gaardin ja Dolvikin (2005, 54) tutkim usta, jossa yhteistyön kansain
välisissä järjestöissä katsotaan olevan sitä hyödyllisempää, m itä lähei- 
sempää maantieteellistä aluetta järjestö edustaa. Siten pohjoismaisen 
yhteistyön katsotaan eri yhteistyötasoista olevan kaikkein hyödyllisintä. 
Täm ä osoittaa globalisaation tapahtuvan suurelta osin alueellisena (re- 
gionaalina) ilmiönä, joka maailmanlaajuisten, pitkiä välimatkoja ylittä
vien yhteyksien lisäksi, ennen kaikkea lisää ja tiivistää lähinaapureihin 
ylläpidettäviä yhteyksiä.

Yhteydet VAKL:iin (ICFTU) ovat hämmästyttävän harvalukuisia 
(8 yhteyttä / 2 vuotta). Tähän järjestöön liittym inen merkitsi sodan jäl
keen suomalaisen länsisuuntautum isen virstanpylvästä. Järjestön perus
tam inen vuonna 1949 oli seurausta M aailman Ammattiyhdstysten Lii
ton (MAL) hajaannuksesta ja kamppailusta kom m unistien ja läntisten 
liittojen välillä. Kom m unistien saatua haltuunsa MAL:on, perustivat 
läntiset liitot oman yhteistyöorganisaationsa (Lindblom & Sumu 1981, 
162-163; M ajander 1991, 4 0 -4 6 ).37 Yhteyksien vähäinen määrä joh
tunee, kuten EAY:n tapauksessa, työnjaosta liittojen ja keskusjärjestö
jen välillä, jossa jälkimmäiset hoitavat yhteydet VAKL:oon.
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Kaksi Eurooppaa: EU ja s iir tym äta loud et

O n  syytä tehdä ero yleiseurooppalaisen yhteistyön välillä38 ja EU-yh- 
teistyön välillä. Tässä luvussa keskityn erityisesti Euroopan U nioniin 
liittyvään yhteistyöhön, sillä tutkim usaineisto osoittaa yhteyksien m ui
hin  kuin EU-m aihin olevan vähäisiä. Vaikka yhteydet pohjoismaisella 
yhteistyötasolla ovatkin kaikkein intensiivisimpiä, on yhteistyön m er
kitys aiemman tutkim uksen valossa Euroopan tasolla lisääntynyt 80 % 
suomalaisista liitoista. Yhteistyön merkitys on lisääntynyt kaikilla yh
teistyötasoilla (myös pohjoismaisella), m utta selvästi eniten Euroopan 
tasolla (Nergaard & Dolvik 2005, 57).

O n  luonnollista aloittaa EU:n puitteissa tapahtuvan yhteistyön 
analyysi kuvaamalla EU -instituutioiden kanssa tapahtuvan yhteistyön 
laajuutta. Euroopan Unionin organisaatioista suomalaisella am m attiyh
distysliikkeellä on yhteyksiä eniten komissioon ja parlam enttiin. Näm ä 
yhteydet liittyvät m uun muassa EU:ssa tutkim usajankohtana valmis
teilla olleisiin palveludirektiiviin ja työaikadirektiiviin, joiden m uotou
tumisessa eurooppalainen ammattiyhdistysliike, suomalainen mukaan 
luettuna on ollut aktiivinen. Palveludirektiivin valmistelussa on erityi
sesti työskennelty alkuperämaa periaatteen muuttamiseksi, niin että 
palveluja tuottava yritys velvoitetaan noudattam aan sen maan työehto
ja, jossa palveluita tuotetaan eikä yrityksen alkuperämaan työehtoja.39 
Samalla lähetettyjen työntekijöiden (posted ivorkers) työehtoja ollaan 
laatimassa yhteneväisiksi kohdem aan työntekijöiden työehtojen kans
sa. Yhteyksiä oli myös EU:n sosiaalidialogiin ja sektoridialogiin liittyen. 
Sitä vastoin Euroopan Unionin komission Työllisyys ja sosiaaliasioihin 
tai Euroopan Unionin neuvostoon ei yhteyksiä juurikaan ole. M uihin 
Unionin elimiin ei liitoilla täm än tutkim uksen valossa ole yhteyksiä.

Euroopan ay-organisaatioihin ja työmarkkinaorganisaatioihin on 
liitoilla vaihtelevasti yhteyksiä. Esimerkiksi Euroopan Ammatilliseen 
Yhteisjärjestöön (EAY -  ETU C ) eivät liitot ole kovinkaan paljoa yhte
ydessä (18 yhteyttä / 2 vuotta; 1,1 yhteyttä / liitto). Eräs syy tähän on, 
että yhteydet EAY:öön kanavoituvat pääosin kahta kautta, eli Euroo
pan Am mattisihteeristöjen (EIF) kautta ja kansallisten keskusjärjestö-



jen kautta (Nergaard & Dolvik 2005, 28). Suorille yhteyksille ei siten 
ole kovinkaan paljoa tilaa eikä tarvetta.

EAY on ollut menestyksekäs erilaisten ay-järjestojen kokoajana, sil
lä siinä ovat m ukana sosialistiset, kristillis-katoliset ja kom m unistiset 
keskusjärjestöt sekä eurooppalaiset am m attisihteeristöt (Nergaard & 
Dolvik 2005, 27). Yhteyksien vähäisyys EAY:öön saattaisi ehkä myös 
johtua sellaisesta sisäisestä heikkoudesta, josta täm ä kansallisten kes
kusjärjestöjen vuonna 1973 perustettu yhteistyöelin Jelle Visserin väit
tämän m ukaan kärsii. Visser kirjoittaa, että E T U G in  heikkous johtuu 
kansallisten keskusjärjestöjen heikentymisestä, johtajuuden puutteesta, 
kansallisten keskusjärjestöjen m oninaisuudesta ja keskinäisistä ristirii
doista (Visser 1992, 17). Toisaalta pohjoismaiset keskusjärjestöt ovat 
säilyttäneet vuosien saatossa m uodostuneen vahvan asemansa ja yhtey
det kanavoituvat esimerkiksi Suomen tapauksessa suurelta osin näiden 
kautta, Keskusjärjestöjen Eurooppa Yhteistyön, KEY:n puitteissa.

Visserin kirjoittamisajankohtana 1990-luvun alussa40 ei näyttänyt 
todennäköiseltä, että E T U C  m uodostuisi vahvaksi eurooppalaiseksi 
yhteisjärjestöksi. Osin tähän myös vaikutti Visserin m ukaan pariteetin 
puute, eli se, ettei vastapuolena ollut selkeätä työnantajajärjestöä (Vis
ser 1992, 39). Pariteettia sekä kolm ikantaisuutta on sittem m in kuiten
kin kehittynyt Euroopan tasolla, johon on m uodostunut sekä työn- 
antajajärjestöjä, että viranomaisia sääntelemään työelämän kysymyksiä 
(Uutispäivä Demari 19.7.2007; Nergaard & Dolvik 2005, 28).

Työnantajajärjestöjä ja tiettyä eurooppalaista kolm ikantaisuutta on 
siis syntynyt Visserin kirjoitusajankohdan jälkeen. 2000-luvun alussa 
on jo tiettyjä EU:n uudistuksia valmisteltu kolmikantaisesti, kuten pal
veludirektiiviä ja työaikadirektiiviä. Euroopassa toimiva CEEP,41 m uo
dostaa ay-liikkeen neuvotteluosapuolen (.socialpartner) eurooppalaisis
sa työmarkkinakysymyksissä. Suomalaisilla liitoilla on kuitenkin varsin 
rajalliset yhteydet tähän järjestöön. Vain kahdella liitolla kahdeksasta
toista on yhteyksiä kyseiseen teollisuusjärjestöön.

Yhteisistä eurooppalaisista ay-järjestöistä eniten yhteyksiä on Eu
roopan ay-instituuttiin (ETUI). Myös BASTUN:iin, joka on Itämeren 
alueen am m attiliittojen yhteistyöverkosto, on jonkin verran yhteyksiä. 
O n  mielenkiintoista huom ata, että yhteydet ovat laajimmat suomalais-
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ten keskusjärjestöjen yhteiseen järjestöön, Keskusjärjestöjen Eurooppa 
Yhteistyöhön (KEY) kaikista Euroopan tasolla tapahtuvista yhteyksis
tä. Euroopan yhteydet ovat siis kansallisesti koordinoituja kehitysyh
teistyön tavoin.

Lisäksi voidaan todeta, että yhteydet sektori- ja liittokohtaisiin 
eurooppalaisiin järjestöihin (European Industry Federations), joita on 
Nergaardin ja Dolvikin (2005, 43) m ukaan lukumäärältään 11, ovat 
laajahkot, kuitenkin vaihdellen suuresti sektoreittain ja liitoittain. Jul
kisten alojen EPSU:un ja elintarvikealojen EFFAT:iin yhteydet ovat 
intensiivisiä. Sitä vastoin Euroopan metalliin ja lääkärijärjestöihin yh
teydet eivät ole kovinkaan tiiviitä. Eurooppalaisiin ammatillisiin orga
nisaatioihin tutkim uksen liitoilla ei juurikaan ole yhteyksiä. Ne ovat 
myös ay-verkoston ulkopuolisia organisaatioita, ja yhteyksien vähyys 
näihin osoittaa jälleen ay-liikkeen m uodostavan sisäisen kansainvälisen 
yhteisön.

Vaikka yhteystiheys ei täm än tutkim uksen valossa ole kovin suur
ta, on kuitenkin Nergaardin ja Dolvikin (2005, 44) tutkimuksessa suo
malaisista liitoista yli 80 % jäseninä kansainvälisissä ay-järjestöissä ja 
suomalaisille liitoille on jäsenyys yleisintä Euroopan tasolla, jolla 93 % 
liitoista on jäseninä kansainvälisissä järjestöissä. Yhteystiheys ei siis näy
tä korreloivan kovinkaan voimakkaasti järjestöjen jäsenyyden karissa.

Euroopan tason yhteistyötä kuvattaessa on myös syytä perehtyä 
tarkem min niin kutsuttujen siirtymätalous maiden kanssa tapahtuvaan 
yhteistyöhön. Siirtymätaloudet ovat itäisen Euroopan maita, jotka ovat 
90-luvun aikana siirtyneet reaalisosialismista ja suunnitelm ataloudes
ta m arkkinatalouteen. Näm ä maat kuuluivat aiemmin Itäblokkiin ja 
SEV-kauppajärjestöön eikä Suomen kaupankäynti näiden kanssa aiem
m in ollut kovinkaan laajaa. Tuona aikana niissä ei myöskään toim i
nut vapaata ammattiyhdistysliikettä, Puolan Solidarnosc:ia lukuun o t
tamatta, vaan ay-liike oli kom m unistisen valtion jatke. Neuvostoliiton 
rom ahdettua ja näiden maiden siirryttyä m arkkinatalouteen, se mer
kitsi usein epäsuotuisia olosuhteita ay-toiminnalle. Tällainen toim inta 
oli huonom aineista ja sen oli vaikea vapautua historian painolastista. 
Kuitenkin näiden maiden uudet, vapaat am m attiliitot pyysivät ja saivat 
tukea läntisiltä naapureiltaan. Täten esimerkiksi Pohjoismaat ovat tu-
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keneet erityisesti Baltian maiden ja Venäjän lähialueiden ay-toimintaa. 
Baltian maiden ay-liike onkin tällähetkellä tilanteessa, jota voi verra
ta suomalaisen ay-liikkeen tilanteeseen itsenäisyyden jälkeisinä vuosina 
1900-luvun alussa. Tarkasteltaessa yhteyksiä m uihin siirtymätalouk
siin, on todettava yhteystiheyden olevan vähäistä.42

Kansainväliselle ay-toiminalle on tilausta juuri näiden maiden 
kanssa, sillä ne kilpailevat usein tuotannosta ja työpaikoista läntisen 
Euroopan kanssa ja niiden kilpailuvalttina on halpa työvoima ja var
sin sääntelemättömät tuotanto-olosuhteet, eli se m itä ay-kielellä kutsu
taan ”sosiaaliseksi dumppaukseksi”. Ongelm ana tässä yhteistyössä lienee 
kuitenkin osapuolien puute. Läntiset liitot haluaisivat kyllä mielellään 
tehdä yhteistyötä näiden m aiden liittojen kanssa, m utta eivät löydä 
sopivia kumppaneita, jotka voisivat toim ia legitiimeinä palkansaajien 
edustajina ja edunvalvojina. Täten esimerkiksi Viron sosiaaliministeri 
totesi, ay-liikkeen legitimiteettiä kyseenalaistavalla tavalla, olevan ero 
ay-liikkeen luottamusm iesten ja henkilöstön edustajien välillä, SAK:n 
toimitsijan kysyessä tältä kansainvälisessä seminaarissa Viron suunni
telmista heikentää luottamusm iesten asemaa.43 Ay-liike tulkittiin m i
nisterin lausunnossa vanhan Neuvostojärjestelmän mukaisesti niin, että 
sen kyseenalaistaminen palveli työelämän uusliberalistista sääntelemät
tömyyttä.

Eräs ratkaisu kansainvälisen yhteistyön kum ppani-problem atiik
kaan on BASTUN, Itämeren alueen ay-verkosto, jonka puitteissa yh
teyksiä on ollut 58 kertaa viimeisten kahden vuoden aikana (3.22 yh
teyttä / liitto).

Johtopäätökset: Pohjoismaisuus voimissaan

Vaikka useilla yhteiskunnan sektoreilla pohjoismainen yhteistyö on 
Suomen EU-liittymisen jälkeen vähentynyt ja menettänyt merkitys
tään, osoittaa tämä tutkim us, että ay-liikkeen kansainvälisessä yhteis
työssä kehitys on ollut toisenlainen. Yhteydet Pohjoismaihin ja poh
joismaisiin järjestöihin ovat edelleen tiiviitä ja monipuolisia. N iitä 
ylläpidetään usein EU asioihin liittyen. Täm ä poikkeaa Schillerin reilu
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kymmenen vuotta sitten tekemästä ennusteesta, että EU tulee vähen
tämään pohjoismaisen työmarkkinayhteistyön merkitystä valtioiden 
välisen yhteistyön kaltaisesti (Schiller 1995, 17). Kuten myös Riikka 
Lehtonen, esittää toisaalla tässä teoksessa, valmistellaan Pohjoismaiden 
kanssa tänä päivänä yhteisiä linjoja EU-politiikkaan ja valitaan yhteisiä 
edustajia globaaleihin ay-järjestöihin. Pohjoismainen yhteistyö on jopa 
tällä tavoin saanut koordinoidumman luonteen. Tämä kuvaa myös 
osaltaan pohjoismaisen yhteiskuntamallin (ja erityisesti sen ytimen eli 
työmarkkinaulottuvuuden) jatkuvaa ja ehkä jopa lisääntyvää merkitys
tä (vrt. Lundberg & Ämark 2001, 157-176).

Ehkä tärkeintä kansainvälisessä vuorovaikutuksessa on vielä tois
taiseksi muilta oppiminen, eli ideoiden ja toimintatapojen diffuusio. 
Kansainvälisen vuorovaikutuksen suuntautuminen kertoo myös siitä 
keneltä asioita halutaan oppia. Se kertoo tietystä yhteisöllisyydestä ja 
samastumisesta. Kansainvälisten yhteyksien kautta voidaan oppia sel
laisia hyviä käytäntöjä, joiden kautta jossakin maassa on onnistuttu sii
nä mikä Suomessa on tuottanut vaikeuksia. Sosiaalisissa innovaatioissa 
mallien ja muualla kokeiltujen ratkaisujen analyysi on tärkeää muun 
muassa siitä syystä, ettei sosiaalisia innovaatiota usein voida helposti 
kokeellisesti käyttää. Eri maissa ja sektoreilla noudatettavista toimin
tatavoista oppiminen on täten toiminnan kehittämisessä ja muutosten 
hallinnassa erityisen tärkeää. Tämä on usein taustalla kun ammattiliitot 
harrastavat kansainvälistä yhteistyötä. Olavi Lindblom kertoo tällaises
ta diffuusiosta muistelmissaan kuvatessaan 1950-luvun alussa tehdyn 
Amerikan matkansa tapahtumia ja Amerikasta opittuja asioita:

”Työministeriö järjesti minulle useita käyntejä tehtaisiin ja  yh
teiskunnan laitoksiin. Kaikkialla pidettiin luentoja ja  esitelmiä 
ja  jaettiin kirjallista informaatiota Yhdysvaltain oloista ja  järjes
telmästä. Työlainsäädäntö tuli tutuksi. M inun puolestani oli tie
tenkin pinnisteltävä muististani omaa järjestelmäämme kuvaa
via tietoja vastauksiksi esitettyihin kysymyksiin. ” (Lindblom & 
Sumu 1981, 170)
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Vaikka länsisuuntautum ista on edistetty Suomessa kautta aikojen, ovat 
suomalaiset sosialidemokraatit sodan jälkeen nähneet kuitenkin erityi
sesti Ruotsin menestyksekkään yhteiskuntapolitiikan esikuvana toim in
nalleen. Yhteydet Skandinaviaan, joita ylläpidettiin järjestöjen toimes
ta pikem m in kuin valtion virallisina yhteyksinä, olivat sodan jälkeisinä 
vuosina "elintärkeitä” ja vahvistivat Suomen länsisuuntautuneisuuden 
Neuvostoliitolle hyväksyttävällä tavalla (Helander 1999; Karvonen 
1981; M ajander 1991, 46; Paavonen 1986, 54; Paavonen 1998, 9 3 -  
97). Pohjoismaisen suuntauksen voi katsoa jatkuvan myös nykyisessä 
kylmän sodan jälkeisessä tilanteessa ja Pohjola on se viitekehys johon 
halutaan kuulua.44 Metallityöväen liiton puheenjohtaja Erkki Vuoren
maa totesi hiljattain (marraskuu 2006) isojen liittojen, M etallin ja Ke
mian fuusiosuunnitelmien noudattavan Ruotsin mallia, jossa isot teol
lisuusliitot vuoden 2006 alusta fuusioituivat yhdeksi uudeksi liitoksi, 
IF Metall.45

Yllä esitetty Olavi Lindblom in lausuma kertoo lisäksi m olem 
minpuolisesta oppimisesta vuorovaikutuksessa eli siitä, että myös Suo
men järjestelmästä haluttiin tietää lisää. Nykypäivänä Suomi edustaa 
esimerkkinä pohjoismaista mallia, jota myös viedään kansainvälisesti 
vaihtelevalla menestyksellä. Esimerkiksi EU:n puitteissa on nähtävissä 
tiettyä liikettä kohti pohjoismaista kolm ikantaisuutta ja EAY:n pääsih
teeri John M onks on suositellut suomalaista kolmikantaa koko Euroo
pan U nionin malliksi (Vienonen 2006).

Ruotsalainen tutkija Urban Lundberg on todennut pohjoismaises
ta yhteiskuntamallista, että se ei ole perustunut yhteisille ylikansallisil
le instituutioille ja lainsäädännölle, kuten Euroopan integraatio, vaan 
pohjoismainen (m onim uotoinen m utta tietyt yhteiset om inaisuudet 
omaava) malli, jota ehkä m ieluum m in tulisi kutsua visioksi, syntyy va
paaehtoisesta yhteistyöstä (kts. myös Paavonen 1998, 96; Lundberg & 
Amark 2001, 157-176). Tässä yhteistyössä eri pohjoismaiden päättä
jät kehittävät oman maansa toim intatapoja vertaamalla järjestelmiään 
m uiden maiden järjestelmiin ja ottam alla niistä oppia. Täten esimer
kiksi Ruotsin hyvinvointimalli rakennettiin LO:n hyvinvointi ideologi
an pohjalle ja Ruotsin malli m uodostui sittem m in koko Skandinavian 
perusmalliksi (Lundberg &  Ämark 2001, 168-169).
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Viime vuosina pohjoismainen malli on mallina kokenut sekä myö
tä, että vastoinkäymisiä. Joitakin sen ominaisuuksista on voitu menes
tyksellisesti viedä muualle.46 Saman aikaisesti sosiaalipolitiikan ja hy
vinvointiyhteiskunnan kehitykseen on tuotu  yhä enemm än Euroopan 
Unionista sekä muista kansainvälisistä järjestöistä.47 Suomalainen ay- 
liike ylläpitää myös laajasti kansainvälisiä yhteyksiä eurooppalaisiin ja 
maailmanlaajuisiin ay-järjestoihin sekä Euroopan Unioniin. Erityises
ti EU on m uodostunut yhteistyöfoorumiksi, joka luo uusia haasteita 
pohjoismaiselle mallille, m utta jossa toimimalla yhdessä m uiden Poh
joismaiden kanssa voidaan myös vahvistaa ja puolustaa pohjoismaista 
mallia. Muissa kansainvälisissä järjestöissä, kuten W TO:ssa, vaikutus
m ahdollisuudet ovat osoittautuneet vähäisemmiksi ja tällaisiin järjes
töihin ja asioihin suomalaisilla am m attiliitoilla on vähemmän yhteyk
siä.

Täm än tutkim uksen puitteissa näyttäisi siis siltä, että suomalai
sen ay-liikkeen globalisaatiostrategiat yhteyksien muodossa painottuvat 
pohjoismaiseen yhteisöön ja yhteistyöhön ja sen puitteissa eurooppa
laiseen toim intaan. Globalisaatio tapahtuu toisin sanoen, elinkeinoelä
män globalisaatiota muistuttavalla tavalla, etupäässä alueellisen yhteis
työn tiivistymisenä (Helander 2004, 277-278).48

Ay-liikkeen kansainvälinen vuorovaikutus on ehkä organisatorisel
ta tehokkuudeltaan työläisten ja palkansaajien globaalissa edunvalvon
nassa, eli poliittisena globalisaationa, vielä lähtö kuopissaan ja pääasi
allisesti rajoittunutta Euroopan U nionin politiikkaan vaikuttamiseen. 
M utta oppimisprosessina, eli kulttuurisena globalisaationa, ja yhteisen 
inhimillisyyden globalisoijana, jota olen kutsunut fenomenologiseksi 
globalisaatioksi, se voi maantieteellisen ja yhteiskunnallisen laajuutensa 
ja institutionalisoitumisensa vuoksi olla hyvin aikaansaavaa.
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Li i te  1

Tutkimusaineisto ja menetelmät: Tutkimus liittojen kv-yhteyksistä
Tutkimuksessa kartoitettiin kyselykaavakkeen avulla liittojen kan

sainvälisiä yhteyksiä. Keväällä 2006 lähetettiin 22 am m attiliittoon ky
selykaavake puheenjohtajalle sekä kansainvälisistä asioista vastuussa 
olevalle toimitsijalle. Vastauksia saatiin 18 am m attiliitosta, joista kah
desta liitosta m olem m at vastaajat vastasivat kyselyyn. Täm ä aineisto 
edustaa suomalaista ay-liikettä varsin hyvin. Tutkimuksessa tehtiin yksi 
m uistutus ja tutkim uksen johtoryhm än jäsen m uistutti SAK:n kolmea 
liittoa vielä toisen kerran. Vastauksia paimensivat osaltaan myös kaik
kien keskusjärjestöjen kv-vastaavat. Akavan liittojen osalta jouduttiin  
keskusjärjestön kv-asioiden päällikön neuvosta vaihtamaan kyselyn vas
taanottaneita henkilöitä. Se, että vastausten lukumäärä lopulta nousi 
18 liittoon 22:sta on pidettävä onnistuneena aineistonkeruuna. Kui
tenkin erot vastauksissa kahdessa liitossa, jossa m olem m at vastaajat vas
tasivat, osoittavat, että mikäli m olem m at vastaajat kauttaaltaan olisivat 
vastanneet kyselyyn, olisi myös aineiston luonteesta ja laadusta voinut 
tehdä laajempia analyysejä. Voidaan kuitenkin hyvin perustein olettaa, 
että liittojen kv-asioista vastaavat henkilöt osaavat vastata koko liiton 
osalta luotettavasti täm än tyyppiseen kyselyyn. Kyselyn ja tulosten luo
tettavuus ei siten ensisijaisesti riipu vastaajista vaan pikem m inkin m ah
dollisuudesta tällaisella kyselyllä saada otetta kansainvälisten yhteyksi
en luonteesta. Määrällisissä kyselyissä vallitseva tutkittavan avaruuden 
kategorioihin ja osiin pilkkova ote, ei välttäm ättä sovellu sellaisen ai
heen tutkimiseen, jossa on paljolti päällekkäisyyttä ja asioiden toisiinsa 
limittymistä.

Tehdyssä tutkimuksessa on pyritty vastaamaan seuraaviin kysy
myksiin:

1. Missä laajuudessa ammattiliitoilla on yhteyksiä muiden 
maiden sisarjärjestöihin?

2. M inkä m aitten sisarjärjestöihin am m attiliitoilla on yhteyksiä?
3. M ihin kansainvälisiin organisaatioihin (IN G O , N G O , IG O ) 

am m attiliitot ylläpitävät yhteyksiä?
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4. K uinka intensiivisiä am m attiliitto jen  m ultilateraalit yhteydet 
eri kansainvälisiin järjestö ih in  ovat?

5. M ih in  ulkom ailla toim iviin  m onikansallisiin  yrityksiin 
am m attiliito t ylläpitävät yhteyksiä ja ku inka  intensiivisesti?
-  pääasiassa E W C -to im in n an  karto ituksena

6. M ih in  u lkom aisiin  valtiollisiin in stitu u tio ih in  am m attiliito t 
ylläpitävät yhteyksiä ja ku inka  intensiivisesti?

7. M itä  am m attiliitto jen  kansainvälisessä vuorovaikutuksessa 
sisällöllisesti tapahtuu? M ikä on  yhteyksien pääm äärä ja 
tarkoitus?

K yseinen osatu tk im us on  n o u d a tta n u t soveltuvin osin 1992 tekem ä
ni m in isteriö iden  kansainvälisiä yhteyksiä koskevan tu tk im uksen  tu tk i- 
m usstrategiaa (H elander 1993). K ansainvälisinä yhteyksinä ym m ärre
tään  jokaista vuorovaikutusta, joka tap ah tu u  ulkom aiseen osapuoleen, 
jo n k a  vak itu inen  sijainti on  Suom en ulkopuolella. Tällainen osapuoli 
voi olla esim erkiksi valtio, kansainvälinen hallitusten  välinen järjestö, 
kansainvälisen kansalaisjärjestön u lkom ailla toim iva osa, toisessa m aas
sa toim iva am m attijärjestö  tai m onikansallisen yrityksen ulkom ailla 
to im iva yksikkö. K äytännössä useat kansainväliset vuorovaikutukset 
liittyvät isom piin  asiakokonaisuuksiin , jo iden puitteissa tehdään  in ten 
siivistä yhteistyötä. Tutkim uksessa selvitetään vuorovaikutustilanteiden 
hajaan tum ista  erillisiin asioihin, ku ten  selvityksiin ja tiedonhakuun  
erityiskysymyksissä tai kasaantum ista laajem piin asiakokonaisuuksiin. 
T u tk ittavat yksiköt ovat am m attiliitto ja  ja tu tk im usm enete lm inä  on 
käytetty  liitoille su u n n a ttu a  kyselykaavaketta sekä avainhenkilöhaas- 
ta tte lu ja  liitto jen  kansainvälisestä to im innasta  vastaavien to im ihenk i
löiden kanssa. T utk ittavaan  kohderyhm ään  valittiin  kaikista keskusjär
jestöistä jäsenm ääriltään  suurim pia liittoja, ku itenk in  keskittyen SAK: 
laisiin suuriin  teollisuudenalan  liitto ih in . T utk im us suorite ttiin  jäsen
m äärältään  suurien ja suom alaisen tuo tan toeläm än  kannalta  keskeis
ten  liitto jen  parissa. V alintakriteereissä ei ku itenkaan  n o u d a te ttu  m i
tään m inim ijäsenm äärävaatim usta, vaan m ukaan  o te ttu jen  liitto jen  tuli 
kattaa S uom en koko työm arkk inaken ttä  siten, että eri sektorit (julki
nen, yksityinen), alat (palvelut, kauppa, teollisuus ym .) ja eri keskus-
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järjestöt olivat edustettuina. Seuraavat liitot muodostivat tutkim uksen 
perusotoksen:

Liitto ja keskusjärjestö Jäsenmäärä:
1. Paperiliitto (SAK) [48 167]
2. Metallityöväen liitto (SAK) [169 775]
3. Kemianliitto (SAK) [51 000]
4. Rakennusliitto (SAK) [80 212]
5. JH L  (Kunta-alan am m attiliitto

KTV  + VAL) (SAK) [200 116]
6. Opetusalojen ammattijärjestö (Akava) [112 744]
7. Insinööriliitto (Akava) [55 061]
8. TEH Y (STTK) [124 000]
9. Suomen ekonom iliitto (Akava) [41 029]
10. Auto- ja Kuljetusalan

Työntekijäliitto AKT (SAK) [50 836]
11. Lääkäriliitto (Akava) [19 350]
12. Suomen M erim ies-unioni (SAK) [11 079]
13. Palvelualojen

am m attiliitto PAM (SAK) [197 259]
14. Suomen elintarviketyöläisten

liitto (SAK) [39 447]
15. Viestintäalan am m attiliitto (SAK) [26 936]
16. Postiliitto (SAK) [26 379]
17. Rautatieläisten liitto (SAK) [15 274]
18. Suomen lähi- ja

perushoitajaliitto SuPer (STTK) [62 000]
19. Toim ihenkilöunioni T U (STTK) [125 000]
20. Am m attiliitto Suora (STTK) [34 500]
21. Pardia (STTK) [70 000]
22. Tekniikan akateemisten liitto (Akava) [59 842]

Perusotos koostui täten 22 am m attiliitosta joiden yhteenlaskettu jäsen
määrä on noin 1 618 000 henkilöä. O tos antaa laajan ja kattavan kuvan

130



suomalaisen työm arkkinakentän kansainvälisistä yhteyksistä. Otokseen 
liittyy 12 SAK:n liittoa, 5 STTK :n liittoa sekä 5 Akavan liittoa.

Aineiston keruun ajankohta oli kevät ja kesä 2006 ja yhteydet kar
toitettiin  kuluneiden 2 vuoden, eli vuosien 2003-2005  ajalta.

Viitteet

1 O n tärkeää huomata, että sellainen ”atomistinen” tietoteoria, joka määrälli
sessä tutkimuksessa pilkkoo tutkittavat asiat erillisiin osiin, on ongelmallinen 
tällaisen monimuotoisen ja -ilmeisen ilmiön tutkimisessa. Siten kvantitatiivi
sella tutkimusotteella on tiettyjä puutteita tämän aiheen tutkimisessa. Riikka 
Lehtosen artikkeli tässä teoksessa valottaa laadullisen analyysin keinoin kan
sainvälisen yhteistyön kokonaisuutta.

2 F AF O on norjalainen tutkimuslaitos nimeltä: Institutt for arbeidslivs- og vel- 
ferdsforskning. Tutkimus on tehty projektissa SALTSA — Joint Programme 
for W orking Life Research in Europe.

3 Artikkeli perustuu ammattiliitoista kerättyyn kyselyaineistoon. Kyselyaineis
ton vastausaktiivisuus oli tyydyttävä 18 ammattiliiton 22:sta vastattua kysy
myksiin. Lisää tutkimuksen suorittamisesta ja menetelmistä liitteessä 1.

4 Gallin katsoo, että kommunikaatiovaikeuksien ratkaiseminen on yleensä jär
jestelykysymys. Ammattiyhdistysliike on hänen mielestään hyödyntänyt hi
taasti uutta tekniikkaa.

5 Pohja oli vuosituhannen vaihteessa suomalaisen KEY-toimiston (Keskusjär
jestöjen Eurooppa-yhteistyö) johtajana Brysselissä, kansainvälisessä ay-talossa 
ja tuntee täten suomalaisen ay-liikkeen kansainvälisen toim innan sisältäpäin. 
Voitaisiin siis lähtökohtaisesti olettaa ammattiliittojen kansainvälisten yhte
yksien olevan verrattain vähäisiä. Riittämätön tuskin merkitsee, että ne olisi
vat kovin intensiivisiä.

6 Lähteet: Timo Vainio, ”Ay-liike yhdistyy hakemaan pelisääntöjä koko maa
ilmaan”, Uutispäivä Demari (2006, 2-3). sekä http://www.sak.fi/englanti/ 
news.shtml?22230 (Hakupäivä 6.11.2006).

7 Tutkimukseen vastanneet liitot ovat seuraavat: SAK: Paperiliitto, Metallityö- 
väen liitto, Kemianliitto, AKT, Rakennusliitto, JHL, PAM, SEL, Viestintä
alan ammattiliitto, Postiliitto, Rautatieläisten liitto, Akava: OAJ, Lääkäriliit
to, STTK: SuPer, TU , Suora, Pardia, TEHY.

8 Joissakin Pohjois-Afrikan maissa on olemassa ay-liike, m utta se on usein luon
teeltaan erilainen kuin niin kutsutut vapaat am mattiliitot (jotka ovat järjestäy-
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tyneinä VAKLrin puitteissa). Esimerkiksi M arokossa ja Tunisiassa on tällaisia 
vapaita liittoja (tosin M arokossa on myös o llut ongelm ia ay-vapauksien kans
sa), kun sitä vastoin Libyassa ja Egyptissä liitot ovat erilaisia (katso: h ttp :// 
en.w ikipedia.org/w iki/C ategory:Trade_unions_by_country; Trade unions o f 
the world, 2005, 9 9 -1 0 0 , 200, 2 2 0 -2 2 1 .) . Useat Lähi-idän m aat kuuluvat 
A rabim aiden kansainväliseen am m attiyhdistysliikkeeseen nim eltä In ternatio 
nal C onfederation o f Arab Trade U nions. (Lähde: h ttp ://en .w ikipedia.org/ 
w iki/International_C onfederation_of_A rab_Trade_U nions). N äm äkin liitot 
poikkeavat suuresti läntisen m aailm an (VAKL:on puitteissa järjestäytyneistä) 
liitoista.

9 Palaan m yöhem m in yksityiskohtaisem paan pohjoism aisen kanssakäymisen 
erittelyyn.

1 0 Taulukko 1 sisältää neljä eri tunnuslukua yhteyksien laajuudelle. Jokaisella 
tunnusluvulla on om at heikkoutensa ja vahvuutensa. A ritm eettinen keskiarvo 
on kuvaava m ittari yhteyksien keskimääräiselle tiheydelle. Siihen vaikutta
vat harvat äärihavainnot erityisesti pienessä aineistossa tavalla, joka vääris
tää tu lkintoja siltä osin kun  ajatellaan ay-liikkeen (rämän otoksen puitteissa) 
m uodostuvan eri liitoista. Jonkin liiton tiiviit yhteydet nostavat siis m ahdol
lisesti yhteystiheyttä tavalla, joka ei anna oikeaa kuvaa liittojen yhteyksistä 
keskimäärin. Ay-liikkeen keskimääräisistä yhteyksistä eri m aihin se antaa 
vertailutietoa. Toinen tällainen tunnusluku  on myös yhteenlaskettu yhteys- 
määrä kahden viime vuoden aikana, joka ilmenee taulukon oikeanpuoleisesta 
sarakkeesta. Se on saatu m uodostam alla yhteystiheysvaihtoehdot m in im ilu
kumääräksi yhteyksiä viim eisten kahden vuoden aikana ja ynnääm ällä kaik
ki havainnot tällä tavalla laskettuna. Myös nolla yhteyttä on m ukana näissä 
laskelmissa. N äm ä ovat ensisijaiset m ittarit yhteyksien laajuudelle eri m aiden 
kanssa. N äiden lisäksi on keskiarvon luo tettavuuden arvioimiseksi o te ttu  m u
kaan m ediaani, eli keskim m äinen havainto niiden ollessa järjestettyinä pie
nim m ästä suurim paan, sekä keskihajonta, joka kuvaa havaintojen taipum usta 
kasautua keskiarvon ym pärille. N äiden huom autusten  lisäksi on myös syytä 
mainita, että perusjoukon koostuessa 1 8 havainnosta, eli am m attiliitosta, on 
lukum äärä pieni m inkään tilastollisten m ittareiden käyttöön. Yleisesti p ide
tään 30 havaintoa m inim im ääränä tilastollisten m enetelm ien käyttämiseen. 
M utta koska kyseessä ei ole tilastollinen vaan strateginen otos, joka myös on 
kohtuullisen laaja peruspopulaatioon suh teu te ttuna  ja koska käytetyt tu n n u s
luvut ovat varsin yksinkertaisia ja kuvailevia, ei otoksen pienuus merkitse ettei 
tilastollisia tunnuslukuja lainkaan voisi käyttää.

1 1 Viro on siirtym ätalous, joka on aiem m in k u u lunu t N euvostoliittoon. V iro
laisella am m attiyhdistysliikkeellä on tästä joh tuen  legitim iteetti ongelm a, sillä 
ay-liike oli N euvostoliiton aikana valtion ja kom m unistisen puolueen vaiku
tusvallassa. T ilanne on verrattavissa Suom en ay-liikkeen tilanteeseen ennen
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toista m aailm ansotaa, jolloin työnantajat eivät nähneet sitä työntekijöiden 
edustajana (Nevakivi 1992). Norjassa ei sovelleta G hen tin  järjestelmää, jonka 
m ukaan työttöm yyskassat ovat am m attiliitto jen  hallinnoim ia.

12 N IC  on lyhenne sanoista Newly Industrialised C ountries.

13 Selitysvoimaa tu tk ittiin  vuoden 2005 tuon ti- ja vientitilastolla, jossa 15 suu
rin ta  kauppakum ppania (osittain eri viennin ja tuonn in  osalta, vaikkakin 
korreloivat keskenään voimakkaasti) oli m ukana analyysissä. K aupankäyn
n in  luvut ovat siis samalta ajalta kuin  yhteydet, joita kyselyssä karto itettiin . 
K aupan arvoa miljoonissa euroissa käytettiin yhteystiheyden selittäjänä 
regressioanalyysissä. Tällä m aaryhm ällä ei voitu havaita m erkittävää selitys- 
astetta yhteystiheydelle. Voi toki olla, että laajemmalla aineistolla, jossa on 
kaupankäyntiä kuvaavia lukuja kaikista maista jo ih in  yhteyksiä ylläpidetään, 
voisi selittää enem m än yhteyksien intensiteetistä. Lähde: http://w w w .tulli.fi/ 
h /0 5_U lkom aankauppatilasto t/05_T ilastokatsaukset/pdf/2 0 0 6 /tasku2005 . 
p d f  (H akupäivä 29.9.2006)

14 L askettuna nettopääom avirtana m aittain  m iljoonissa euroissa ajanjaksolla 
1994 -2001 . Vuosista rakennettiin  sum m am uuttu ja t sekä Suom een tulevien 
että Suom esta lähtevien pääom avirtojen osalle. Tilastolähde: Suom en Pankin 
tilastot. Sijoitukset Suom een ja Suom esta m uihin  m aihin korreloivat voim ak
kaasti (r = .824).

15 Eri vuosista 1994 (R2=.436), 1997 (R2=.34.1), 1998 (R2= .4 l8 ), 2000 
(R2=.422) ja 2001 (R2=.393) om aavat investoinneissa Suom een voim akkaan 
selitysasteen yhteyksien tiheydelle (m aiden lukum äärä=17). Suom esta tapah
tuville investoinneille vuodet 1996 (R2= .26 l) ja 1998 (R2=.37) omaavat seli
tysvoimaa yhteyksien tiheydelle (m aiden lukum äärä=37).

16 Aineisto on peräisin Jelle Visserin (1992) järjestäytym isastetta käsittelevästä 
artikkelista ja m ukana analyysissä on 17 maata.

17 L undberg ja A m ark (2001, 161—162) kuvaavat G hentin  järjestelm än sovelta
misen historiaa Ruotsissa.

1 8 Järjestäytym isastetta kuvaavien lukujen ja kv-yhteyksien m ittausajankohdan 
välillä on noin 10 vuotta.

19 Ehkä myös Belgian kanssa verrattuna m uihin  m aihin. M utta  yhteydet Bel
giaan selittyvät silti eniten Brysselin sijainnilla ja EU- sekä EAY-yhteyksillä.

20 Analyysi perustuu Visserin (1992) aineistolle.

21 Analyyseissä on käytetty Juho Saaren (2006), kokoam aa aineistoa, jossa k u n 
kin indeksin 15 parhaiten m enestynyttä m aata esitetään. Lisäksi lähteinä on 
käytetty W orld Econom ic Forum in indeksi vuodelta 2006 ja IM D  W orld 
Com petitiveness R anking vuosilta 2005 ja 2006. (Jälkim mäiset poim ittu  
Helsingin Teknisen K orkeakoulun H annele W alleniuksen kurssilaineistosta:
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K ansantaloustieteen perusteet -  Läsnäoloharjoitus 2: Taloudellisen kasvun 
edellytykset ja globalisaation haasteet: w w w .tuta.hut.fi/studies/C ourses_and_ 
schedules/Isib /T U -91.1001 /lasnaoloharjo itukset/H A 2_06.ppt) (H akupäivä 
6.12 .2006). Suom en sijoitus on laskettu erotuksena m uih in  m aihin  rankijär- 
jestyksessä.

22 T äm änkin  analyysin kanssa on syytä olla varovainen sillä indeksit m uuttavat 
laadullisia om inaisuuksia määrällisiksi ja järjestysasteikolle, jolloin toisiaan 
lähelle sijoittuvat m aat saattavat kuitenkin  olla laadullisesti hyvin erilaisia.

23 N äm ä indeksit ovat vuodelta 2005. N äiden sekä edellisessä viitteessä lueteltu
jen kilpailukyky indeksien lisäksi analyysissä olivat m ukana seuraavat in
deksit: Business environm ent scores and ranks (2005), The N etw orked readi- 
ness index (2005), C om posite risk rating index (2004), Q uality  o f  Life index 
(2005), Transparency international co rrup tion  perception (2002), Index o f 
Econom ic Freedom  (2005), sekä G overnm ent effectiveness index (2004).

24 Tässä tulkinnassa on ongelm ana, että se lähtee suom alaisesta ay-liikkeestä 
aloitteen tekijänä. M enetelm ällisistä syistä lienee perusteltua lähteä tästä olet
tam uksesta, sillä yhteyksien suuntau tum ista  on kysytty n im enom aan suom a
laisilta ay-johtajilta. Voitaisiin kuitenkin  myös olettaa sellainen tilanne, että 
aloitteen tekijänä on osapuolim aa, jolloin indekseissä, joissa Suom i ei ole lis
tan kärjessä, täytyy tu lk innan  perustua m uuhun  kuin Suom een esimerkkinä.

25 Vaikuttaa siltä, että  työeläm än om inaisuuksia koskevia kansainvälisiä indek
sejä ei toistaiseksi juurikaan ole tarjolla. E uroopan talous- ja sosiaalikomitea 
ehdottik in  E uroopan Parlam entin täysistunnossa syyskuussa 2006, että kehi
tettäisiin työeläm än laatua kuvaava eurooppalainen indeksi. Kansainvälistä 
vertailutietoa työeläm än olosuhteista on laajalti tarjolla, m u tta  sen pohjalta ei 
ole tässä yhteydessä rakennettu  om aa indeksiä.

26 K uitenkin esimerkiksi Japaniin, jossa on työntekijöiden ja työnantajien välis
tä yhteistyötä Pohjoism aiden tilannetta m uistuttavalla tavalla (Schiller 1995), 
on yhteyksiä hyvin rajallisesti.

27 Jos m inisteriöiden yhteyksien tulkitaan yleisesti edustavan suomalaisen yh
teiskunnan ja valtion ulkosuhteita ja ulkopolitiikkaa voidaan Pearson r korre- 
laatiokerroin m uuntaa R2 regressiokertoimeksi, joka ilm entää kausaalisuutta. 
Silloin selitysasteeksi tulee R2 =.704, joka on erittäin  korkea selitysaste.

28 O n  kuitenkin syytä olla menetelmällisessä mielessä varovainen tällaisten ana
lyysien kanssa, sillä verrattavat lukusarjat ovat pitkällisten laskemisten tu lok
sia, samalla kuin  havaintojen (m aiden ja m aaryhm ien) lukum äärä on varsin 
pieni. A ineistot on kerätty eri tutkim uksissa, eri ajankohtina (noin 15 vuoden 
ero) ja luokitteluiden yhteensovittam inen saattaa myös osaltaan vaikuttaa tu 
loksiin.
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29 Helsinki ja toisten maiden pääkaupungit samalla maaryhmityksellä kuin 
ministeriöiden yhteyksiä mitattaessa. Maaryhmissä on laskettu välimatkojen 
keskiarvo.

30 Myöskin m onim uuttuja menetelmällä (multiple regression) mitattuna (Beta 
välimatka: -.143 ja ministeriöiden yhteydet: .779).

31 Katso taulukko 2.

32 http://vvww.union-network.org/uniindep.nsf/0/cdcldfF53bb86d33cl236a7f 
0034abc8?OpenDocument (Hakupäivä 6.12.2006).

33 Kuitenkin vielä 1970-luvulla Länsi-Euroopassa oli diktatuureja, kuten Espan
ja, Kreikka ja Portugali, joissa ay-toiminta oli rajoitettua.

34 Nergaardin ja Dolvikin (2005) tutkimuksessa kysymykset olivat hieman eri ta
voin muotoiltuja ja keskustelu liitettiin työntekijöihin, jotka vaihtavat maata. 
Tässä tutkimuksessa palkkaneuvottelut ja työehdot liittyvät enemmän m oni
kansallisten yritysten työehtojen ja palkkojen vertailuun maiden välillä. (Poh
joismaisessa yhteistyössä korrelaatio: Phi .433 ja eurooppalaisessa Phi .471).

35 Lähteet: Juhani Aro, "Paperiliitto saa tukea 12 Euroopan maasta”, Uutispäivä 
Demari (2005, 2); Kari Arola, "Pääkirjoitus: Metsäteollisuuden sovittelu vaa
tii osapuolilta rakentavaa asennetta”, Uutispäivä Demari (2005, 4); Merja Kö
nönen, "Reilun kahden päivän lakko uhkaa toukokuussa”, Uutispäivä Demari 
(2005, 2); Mikko Paakkanen, "Paperiliiton tukitoimet Ruotsissa laajenivat 
muihin liittoihin”, Uutispäivä Demari (2005); Seppo Peltoniemi, "Paperilii
ton asia on meidän -  Paperiliittos sak är vär!”, Uutispäivä Demari (2005, 2); 
http://www.eiro.eurofound.eu.int/2004/! l/inbrief/eu04l 1201n.html (Ha
kupäivä 7.11.2006).

36 Aineistossa olevien liittojen lukumäärä ei tarkasti ottaen täytä tilastollisten 
menetelmien kriteereitä.

37 SAK:n suhteesta Neuvostoliiton ay-liikkeeseen katso myös Nevakivi (1992, 
140).

38 Johon kuuluvat kaikki Euroopan maat ja alueet maantieteellisen Eurooppa 
määritelmän mukaisesti.

39 Tutkimusajankohtana tähän kysymykseen liittyen Euroopan tuomioistuimes
sa oli kaksi pohjoismaista oikeustapausta, eli Suomen Viking Rosella tapaus 
sekä Ruotsin Vaxholmin Laval tapaus. Viking Rosella tapauksessa EU-tuomi- 
oistuin päätti joulukuussa 2007, että ammattiliitot saavat käynnistää työtais
telun työntekijöiden oikeuksien puolesta, tämän vaarantamatta EU:n vapaan 
liikkuvuuden periaatetta. Lähteet: Timo Vainio, “Sopimusten mukaan, mutta 
minkä maan,” Uutispäivä Demari (2007); Timo Vainio, "Perusoikeuksia na
kerretaan aina uudesta kulmasta” Uutispäivä Demari (2007); Timo Vainio, 
"Hyvä, jos ratkaisu on ensi vuoden syksyllä” Uutispäivä Demari (2007); Af-
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tonbladet, ”EN ödesfräga för Europa,” Aftonbladet (2007); Yle svenska ny- 
heter 11.12.2007 http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.phpPidU 15832 (Ha- 
kupäivä 11.12.2007). Päätös Vaxholmin tapauksessa alkuvuodesta 2008 oli 
ay-liikkeelle epäsuotuisampi.

40 Visserin tutkimusaineisto on 80-luvulta.

41 CEEP on lyhennelmä nimestä: The European Centre o f Entreprises with 
Public Participation and of Entreprises o f General Economic Interest.

42 Puola 44 yht./2 v., Albania 2, Bulgaria 6, Moldavia 1, Romania 8, Slovakia 
11, Tshekki 36, Ukraina 12, Unkari 26, Valkovenäjä 3. Entinen Jugoslavia: 
Bosnia 2, Kroatia 1, Serbia 76, Slovenia 4. M uihin maihin ei ole yhteyksiä.

43 Viron ammattiliitto EAKL vastustaa luottamusmiesten aseman huononnusta. 
Myös ILO:n asiantuntijat ovat tehneet kompromissiehdotuksia asiassa Läh
de: STT, "Virossa taistellaan luottamusmiesten aseman heikennystä vastaan”, 
Uutispäivä Demari (2006, 3).

44 Se ei kuitenkaan ole ainoa suuntautum inen, sillä tänä päivänä eurooppalai
nen suuntautum inen EU:n puitteissa on lisännyt suhteellista merkitystään. 
Euroopan Unionin ja sen jäsenmaiden työmarkkina- tai yhteiskuntapolitiik
kaa ei kuitenkaan sosialidemokraattien parissa pidetä samanlaisena esikuvana 
kuin pohjoismaista politiikkaa.

45 Katso lisää liittofuusiosta osoitteesta: http://www.lo.se/home/lo/home. 
nsf/unidV iew /9D B082F7l6A 9E55CC12570EB00339FlC ja http://www. 
ifm e ta ll .s e /ifm e ta ll /h o m e /h o m e .n s f /L U U n iq u e /d e t% 2 0 n y a % 2 0 f%  
Förbundet (Hakupäivä 23.11.2006). Ruotsista ottaa mallia myös 
STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää näkemyksissään perhevapaasta. 
Lähde: Mikko Mäenpää, "Kolumni: Perhevapaan tasaus edistää uratasa-ar- 
voa”, Uutispäivä Demari (2005).

46 Erityisesti läntiseen Eurooppaan, mutta myös jossain määrin Yhdysvaltioihin 
(vrt. Bill Clintonin pyrkimyksiä yleiseen ja julkiseen sairausvakuutusjärjes
telmään) ja jopa aikanaan Neuvostoliittoon 80-luvun murroksessa (vrt. Gor- 
batjovin Glasnost ja Perestroika ajanjaksoon). Laajemmalle, kuten Kiinaan, 
Intiaan tai vastikään teollistuneisiin maihin ei mallia toistaiseksi ole kyetty 
viemään. Myöskin itäisen Euroopan siirtymätalouksissa malli on kohdannut 
vastustusta.

47 Esimerkiksi O EC D  (ja sen julkista sektoria koskeva PUMA -  Public Gover- 
nance and Management ) on tullut yhä tärkeämmäksi malliksi suomalaisen 
julkisen sektorin kehittämisstrategioissa (Julkunen 2006; Koskiaho 2006, 
19). Ammattiyhdistysliike (Suomessa esim. JHL) ei ole suhtautunut tähän 
”New Public Management” -nimellä kulkevaan suuntaukseen myönteisesti, 
josta esimerkkinä am mattiliitto lehti Motiivin artikkeli ” Voittoa vai ei, Wendy 
CairdP vuodelta 2005. Lähde: Aleksi Vienonen, M otiivi, no. 5 (2005, 7).
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Myös muiden kansalaisjärjestöjen piirissä on kritisoitu sitä, että useat kan
sainvälisistä järjestöistä edustavat uusliberaalia politiikkaa. Lähde: Teemu Tu
runen, ”Valta ja eliitti”, teoksessa M ikä on Attac (2002).

48 Vertaa myös Paul Hirstin & Grahame Ihom psonin  (1995; 1998; 1999) aja
tuksiin alueellisesta taloudellisesta integraatiosta. He tosin mielestäni virheel
lisesti väittävät tämän olevan globalisaatiolle vastakohtainen kehitys.
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Riikka Lehtonen

Suom alaisten  ammattiliittojen  
kansainvälinen yhte istyö

— yhteistyön kenttä, toimintatavat ja  toimijoiden väliset yhteydet

T ässä artikkelissa tarkastellaan suom alaisten am m attiliitto jen  
kansainvälisiä suhteita. T u tk im uksen  k iinnostuksen  kohteena 
ovat kansainvälisissä tehtävissä työskentelevien to im ihenk ilö i
den  kokem ukset yhteistyöstä. Tutkim uksessa on  käsitelty yhteistyön ta 

soja, tapoja, erottavia ja yhdistäviä tekijöitä, ihm isten  välisiä yhteyksiä 
ja aaterakennelm ia. Tekstissä tuodaan  myös esille erilaisuuksia ja yh tä
läisyyksiä am m attiliitto jen  välillä. T äm ä tieto  voi to im ia suhteiden  ym 
m ärryksen syventäjänä ja edelleen insp iraation  lähteenä n iiden keh it
tämisessä.

A rtikkelissa ta rjo ttu  näkökulm a perustuu  suom alaisten am m at
tiliitto jen  kansainvälisten asiain asian tun tijo iden  ja puheenjohtajien  
haasta tte lu ih in . N äiden to im itsijo iden  puheen tu lk in n an  nähdään  ank
kuro ituvan  liikkeen sosiaaliseen ja poliittiseen rakenteeseen. T u tk im us
m ateriaali koostuu  pääosin kahdenkym m enenkahden  asian tuntijan  
haastatteluista. T utk im us on aineisto läh tö inen  ja tekstin  m austeena on 
käytetty  runsaasti sitaatteja. Tarkastelun löyhänä kehyksenä to im ii niin  
sano ttu  verkostonäkökulm a, joka tarko ittaa  sitä, että  tu tk itaan  sosiaa
listen liikkeiden kollektiivista to im in taa  ja korostetaan liikkeessä to im i
vien ihm isten  välisiä yhteyksiä (A lapuro 1998, 333). Tässä artikkelissa



ei ku itenkaan  kuvata verkostoa sinänsä, vaan verkostoperspektiivi luo 
p ikem m ink in  kehykset yhteistyön sisällön tutkim iselle.

Suom alaisen am m attiyhdistysliikkeen to im in ta  on sekä kansallis
ta että  kansainvälistä. Liikkeen kansainväliset organisaatio t on jaettu  
tu o tan toa lo itta in  valtakunnallisia am m attiliitto ja  kokoaviin kansainvä
lisiin järjestöihin ja kansallisia keskusjärjestöjä yhdistäviin  kansallisiin 
liitto ih in . K um m atk in  ovat lisäksi perustaneet alueellisia organisaatioi
ta (Bergholm  2001, 1 1 3 -1 2 5 ). Rakenteellisesti suom alaisten am m at
tiliitto jen  kansainvälinen edunvalvonta ja m u u  yhteistyö on  pohjois
m aista, eurooppalaista ja m aailm anlaajuista yhteistyötä. Suom alaiset 
am m attiliito t tekevät pohjoism aista yhteistyötä sekä yhteispohjoism ai- 
sesti että kahdenvälisesti erilaisissa elimissä k u ten  liitoissa, järjestöissä, 
neuvostoissa, työryhm issä, kom iteoissa, yhdistyksissä, federaatioissa ja 
am m attisihteeristöissä. Eurooppalaista  yh teistyötä ne tekevät E uroo
pan  u n io n in  sekä sitä likellä to im ivien verkostojen, liitto jen , yhteis-, 
ja jäsenjärjestöjen, organisaatio iden, kom iteo iden , federaatioiden, yh 
teistyöelinten, liittym ien ja yhdistysten kanssa, e ttä  Euroopan un ion in  
u lkopuolisten  eurooppalaisten  m aiden vastaavien tahojen  kanssa. M aa
ilm anlaajuista yhteistyötä suom alaiset am m attiliito t tekevät om ien  alo
jen m aailm anjärjestöjen ja verkostojen sekä työeläm än kansainvälisten 

järjestöjen ku ten  K ansainvälisen työjärjestön, M aailm an kauppajärjes
tön , M aailm an pank in  ja Kansainvälisen valuu ttarahaston  kanssa. Rajat 
ylittävä yhteistyö on  yhteisten  asioiden, tavoitte iden  ja vaikuttam isen 
keinojen etsim istä, jo tka parantavat työntek ijö iden  asemaa. Yleisesti 
nähdään , e ttä  m aailm assa, jossa pääom a ja työ kulkevat rajojen yli, on 
myös am m attiyhdistysliikkeen kuljettava rajojen yli. Seuraavassa luvus
sa jatketaan suom alaisten am m attiliitto jen  kansainvälisen yhteistyön 
rakenteen ja tapojen  käsittelyä.

Suom ala is ten  ammatti l i i t to jen  kansainväl isen yhte is työn  
kenttä

Suom alaisten am m attiliitto jen  kansainvälinen to im in ta  on m u u ttu n u t 
huom attavasti. Vielä viisitoista vuo tta  sitten  to im in ta  oli ennen kaikkea
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tiedonvaihtoa eri maiden politiikan ja ammattiyhdistys asioiden asiain
tiloista. A m m attiliitot olivat jäseniä erilaisissa valtuuskunnissa ja kan
sainvälinen työ oli niin kutsuttua valtuuskuntien vaihtoa, työtä josta 
syntyi yhteyksiä ja ystävyyssuhteita, m utta ei juuri m uuta. Nyt kansain
välisen yhteistyön voi nähdä m uuttuneen kansallisen am m attiliittotoi- 
m innan kaltaiseksi, jolloin päällimmäisenä kysymyksenä on liittojen jä
senten edunvalvonta.

Joissakin ammattiliitoissa pohjoismainen yhteistyö ymmärretään 
keskeiseksi osaksi toimintaa, sillä monilla aloilla työm arkkinat ovat 
osittain yhteiset; yrityksillä tai valtionhallinnolla on samantapaisia stra
tegioita ja työntekijöillä samoja työnantajia. Kansallinen ja pohjoismai
nen työ nähdään usein jatkum ona Eurooppa-kentän edunvalvonnalle. 
Kokemusten-, ja tiedonvaihdolla edustettujen alojen trendeistä ja siitä, 
minkälaisia työelämään liittyviä sopimuksia on saatu aikaan, on keskei
nen rooli kansainvälisessä yhteistyössä. Pohjoismaisittain am m attiliitot 
tekevät myös yhteistyötä niin sanotuissa EU-kysymyksissä, jotta sääs
tyttäisiin asioiden päällekkäiseltä käsittelyltä. Jotkut yhteispohjoismai
set järjestöt ovat saaneet EU-lobbarin viran:

”Joo yhdessä mennään Eurooppaan, et suurimmat kannanotot 
valmistellaan meidän pohjoismaisessa federaatiossa ja  sitten Poh
joismaat esiintyy tavallaan yhtenä blokkina. Kyllä se koordinoi
daan pohjoismaisella tasolla. M ut aika vähän niinku jossain 
meidän Euroopan federaatiossa semmosia isoja kysymyksiä jossa 
liitot, jossa yksittäiset liitot, kyl se pohjoismainen federaatio koor
dinoi sen. ”

Pohjoismaiset järjestöt muodostavat esimerkiksi yhteisiä linjoja ja nä
kemyksiä EU-kysymyksissä sekä puhuvat pohjoismaisen toim intam al
lin puolesta. Edunvalvonta- ja sopim ustoim innan lisäksi am m attiliitot 
tekevät yhteistyöprojekteja niin sanottujen Euroopan unionin ryhmien 
ja komission kanssa. Euroopan unioni tuottaa direktiiviesityksiä, suo
situksia, suunnitelmia, lainsäädäntöä ja poliittisia päätöksiä, joihin am 
m attiliitot pyrkivät vaikuttam aan jo niiden syntyvaiheessa:
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”Eli tää on ihan sanoisinko ydinaktiviteetteja, että E U  politiikka 
on nykyään sisäpolitiikkaa. Et ei sitä voi nähdä niinku minään, 
joka tapahtuu tuolla Brysselissä. Et se vaikuttaa ihan suoraan 
kaikkiin alan ammatinharjoittajiin. ”

Euroopan unionissa työnantajien ja työntekijöiden edustajat sekä Eu
roopan unionin komissio tekevät yhteistyötä niin sanotussa sosiaalidia- 
logissa ja Eurooppalaisissa yritysneuvostoissa. Työmarkkinaosapuolten 
sosiaalidialogissa työstetään niin kutsutun Eurooppa -kentän sopim uk
sia esimerkiksi työolosuhteista tai yritysten yhteiskuntavastuusta. Eu
rooppalaisissa yritysneuvostoissa keskustellaan useissa maissa toimivien 
yritysten ja yritysryhmien kysymyksistä. Täm ä työ on poliittista vai
kuttam ista Suomen ja Euroopan kentän edustetun alan sektoreiden, 
järjestöjen ja työnantajaosapuolen kanssa kansallisiin ja eurooppalai
siin valmistelijoihin sekä päätöksentekijöihin. Am m attiliittojen maail
manlaajuisen kentän yhteistyön puitteissa puhutaan järjestäytymisen, 
maailmanlaajuisen solidaarisuuden ja oikeudenm ukaisuuden puoles
ta, viedään ja tuodaan toimintam alleja sekä seurataan monikansallisten 
yritysten toimintaa. Maailmanlaajuisen yhteistyön sisältö on m uu ttu 
nut viimeisen viidentoista vuoden aikana:

”Globaalitaso on nyt se kaikista vaativin taso koska se kattaa 
koko maailman ja  se on tavallaan nähty et se on kumminki ensi 
sijassa tämmönen ammattiyhdistysliikkeen yhtenäisyys ja  solidaa
risuus asia. Jos sen näkis näin, että ennen vanhaan enempi koros
tu ehkä tämmönen solidaarisuuspuoli, että katottiin että olemme 
yhtä ja  autamme toinen toisiamme ja  vahvemmat liitot auttaa 
heikompia liittoja ympäri maailma. Nyt sitten varmaan viime- 
sen, sanotaan nyt 1990-luvulta lähtien ja  nyt on enempi koros- 
tunu tämmönen globaali edunvalvontanäkökulma, et nähdään, 
et ammattiyhdistysliikkeellä on enemmän tämmösiä maailma
laajuisia edunvalvontakysymyksiä, että kun yritykset kansainvä
listyvät ja  toimivat hyvin nopeasti ja  pääomat liikkuu kauheen 
nopeeta vauhtia ja  nää työmarkkinat muuttuu niin ne on kum
minkin kysymyksiä, jotka ei enää rajoitu mihinkään yksittäiseen
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maahan. Et entistä enemmän nyt on tää maailman tason yhteis
työ saanu tän globaalin edunvalvonnan roolin, et semmonen soli- 
daarisuusaspektikin siinä on mukana et autetaan niitä heikkoja 
siellä missä ay-liike ei oo niin vahva. ”

M aailmanlaajuisen kentän toim inta on perinteisesti ollut solidaarisuus- 
työtä. Tänä päivänä se on enenevässä määrin myös edunvalvontatyö- 
tä. Suurelle osalle suomalaisista amm attiliitoista rajat ylittävä, kaikkien 
kolm en kentän yhteistyö, on arkipäivää. Am m attiliittojen kansainvälis
ten asiain asiantuntijat näkivät kansainvälisen yhteistyön välttäm ättö
myytenä, ehdottom ana edellytyksenä nykymaailmassa toimimiseen:

Jos me ei olla siinä yhteistyössä mukana, niin meillä ei oo vai
kutusvaltaa ja  jos me ollaan siinä mukana niin meille tulee au
tomaattisesti jonkun verran vaikutusvaltaa ja  sitä paitsi Suomi 
on pieni maa ja  Suomen kannattaa niinku yli rajojen tehtävää 
yhteistyötä tehdä, hakea yhteistyökumppaneita, hakea verkosto
ja  ja  suomalaisilla on paljon annettavaa, mut me ei pärjätä yk
sin, meidän on luotava semmoset verkostot ja  suhteet johon sitten 
voimme luottaa hädän tullen monissa asioissa. ”

Seuraavaksi kuvataan am m attiliittojen kansainvälisen yhteistyökentän 
ja -tahojen eroja ja yhtäläisyyksiä. Maailmanlaajuisesta näkökulmas
ta ammattiyhdistysliikkeen ääripäät ovat pohjoismainen järjestäyty
nyt ammattiyhdistysliike ja hajanainen, ilman perusoikeuksia toimiva 
työntekijäjoukko. Pohjoismainen ja eurooppalainen, puhum attakaan 
maailmanlaajuinen am m attiyhdistystoim innan kenttä ei m onista syis
tä ole yhtenäinen:

”Et jos aatellaan pelkkää järjestäytymisastetta ja  tuota kulttuu
ria suhteessa tämmöseen sosiaalidialogiin, niin ne poikkee. Et siel 
on niinku selkeesti nähtävissä voisko sanoo saksalainen toiminta
malli ja  nimenomaan se keskieurooppalainen eli Saksa, Hollan
ti, Belgia, ehkä Itävalta ja  sit on tämmönen ranskalainen tapa 
toimia, eteläeurooppalainen tapa toimia vielä sen lisäks ja  britit
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omana lukunaan. Se on niin paljon hajanaisempi, että se poik- 
kee jo  kumminki jo aikalailla. Sen takia onkin olennaista että 
Pohjoismaat, joilla on kumminkin yhteinen intressi tai yhteinen 
näkemys asioista niin pystyy tavallaan yhdellä suulla puhumaa, 
koska se painoarvo on aivan erilainen sitte. ”

Euroopassa toimintamallit ovat omanlaisiaan esimerkiksi Pohjoismais
sa, Keski-Euroopan maissa, Ranskassa, Etelä-Euroopassa, Englannissa 
ja hiljattain Euroopan unioniin liittyneissä maissa. Vaikka ammattilii
tot toimivat samalla alalla, tekevät samantyyppisiä asioita ja niillä on 
samankaltaiset päämäärät ja toimintaideat, poikkeavat toimintatavat 
ja lähtökohdat kuitenkin toisistaan. Ammattiliittojen eurooppalaisessa 
yhteistyössä yhteisymmärrykseen pääsy on vaikeampaa kuin pohjois
maisessa yhteistyössä. Monet haastateltavista nostivat esiin toimintaa 
hankaloittavat ”kulttuurierot” pohjoismaisten ja eteläeurooppalaisten 
ammattiliittojen välillä. Kun työskennellään yhteistyöelimissä, voivat 
eriävät näkemykset työskentely-, ja keskustelutavoista tuoda omia haas
teitaan yhteistyöhön. Esimerkiksi niin kutsutun latinalaisen Euroopan 
ammattiyhdistysliikkeen toimintatavan voi nähdä olevan reaktiivista, 
spontaania ja julkisuushakuista. Etelässä järjestetään enemmän mielen
ilmauksia ja työtaisteluja kuin pohjoisessa:

”(Pohjoismaissa) toiminta on järjestäytynyttä eli tarkoittaa siis 
sitä, että kun työehto on solmittu niin silloin myös työrauha on 
päällä, silloin ei niinku omista kansallisista työehdoista niinku ne 
hyväksytään elikkä saadaan vähimmäisedutja myydään työrauha 
työnantajille. M ut että tuolla Euroopassahan on sitten tilanne vä
hän toisenlainen, elikkä siellä se järjestäytymisaste on niinku pal
jon alhaisempi kuin täällä Pohjoismaissa. Sit se toimintakin on 
käytännössä sitten vähän toisenlaista, et siel niinku herkemmin 
lähdetään tämmösiin aika spontaaneihinkin työtaisteluihin. Että 
siellä ihmiset lähtee kaduille banderollien kanssa ja  palaa sitten 
huomenna tai ylihuomenna. Elikkä siel on ehkä enempi sellasta 
tavallaan niinku mielenosoitusluonteista se touhu. ”
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Eroavuudet toiminta-, ja vaikuttamismalleissa, järjestäytymisasteissa, 
sosiaaliturvajärjestelmissä, työntekijöiden ja työnantajien edustajien 
yhteistyössä, lainsäädännössä, työehtosopimustoiminnassa, toim intare
sursseissa ja rahoitustahoissa johtavat siihen, että eri alueiden ja mai
den am m attiliittojen työskentelytavat poikkeavat toisistaan. Kun esi
merkiksi pohjoismaisessa vaikuttamismallissa pyritään sopimaan ja 
haetaan konsensusta, vaikutetaan niin kutsutussa anglosaksisessa ja ete
läeurooppalaisessa mallissa lainsäädännön kautta. W renchin (2004, 1) 
m ukaan pohjoisessa mallissa painotetaan yhteistyön, kontaktien ja po
liittisen lobbauksen merkitystä, kun taas anglosaksisessa mallissa kon
flikti ja vastakkain asettelu on nähty ”normaalimpana Esimerkiksi 
pohjoismaisten ja eteläeurooppalaisten am m attiliittojen kokousteknii
koissa on eroja, jotka liittyvät ajankäyttöön ja asiakeskeisyyteen. Kult
tuurierot tulevat esiin puheenvuoroja käytettäessä; kun toiset puhuvat 
lyhyesti ja ytimekkäästi, puhuvat toiset pitkään ja kiihkeästi. Eräs haas
tateltavista ilmaisi asian näin; "suomalaiset eivät pölise pölisemisen vuok
si, vaan tekevät” kun taas eteläeurooppalaiset ovat "kovia puhujia, jotka  
eivät saa mitään aikaan

"Esimerkiksi ihan kokouksessa käyttäytyminen on ihan erilaista, 
siitähän on paljon puhuttu  jo  et miten suomalaiset ja  ruotsalaiset 
eroaa. No siihen on ehkä itse niin tottunu et pohjoismaiden kes
ken, sitä ei enää niin paljon nää, mutta kyllä selkeesti huomaa 
eron. Italiasta, Espanjasta, Portugalista, Kreikasta tulevat puhu
vat usein hyvin kiivaasti. Se saattaa se puheenvuoro alkaa hyvin 
rauhallisesti ja  sit se pikkuhiljaa siitä kiihtyy ja  volyymi nousee ja  
välillä tuntuu siltä et ei oo välttämättä ihan hoksattu, et mikä se 
idea on mitä nyt ollaan käsitelty tai et on jotain väärinymmär
ryksiä. ”

Pohjoismaalaisten on välillä vaikea ym m ärtää mikä keskusteluiden vies
teissä on ilmaisullista ja mikä on se näkökulma, joka halutaan tuoda 
esille. M onesti tilanne on se, että asiasisällöstä ollaan samaa mieltä, 
m utta välejä kiristää se, miten nopeasti päätöksiä tehdään. Käsitys ajan
käytöstä erottaa pohjois-, ja eteläeurooppalaisia. Kieliongelmiakin on.
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Joillakin aloilla vastakkainasettelu etelän ja pohjoisen välille voi m uo
dostua esimerkiksi halpatyövoimaan liittyvien kysymyksien ympärille:

"Mut et Euroopankin sisällä on ihan selkee tämmönen kuvio, että 
on jäsenmaat (EU:n) ja  sit on muut eurooppalaiset ja  itäeuroop
palaiset ja  niin edelleen, et siel on niinku selkeitä näitä, et on
han [— ] tällä hetkellä niinku Euroopan halpatyövoimaa et siit 
ei pääse mihinkään jos verrataan suomalaisiin ja  ruotsalaisiin 
ja  näin et on ihan selkeitä tämmösiä blokkeja. M ut sit pyritään 
niitten sisällä jos sitten taas on yhteisiä asioita, niin totta kai 
kaikki sitten liittoutuu. ”

Lainaus havainnollistaa erottelun syntyvän ”meidän” ja ”muiden” hal
paa työvoimaa tarjoavien m aiden välille. Haastateltavat puhuivat hiljat
tain heikosti näyttäytyneestä vastakkainasettelusta köyhän Itä-Euroo- 
pan ja rikkaan Länsi-Euroopan välille. Myös Pohjoismaiden välisessä 
yhteistyössä on omat ongelmansa. Kieli on yksi sellainen. Monissa 
pohjoismaisissa ammattiliitoissa yhteistyössä tulisi muodollisesti pu
hua niin sanottua skandinaaviskaa, eli ilmaisumuotoa, jossa pyritään 
käyttämään m ahdollisim m an paljon yhteisskandinaavista kieliainesta. 
Käytännössä kuitenkin kaikki m uut paitsi islantilaiset ja suomalaiset 
puhuvat omaa äidinkieltään. Kieliongelmista huolim atta suomalaisten 
am m attiliittojen kansainvälisissä tehtävissä työskentelevät toim ihen
kilöt rakentavat moninaisia erotteluja ”meidän ’ pohjoismaalaisten ja 
”muiden” välille. Myös kollektiiviset identiteetit ja yhteisyyden tunteet 
am m entavat intensiteettinsä etupäässä pohjoismaalaisuudesta.

Suom ala is ten  ammatti l i i t to jen kansainväl inen yhteis työ,  
ident if io ituminen ja y h te i syyden  t u n n e

Suomalaisten am m attiliittojen kansainvälisten asioiden parissa työs
kentelevien toimitsijoiden sosiaalisesti rakentuneet käsitykset ”meistä” 
ovat erilaisia pohjoismaisen, eurooppalaisen ja maailmanlaajuisen yh
teistyön kentillä. Pohjoismainen yhtäläisyyden tunne m uodostuu pe-
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rinteikkään, intensiivisen ja arkipäiväisen yhteistyön ja yhteisen yhteis
kunnallisen ja kulttuurisen taustan varaan. Eurooppa-organisaatioiden 
näkökulm asta pohjoismaiset käsitetään monesti yhtenä ryhmänä. Eu
rooppalainen yhtäläisyyden tunne ei ole yhtä selkeä kuin pohjoismai
nen, m uun muassa koska siinä on suurempi joukko toimijoita osalli
sena. M aailmanlaajuinen yhtäläisyyden tunne on m uuttuvaisem pi ja 
usein vielä heikompi kuin eurooppalainen, koska tätä yhteistyötä teh
dään niin vähän ja siinä toimivat toim ijat ovat niin heterogeenisiä.

Seuraavaksi tarkastellaan vuorovaikutusverkostossa sosiaalisesti ra
kennettua käsitystä ”meistä” kollektiivisen identiteetin käsitteen avulla. 
Kollektiivisen identiteetin käsitettä käytetään linssinä ja työkaluna, jon
ka läpi tarkastellaan ilmiön todellisuutta (kuten Melucci 1996, 441). 
Identiteetin käsitteen voi määritellä ja jakaa monella tavalla. Se voi esi
merkiksi olla liikkeen oma määritelmä siitä, m itä se on ja kenen puo
lesta se puhuu  (Castells 1997, 85). Kollektiivinen identiteetti tarkoit
taa eri asiaa kuin yksilöllinen tai sosiaalinen identiteetti. Kollektiiviselle 
identiteetille keskeistä on sosiaalisesti rakennettu käsitys ”meistä”, jon
ka kautta sosiaaliset toimijat tunnistavat itsensä.

Lisäksi myös vaikutelmat yhteenkuuluvuudesta kertovat ihmisten 
välisistä yhteyksistä ja suhteiden luonteesta kollektiivisessa toiminnassa. 
Yhteisöllisyyden voi nähdä sosiaalisten suhteiden muodostelmana, jos
sa osallistujilla on jotain yhteistä, yleensä yhteinen tunne identiteetistä. 
Se voi tarkoittaa myös solidaarisuussuhdetta tai olla sosiaalinen verkos
to, jonka jäsenet jakavat jotain keskenään (Marshall 1998, 97).

Kansainväl iset s u h t e e t  ja niissä syntyvä kol lektiivinen  
identiteett i

Suomalaisten am m attiliittojen kansainvälisten asiain asiantuntijat toi
vat esiin yhteiskunnallisen kulttuuritaustan, pitkät yhteistyöperinteet ja 
samankaltaiset toim intatavat pohjoismaisen kollektiivisen identiteetin 
tunnetta synnyttävinä seikkoina. Joissakin liitoissa jäsenten am m atti on 
tärkeä identifioitumisen ja yhteenkuuluvuuden vaikutin. Esimerkiksi 
pohjoismaalaisilla merenkulkijoilla ja kuljetusalan työntekijöillä sekä
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julkisen sektorin ja sosiaalialan työntekijöillä on omat, vahvat identi
teetit ja he kokevat olevansa osa jotakin ”suurempaa ryhmää”. Yllä mai
nituissa tapauksissa kam ppailut esimerkiksi halpatyövoimaa vastaan tai 
hyvinvointiyhteiskunnan puolesta yhdistävät toimijoita.

Koska am m attiliittojen yhteispohjoism ainen yhteistyö on arkista, 
runsasta ja sitä tehdään kaikilla organisaatiotasoilla, syntyy siinä selke
ämpi tunne ”meistä . Sitä ei synny kaikessa m itä tehdään, johtuen toi
m ijoiden vaihtuvuudesta ja siitä, että yhteispohjoismaisissa jäsenistöissä 
yksittäisillä ammattiliitoilla on usein eriävät tavoitteet ja taustat. Ylei
sesti ottaen haastateltavat kokivat pohjoismaisen kollektiivisen identi
teetin suhteellisen vahvaksi, m utta myös poikkeavia käsityksiä esiintyi:

"Kyllä sitä vielä on, mutta mä oon monta kertaa ite miettiny et 
onks se vähenemässä. E t se on ollu varmaan tiiviimpi silloin kun 
ei oltu E U  maita ja  musta tuntuu et, sen takia multa on mon
ta kertaa kysytty et tarvitaanko näitä pohjoismaisia järjestöjä, et 
tuota ku kaikkihan maksaa, et jäsenmaksut on korkeetja henki
lökunnan palkat, musta se on, mä oon ite kokenu vaan sen että, 
että onhan Pohjoismaissa esim yhteiset työmarkkinat, tällainen 
työvoiman liikkuvuutta mitä se on ollu ja  meil on passiunioni ja  
tämmönen et henkilöiden liikkuvuus on helppoo ja  onhan meillä 
tämä meidän pohjoismainen federaatio, joka on tätä asiaa setvi- 
ny et minkälaiset yhteiset säännöt työvoimalla. On se ilman m uu
ta tavallaan, tää on vaan mun henkilökohtainen mielipide, mä 
oon kokenu, että tää on vähenemässä siihen mitä se oli joskus, et 
se siirtyy sinne Eurooppa tasolle. ”

Vaikka yhteispohjoismaisen yhteistyön merkitys on vähentynyt jois
sakin liitoissa EU -toim innan myötä, oli enemmistö haastateltavista 
kuitenkin sitä mieltä, että pohjoismainen kollektiivinen identiteetti 
on samanaikaisesti kuitenkin vahvistunut. Pohjoismaisen kollektiivi
sen identiteetin ilmeneminen ymmärretään myös alue-, ja sijaintiky- 
symyksenä, sillä kansainvälisessä ay-liikkeessä puhutaan yleisesti niin 
sanotuista blokeista. Esimerkiksi Eurooppa on jaettu pohjoismaiseen, 
itäiseen, keskieurooppalaiseen ja eteläeurooppalaiseen blokkiin. M uu-
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tam at haastateltavista toivat esiin myös sen, että pohjoismainen kollek
tiivinen identiteetti voi ulospäin näyttää yhtenäisemmältä kuin se to
dellisuudessa on:

"Nää menee nää pohjoismaat silleen kaks ja  kaks et ollaan niin- 
ku hieman erilaisia et sit sen toiminnan kautta tulee suhteen hie
man dijferentoitumista sit kuitenkin et se on aika jännä tilan
ne kuitenkin. Tiettyjä jännitteitä tulee sen toiminnan kautta, on 
ehkä erilaisia päämääriä mut kuitenkin sitte täytyy pitää yhtä 
sen taustan takia. ”

Pohjoismaisen blokin politiikan teossa on kaikesta huolimatta näke
myseroja ja toisinaan se jakaantuu edelleen pareiksi Tanska & Norja ja 
Suomi & Ruotsi. Vaikka toiminnassa muodostuu jännitteitä, on jon
kinlainen perusta kollektiiviselle identiteetille valmiiksi olemassa. Se 
johtuu siitä, että toimitaan organisoituneessa, aatteellisessa järjestössä, 
jossa ajetaan ammatillisen järjestäytymisen asiaa.

Kun suomalaisten ammattiliittojen kansainvälisten asiain asian
tuntijat puhuvat eurooppalaisesta yhteistyöstä, viittaavat he useimmin 
yhteistyöhön Euroopan Unionissa. Eurooppalaisessa yhteistyössä kol
lektiivisen identiteetin tunteet eroavat silloin kun kyseessä on Euroo
pan unionin jäsenmaiden välinen ja sen ulkopuolisten maiden välinen 
yhteistyö. Tämä johtuu siitä, että monet poliittiset muutokset kosketta
vat Euroopan unionin jäsenmaita. Monet haastateltavista nostivat liit
tojensa edustamien jäsenten ammattitaustan kollektiivisen identiteetin 
lähteeksi. Tietyillä aloilla, joilla on hyvin voimakas ammatti-identiteet
ti, syntyy voimakastakin kollektiivisen identiteetin tunnetta esimerkiksi 
kun yhdessä vastustetaan Euroopan unionin direktiivejä, jotka voisivat 
heikentää edustetun alan työntekijöiden asemaa. Myös jotkut jäsenten 
koulutustaustasta syntyvät identiteetit, kuten esimerkiksi ekonomeilla, 
voivat olla niin vahvoja, että Eurooppa-kentän toimijat tuntuvat ”suu
relta perheeltä”. Kuten pohjoismaisilla, myös eurooppalaisilla meren
kulkijoilla ja kuljetusalan työntekijöillä sekä julkisen sektorin ja sosiaa
lialan työntekijöillä yhteinen kollektiivinen identiteetti nousi selkeästi 
esiin.



Noin puolet haastateltavista nostaa edustetun am m atin tai koulu
tuksen tärkeäksi eurooppalaisen "me-hengen” luojaksi. Toinen puoli ko
kee, että eurooppalainen ammattiyhdistysliike identiteetti on vahvempi 
kollektiivisen identiteetin lähde kuin am m attiin tai koulutukseen pe
rustuva. Vaikka Eurooppa-järjestöt ovat koostum ukseltaan heterogee- 
nisempiä, yhdistävät solidaarisuuskysymykset niitä:

Solidaarisuutena edunvalvontatyöhön ylipäätänsä kuuluu se et 
järjestäytymisoikeudet ja  sopimusoikeudet vaikuttaa, se on [—]  
vahva tämä sosiaalinen Eurooppa. N iin  et ihmisille tärkee nä
kökulma et ei pelkästään niinku tää kaupallinen markkinanä- 
kökulma et siitähän nyt on hyvä esimerkki tää ku ammattiyhdis
tysliike on toiminu vahvasti, ollu näitten perustuslakiäänestysten 
ja  näiden kysymysten yhteydessä ja  mä nään sen kyllä solidaari- 
suuskysymykseks. ”

Se, että toimitaan järjestössä, parannetaan työntekijöiden asemaa ja ol
laan m ukana luomassa sosiaalista Eurooppaa, yhdistää m onia am m at- 
tiyhdistysalan järjestöjä. Eurooppalaisessa yhteistyössä solidaarisuuden 
jakaminen on ajankohtaisempaa kuin Pohjoismaissa, jossa työntekijöi
den oikeudet monesti ovat paljon paremmalla tolalla ja tukea tarvitaan 
harvemmin. Useat haastateltavista painottavat, ettei yhteistä Eurooppa
laista kollektiivista identiteettiä ole havaittavissa läheskään niin selkeäs
ti kuin pohjoismaalaista. Se on huomattavasti ”hatarampi” kuin poh
joismainen. Tämä johtunee m uun muassa siitä, että eurooppalaisessa 
yhteistyössä on enemm än toimijoita, jotka ovat fyysisesti hajaantu- 
neempia. Euroopan Unionissa toimiessa m onien suomalaisten am m at
tiliittojen kansainvälisten asiain asiantuntijoiden kollektiivinen identi
teetti nojautuu pohjoismaalaisuuteen:

"Selkeesti joo, jos ajatellaan Eurooppa-järjestön näkökulmasta 
niin meidät niinku käsitetään jo  pohjoismaisena ryhmänä eli 
meidän koetaan selkeesti yhden identiteetin taakse. Tää meidän 
tapa toimia on selkee yhtenäinen näissä kaikissa Pohjoismaissa et 
niinku sieltä kautta peilattuna se näkyy hyvin selvästi. ”
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Pohjoismaalaiset niin sanotusti "pitävät yh tä ” politiikassa ja vaikutta
misessa ja ajavat samoja asioita. Verrattuna eteläeurooppalaisiin he ko
kevat olevansa yhteistyökykyisiä, vahvoja ja valmistautuneita. N iin sa
no ttua "yhdessä tekemisen meininkiä” ei eurooppalaisella kentällä synny 
helposti, sillä kokouksia pidetään suhteellisen harvoin. Eurooppalaista 
kollektiivista identiteettiä, jonka suurin osa haastateltavista kokee hei
kommaksi kuin pohjoismaisen, syntyy siitä, että ollaan eurooppalaisia, 
ollaan am m attiyhdistys ihmisiä ja edustetaan tietyn koulutuksen omaa- 
via tai tietyllä alalla työskenteleviä ihmisiä.

Eurooppalaisessa yhteistyössä suomalaisten ay-toimihenkilöiden 
kollektiivisen identiteetin tunne nojautuu usein pohjoismaalaisuuteen. 
Maailmanlaajuisen kentän yhteistyössä se taas tukeutuu pikem m inkin 
suomalaisuuteen kuin pohjoismaalaisuuteen. Pohjoismainen u lo ttu
vuus on silti yhdistävä tekijä myös maailmanlaajuisella toim intaken
tällä. Kansainvälisten asiain asiantuntijat puhuvat maailmanlaajuisen 
kollektiivisen identiteetin vaihtelevaisuudesta, väliaikaisuudesta, heik
koudesta ja olem attom uudesta. Tähän on kolme syytä. Ensinnäkin maa
ilmanlaajuisessa yhteistyössä on määrällisesti huomattavasti vähemmän 
yhteistyökumppaneita. Toiseksi yhteistyötä tehdään suhteellisen vähän 
ja toisia tavataan huomattavasti harvemmin, koska välimatkat ovat p it
kiä. Kolmanneksi maailmanlaajuisessa yhteistyössä käsitellyt asiat eivät 
vaikuta yhtä selkeästi kansalliseen työelämään. M uutam a haastateltavis
ta käsitti maailmanlaajuisen yhteistyön kapeana eliitin puuhasteluna, 
jossa ei m uodostu jäseniä palvelevaa, kokonaisuuden kannalta tärkeää 
tunnetta "meistä". Seuraavassa lainauksessa haastateltava katsoo yhtei
syyttä syntyvän, m utta sen olevan ongelmallista:

”Kyl mä luulen et sekin syntyy, m ut on ihan selvää et ehkä se kan
sainvälisissä puitteissa se on vähän kaukaisempi ja  hankdlampi 
että tää EU nkin puitteissa niin se on niinku tavallaan siinä mie
lessä helpompaa, et tää on kuitenkin niin, vaikka nyt puhuttais 
laajentuneestakin EUsta niin se on kuitenkin, puhutaan niinku  
teollistuneesta sanoisko pohjoisesta maailmasta vastakohtana tälle 
eteläiselle. N iin  kyl se tietysti on niin että kyllähän tässä on vaike
ampaa sitten ainakin jos aattelee tavallisia jäseniä niin hahmot-
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taa sitä että m ut et kyllä se liittojen tasolla kyl se on varmaan voi 
sanoo et näin on asia. ”

Kun jo eurooppalaisen am m attiyhdistystoim innan kenttä koetaan huo
mattavasti heterogeenisemmäksi kuin pohjoismainen, on suhteiden 
luom inen maailmanlaajuisesti vielä haastavampaa. Täm ä johtuu siitä, 
että maailmanlaajuisen kentän toim ijoita yhdistävät asiat ovat abstrak- 
tisimpia. Haastateltavat puhuvat esimerkiksi kehitysyhteistyöhankkei
den puitteissa syntyvästä solidaarisuushengestä, maailmankokousten 
”suurten teemojen”, kuten esimerkiksi köyhyyden poistamisen ja ihmis- 
oikeudellisten kampanjoiden ympärille muodostuvasta ” me-hengestä”. 
Aiheet kuten järjestäytymisen edistäminen, työntekijöiden auttam inen 
ja heidän hyvinvointinsa parantam inen ovat asioita, joiden ympärille 
voi syntyä symbolista kollektiivisen identiteetin tunnetta:

”Kun rakennetaan identiteettiä (U N I Global Union), et tota et 
se on minusta kun nää on aatteellisia järjestöjä nää ammattijär
jestöt, niin se semmonen identiteetin ja  tietynlaisen tunnesiteen 
rakentaminen on tärkeetä, me tehdään jotain yhdessä. En tiedä 
miten se vois konkretisoida, et miten kaiken kaikkiaan se tapah
tuu. M u t et se kuitenki niinku kun se on jotain muutakin kuin  
liikeyritys, et se perustuu et ku laki käyttää termiä aatteellinen 
järjestö, niin kylhän siin rakentuu niinku tavallaan tarve luo
da semmosta me-henkeä. N iinku  jos ajatellaan et me joudutaan  
kriisitilanteeseen, jos ei mikään muu auta kun mennä työtaiste
luun, niin sehän on tärkee se semmonen ikään kuin oma iden
titeetti ja  et meil on vaatimuksia suhteessa työnantajaan. Hyvin 
systemaattista kaikkien ay-liittojen työssä tämmönen hengen ra
kentaminen. ”

Näin vahva kollektiivisen identiteetin tunteen ilmaisu on kuitenkin 
poikkeus. Tiivistäen am m attiliittojen maailmanlaajuisen, eurooppalai
sen ja pohjoismaisen kentän kansainvälisessä yhteistyössä kollektiivi
sen identiteetin tunteita syntyy ensinnäkin sitä voimakkaammin, mitä 
enem m än yhteistyötä tehdään. Toiseksi toim ijoiden yhteinen tausta,
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jolla viitataan om aan toimialaan, jäsenten am m attiin, yhteiskuntien sa
m ankaltaisuuteen ja maantieteelliseen läheisyyteen, yhdistää. Kaikilla 
kolmella yhteistyökentällä edustetut alat tai jäsenten am m atit ovat tär
keitä seikkoja. Yleisesti ottaen voi sanoa, että m itä laajempi toim innan 
kenttä, sitä heterogeenisempi se on ja sitä vaativampaa kollektiivisen 
identiteetin tunteiden m uodostum inen on. Sen rakentumisen abstrak
tien tekijöiden varaan voi nähdä haastavana.

Yhteisyyden tun ne  kansainvälisissä suhteissa

Haastateltavat kuvaavat am m attiliittojen pohjoismaista toim intatapaa 
m uun muassa avoimeksi, jokapäiväiseksi, automaattiseksi yhteydenpi
doksi ja konkreettiseksi yhteistyöksi, jossa on yhteiset vakiintuneet ta
vat. Se on liitosta riippuen tiivistä käytännön yhteistyötä tai löyhem
pää tiedonjakoyhteistyötä. Kurssien ja seminaarien järjestäminen sekä 
konferenssit ja vuosikokoukset ovat perinteikästä pohjoismaista yhteis
toim intaa. M onien haastateltavien mielestä juuri kokoukset luovat yh
teenkuuluvuuden tunnetta. Kun tavataan vuosikausia kokouksissa ja 
keskustellaan vaikeistakin asioista, niin suhteet väistämättä syvenevät.

Yhteispohjoismaisia kokouksia kierrätetään m aittain ja paikkakun
nittain. N äm ä niin kutsutut rakenteet voivat työnteon ohella sisältää 
ohjelmaa, kuten esimerkiksi juhlavan, tietyn kaavan mukaan järjestetyn 
illallisen. Arkisten rutiinien lisäksi myös juhlimisen perinteet luovat yh
teisöllisyyden tunnetta. Pohjoismainen yhteistyö on kuitenkin monien 
liittojen kohdalla arkipäiväistynyt:

”No sisältö se että se oli aikaisemmin enemmän tällästä niinku 
perheen sisäistä yhdessäoloa ja  retkeilyä ja  eri maiden kulttuuriin 
tutustumista ja  nyt on ihan se on huomattavasti enemmän ikään 
kuin substanssi asiat päällimmäisenä ja  kun kehitys itse asiassa 
on hyvin samantyyppinen kaikissa pohjoismaissa niin tavallaan 
nää substanssi asiat on yhteisiä kaikille ja  tää ylipäätänsä am
mattiliittojen työ on tullu huomattavasti vaikeemmaksi ja  han
kalammaksi ja  se sama tavallaan kokemus jaetaan sit kaikkien
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kanssa. Et tää on tullu tämmösestä niinku lepposasta yhdessäolo 
organisaatiosta tavallaan niinku kansainväliset, rajat ylittäväks 
edunvalvontajärjestöksija on matkalla sinne päin edelleenkin. ”

M onissa am m attiliito issa pohjo ism ainen  yhteistyö on  m u u ttu n u t käy
tän n ö n  läheisem m äksi ja vähem m än serem onialliseksi. A ikoinaan liit
tojen pohjoism aiset hallitusten  kokoukset olivat m erkittävä sosiaalinen 
tapahtum a, jo hon  puolisot usein o te ttiin  m ukaan . N ykyään tästä tavas
ta on  luovu ttu . Jo tk u t liito t ovat siirtäneet perinteisesti pohjoism aiden 
pääkaupungeissa p idety t kokoukset Brysseliin tai Luxem burgiin . Joi
denkin  haastateltavien m ukaan  yhteisyyttä pohjo ism aisten  kesken syn

tyy siitä, kun  koetaan asioita yhdessä kokouksissa, m atkoilla  ja varsin
kin E urooppa-järjestö jen  kokouksissa:

"Kyllä minusta ehdottomasti syntyy että sen huomaa ei ehkä niin 
selvästi täällä pohjoismaisessa toiminnassa koska siellä myöskin 
tulee ihan nää kansalliset erityispiirteet esiin mutta sitte kun 
mennään eurooppa-tasolle ja  varsinkin maailman tasolle toimi
maan niin siellä huomaa heti että pohjoismaat pitää yhteisiä ko
kouksia ja  antaa yhteisiä kannanottoja ja  siellä tulee et me ollaan 
tätä mieltä et se ei ookaan enää et Suomen edustajat on tätä miel
tä vaan et me Pohjoismaissa. ”

E urooppa-kokousten  ja kongressien yhteydessä osallistutaan n iin  sano
tuille pohjoism aisille illallisille, joissa työstetään ja m uodoste taan  yhtei
siä kanto ja  käsiteltäviin asioihin. M onet haastateltavista näkivät näm ä 
illalliset tilaisuutena vahvistaa pohjoism aalaista yh teenkuu luvuu tta  
sekä sisä- että  ulospäin. Pohjoism aista yhteisyyttä edesauttaa myös työ
eläm än jae ttu  ku lttu u rin en  tausta. E nsinnäkin  haastateltavat viittaavat 
työntekijä-, että  työnan ta javuoropuheluun  työpaikka- ja va ltakunnalli
sella tasolla. Toiseksi he viittaavat siihen, että  yksittäisten am m attiliitto 
jen jäsenet ovat samalla toim ialalla töissä. Alueellisesti ka tso ttu n a  yh tei
set työntekijät ja heidän etujensa ajam inen, jäsenjärjestöjen tukem inen  
ja työtaistelu t yhdistävät. Pohjoism aisessa toim innassa yhteisyyttä syn
tyy edelleen yhdessä tekem isestä, jo ta  pitkäaikaiset suhteet ja tiiviit ver-
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kostot voimistavat. Joillekin on syntynyt vuosien m ittaan työn kautta 
niin läm pim iä ystävyyssuhteita, että kollegoita käydään tapaamassa lo
milla. Ja kun virkatoverit jäävät eläkkeelle, voivat läksiäisjuhlat olla erit
täin lämminhenkisiä.

Eurooppalaisessa yhteistyössä yhteenkuuluvuuden tunne ei ole 
yhtä tiivis. Jo tkut haastateltavista ovat sitä mieltä, ettei eurooppalaisessa 
yhteistyössä synny minkäänlaista me-henkeä. Yhteisyyden löyhyyden 
syiksi tarjotaan sekä sitä, että yhteydenpito ei ole yhtä tiivistä kuin poh
joismaisella kentällä että sitä, että siinä on enem m än toimijoita osallise
na. Useat haastateltavista mainitsivat, että eurooppalaisessa yhteistyössä 
yhteisyyttä syntyy sellaisten ryhm ien keskuudessa, joissa asiantuntijat 
työskentelevät vuosia saman asian, kuten sosiaalidialogin, valmistelu
ryhm ien tai pidempiaikaisten projektien, ympärillä:

”Kyllä ehdottomasti koska me valmistellaan niin paljon erilai
sia kannanottoja ja  asioita yhdessä et siitähän tulee nimenomaan 
semmoinen et nyt me valmistellaan ja  tehdään tätä, että enem
mänkin siin keskustelussa tulee eri osa-alueet ju s t esimerkiksi Vä
limeren maat ja  tämmöset varsinkin. M utta valmistelutyössä on 
hyvin yhtenäistä näkemystä. ”

Toim intakulttuuri erot esimerkiksi pohjoisen ja eteläisen Euroopan vä
lillä ovat melkoisia. Eli vaikka edustetaan saman alan työntekijöitä, on 
näkemysten kirjo edunvalvonnasta laaja. M utta poikkeuksiakin löytyy. 
Erään haastateltavan mukaan julkisen sektorin työntekijöiden yhdis
tyksessä EPSU:ssa (European Federation o f  Public Service Unions) me- 
henki on vahvempi kuin se, jota pohjoismaisten organisaatioiden yh
teistyössä syntyy. Selitykseksi tarjotaan, että pohjoismainen sopimus- ja 
neuvottelumalli on niin konsensushakuinen, että raja siitä että kuka on 
”me” ja kuka on ”m uut” hämärtyy. Tässä tapauksessa julkisen sekto
rin palkansaajien profiloituminen Euroopan kentällä on voimakkaam
pi. Toisaalta esimerkiksi kaivos, kemian-, ja energia-alan yhdistyksessä 
EMCEF:issä (European M ine, Chemical and Energy W orker's Federa
tion) on niin paljon eri aloja edustettuna ja tästä johtuen niin valtavasti 
erilaisia intressejä, ettei yhteisyyden tunteesta pääse m uodostum aan ko-
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vin vahvaa. Eli vaikka yhdistyksessä tehdään paljon yhteistyötä, puu t
tuu yhteinen, jaettu "vastapuoli".

Joidenkin haastateltavien mielestä yhteisöllisyyttä syntyy Euroo
pan unionin tason yhteistyössä, koska siinä käsitellään sellaisia työelä
mään vaikuttavia asioita, jotka ylittävät sekä kulttuuriset että poliittiset 
rajat. Myös esimerkiksi voimainkoetukset komission kanssa ay-asioiden 
puolesta yhdistävät. Eurooppalaisella kentällä työskennellään neuvotte
lemalla intensiivisesti ja yhteistyötä leimaavat erimielisyydet ja väittelyt. 
Kuten eräs haastateltavista sanoo; "päivät riidellään mutta illalla noste
taan malja yhdessä".

Käsitykset maailmanlaajuisella kentällä muodostuvista yhteen
kuuluvuuden tunteista vaihtelevat suurestikin liitosta toiseen. M aail
manlaajuisessa yhteistyössä tunne on samalla tavalla vaihteleva, m utta 
vielä heikompi, kuin eurooppalaisessa yhteistyössä muodostuva. Suuri 
osa haastateltavista kokee, ettei maailmanlaajuisen yhteistyön puitteis
sa synny ollenkaan yhteisyyttä, koska maantieteellisten blokkien välil
lä on ristiriitoja, kitkaa ja huom attavia määriä erilaisia rajapintoja. E n
sinnäkin täm än voi nähdä johtuvan siitä, että toimijoiden lähtökohdat 
ovat erilaiset. Toiseksi sitä vähäistä yhteistyötä, jota tehdään, tehdään 
kovin yleisellä tasolla, usein niin sanotun EU-ryhm än kautta. Kolm an
neksi pitkät välimatkat vaikuttavat heikentävästi suhteiden laatuun. 
Joidenkin yksittäisten liittojen kahdenvälinen yhteistyö on tiiviimpää, 
jolloin yhteisyyttä syntyy kokemusten vaihdosta. Yhdellä alalla hyvät 
tulevaisuuden näkymät ja toisella huonot luovat yhteisöllisyyden tu n 
netta. Maailmanlaajuisessa yhteistyössä yhteisyyden henkeä voi m uo
dostua esimerkiksi kongresseissa tai mielenosoituksissa. Kongresseissa 
sitä m uodostuu yhdessä tekemisestä ja siitä, että jäsenet työskentelevät 
samalla alalla. Myönteisesti vaikuttavia tilanteita olivat esimerkiksi ti
lanteet, jossa ay-ihmiset eri puolilta maailman kokoontuivat osoitta
maan mieltään ja allekirjoittamaan adresseja vangitun ay-johtajan va
pauttamiseksi:

"On ilman muuta, kaikki tapahtuu UNI:n (U N I Global Uni
on) nimissä ja  se tekee sen yhteisöllisyyden. M ä sanoisin et niis on 
niin vahva lataus, tavallaan emootio niissä kokouksissa ja  mie-
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lenosoituksissa ja  kaikissa tälläisissä, et kyl se melkein on käsin 
kosketeltavaa siellä. ”

M aailmanlaajuisella kentällä yhteisyyden tunne m uodostuu am m atti
yhdistysliikkeeseen kuulumisesta. Yhteenkuuluvuuden tunnetta syntyy 
esimerkiksi silloin, kun autetaan m uiden maiden liittoja vaikeissa tilan
teissa, kuten pitkissä lakoissa tai tuetaan sellaisten maiden ay-johtajia, 
joiden toim intaa rajoitetaan. Joillakin globaaleilla järjestöillä on tapana 
isännöidä kokouksia vuorovuosina maanosien kesken. Tällöin yhteen
kuuluvuutta voi syntyä siitä, että toimijat ovat samassa paikassa pidem 
m än aikaa, usein viikkoja, joskus puoliso ja perhe mukana.

Päätelmät

Pohjoismainen yhteistyö koetaan keskeiseksi osaksi suomalaisten am 
m attiliittojen rajat ylittävää toimintaa. Jotkut yhteispohjoismaiset jär
jestöt jopa muodostavat yhteisiä linjoja niin sanotuissa EU-kysymyk- 
sissä. Myös työ Euroopan unionin jäsenmaiden järjestöjen kanssa 
koetaan ydinaktiviteetiksi, sillä Euroopan unionin politiikka vaikut
taa suoraan edustettuihin am m atinharjoittajiin. Haastateltavat puhu
vat kuitenkin toim intaa hankaloittavista kulttuurieroista esimerkik
si eteläisen ja pohjoisen Euroopan välillä. Tällä viitataan esimerkiksi 
sopimiseen verrattuna lainsäädännön kautta vaikuttamiseen sekä esi
merkiksi kokoustyöskentelytapojen eroihin ja kieliongelmiin. Joillakin 
aloilla vastakkainasetteluja syntyy esimerkiksi halpatyövoimaan liittyvi
en kysymysten ympärille. M aailmanlaajuinen yhteistyö on m uuttunu t 
viidentoista vuoden aikana. Tänään se on enenevässä määrin edunval- 
vontatyötä, eikä yksinomaan solidaarisuuskysymysten käsittelyä. M aa
ilmanlaajuisella toim intakentällä am m attiliittojen toimintatavat ja pää
määrät poikkeavat suuresti toisistaan.

Ajankohtaisessa sosiologisessa keskustelussa puhutaan siitä, kuin
ka valtioiden rajat ylittävät ilmiöt kuten erilaiset organisaatiot, yrityk
set ja ryhm ät levittäytyvät kansallisvaltioiden rajojen yli luoden tunnet
ta yhteisöllisyydestä, joka ei ole sidoksissa yhteen kansallisvaltioon tai
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paikalliskulttuuriin. Täm än tutkim uksen valossa näyttää siltä, että ky
seessä olevan suomalaisen, rajat ylittävää yhteistyötä tekevän yhteiskun
nallisen liikkeen selkeimmät yhteenkuuluvuuden tunteet tässä mieles
sä m uodostuvat pohjoismaisessa yhteistyössä. H istorian valossa ei voi 
nähdä yllättävänä, että pohjoismaisuus on edelleenkin suomalaisen työ
väenliikkeen keskeinen ulottuvuus. Kettusen (2005, 8) m ukaan poh
joismainen ulottuvuus on sisäänrakennettu kansallisiin ja paikallisiin 
toim intam uotoihin ja identiteetteihin ja kansallisten am m attiliittojen 
järjestäytyminen on ollut yhteispohjoismainen prosessi.

Suomalaisten am m attiliittojen rajat ylittävää yhteistyötä tekevät 
toim ihenkilöt näkevät eri asioiden muokkaavaan tunneta ”meista\ 
Yhteisyyden tunteiden koetaan rakentuvan arkisesta, rutinoituneesta, 
konkreettisesta, operatiivisesta yhteistyöstä sekä liittojen jäsenten yhtei
sestä ammatillisesta taustasta ja myös yhteiskuntien samankaltaisuudes
ta. joissakin tapauksissa koetaan myös m uodostuvan symbolisempaa 
kollektiivisen identiteetin tunnetta yhteiskunnallisessa liikkeessä toim i
joina. Kun haastateltavat puhuvat yhteenkuuluvuudesta, kertovat he, 
että tunne on sitä löyhempi ja vaihtelevampi, m itä vähemmän yhteis
työtä tehdään, m itä enemm än toimijoita on osallisena ja m itä laajempi 
maantieteellinen piiri on kyseessä. Voimakkainta yhteisyyden tunnet
ta syntyy niiden am m attiliittojen välille, joilla on samankaltainen toi
m intakulttuuri ja joiden maailmanlaajuisella yhteistyötasolla toimivat 
henkilöt fyysisesti tekevät ja kokevat asioita yhdessä. Kuitenkin kaikilla 
kolmella yhteistyökentällä se, että parannetaan työntekijöiden asemaa 
ja toimitaan heidän oikeuksiensa puolustajana, nousee esiin selkeänä, 
yhdistävänä ideologiana.
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Tutkimusmenetelmät:

Tutkim uksen kohderyhmään valittiin am m attiliittoja kaikista kolmesta 
keskusjärjestöstä (SAK, STTK, AKAVA) niin, että ne kattavat Suomen 
työm arkkinakentän siten, että julkinen ja yksityinen sektori sekä eri 
alat kuten palvelut, kauppa ja teollisuus tulevat edustetuiksi. Suomen 
A m m attiliittojen Keskusjärjestöön (SAK) kuuluvat liitot olivat Auto- ja 
Kuljetusalan Työntekijäliitto, Kemianliitto, Julkisten- ja hyvinvointia- 
lojen liitto, Metallityöväen Liitto, Palvelualojen am m attiliitto, Paperi
liitto, Posti- ja logistiikka-alan unioni, Rakennusliitto, Rautatieläisten 
liitto, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto, Suomen M erimies-unioni, 
ja Viestintäalan am m attiliitto. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK :hon 
kuuluvat liitot olivat A m m attiliitto Suora, Palkansaajajärjestö Pardia, 
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto, Terveys- ja sosiaalialan koulutettu
jen am m attilaisten etujärjestö ja Toim ihenkilöunioni. Korkeasti koulu
tettujen työmarkkinakeskusjärjestöön (AKAVA) kuuluvat liitot olivat 
Insinööriliitto, Opetusalan ammattijärjestö, Suomen Ekonom iliitto, 
Suomen Lääkäriliitto ja Tekniikan Akateemisten liitto.

Tutkimuksessa yhden sijan saivat am m attiliittokohtaiset esitte
lyt, jotka perustuivat (1) saatavilla olevaan tausta-aineistoon, jonka pe
rusteella valm istauduttiin (2) asiantuntija-haastatteluihin. Näin ollen 
käytin kahta eri tavoin kerättyä kvalitatiivista, tekstuaalista aineistoa. 
Taustamateriaalit, niin sanotut valmiit aineistot kuten tiedotteet, kan
nanotot, artikkelit ja toim intasuunnitelm at, löytyivät otokseen sisälty
vien am m attiliittojen internetsivuilta. Täm än aineiston keruun ajan
kohta oli syksyllä 2005 ja sitä tu tk ittiin  kuluneen kolmen vuoden ajalta. 
Am m attiliittojen näkemyksiä rajat ylittävän yhteistyön toim intakult
tuurista kartoitettiin haastattelemalla kahtakym m entäkahta kansainvä
listen asiain sihteerejä/toimitsijoita/päälliköitä ja liittojen puheenjohta
jia. Haastateltavien nähtiin puhuvan organisaation edustajan roolissa. 
Haastatteluaineisto oli itseni keräämä, ajanjakso oli m arraskuusta 2005 
tam m ikuuhun 2006.

Haastattelun kolmekymmentäyksi kysymystä oli jaettu kolmeen 
osioon; taustakysymykset, kansainvälisyys ja käsitteet. Ensimmäisessä 
osiossa asiantuntijaa pyydettiin m äärittelemään om a työnkuva sekä lii-



ton oma visio. Toinen osio, jossa kysyttiin m uun muassa kansainvälisen 
yhteistyön syistä ja sisällöstä, oli jaettu pohjoismaisen, eurooppalaisen 
ja maailmanlaajuisen yhteistyön kenttään sekä m uuhun rajat ylittä
vään yhteistyöhön. Kolmannessa osiossa pyydettiin määrittelemään ra
jat ylittävä yhteistyö, solidaarisuus sekä ammattiyhdistysliikkeen perus
idea. Haastatteluissa käsitteiden merkityksistä keskusteltiin yhdessä ja 
niitä käytettiin haastateltavien näkökulmasta. O siot ja kentät eivät kui
tenkaan sinänsä olleet tutkim uksen kohteita, vaan ne toimivat yhteis- 
työkulttuurista kertomisen kehyksenä. Kentät eivät luonnollisesti ole 
selkeitä vaan ne kulkevat limittäin. Pohjoismainen kenttä on luonnol
lisesti osa eurooppalaista kenttää. Analysoitaessa eurooppalaista kenttää 
Euroopan U nionin jäsenmaiden liittojen kanssa tehtävä yhteistyö nou
si keskeiseksi.

Kaikki otokseen sisältyvät kaksikymmentäkaksi am m attiliittoa 
osallistuivat tutkimukseen. Haastattelutilanteiden taustalla oli sitou
mus haastatteluiden tekemiseen sekä yhteydenottoja sähköpostitse ja 
puhelimitse. Ennen haastattelua asiantuntijoille lähetettiin sähköpos
titse sekä tietoa tutkim usprojektista että am m attiliittokohtaisesti rää
tälöidyt kysymykset. Valta-osa haastatteluajoista sovittiin asianomaisen 
kanssa, m utta kiireisien toimenkuvien vuoksi myös sihteerin välityksel
lä. Vastaanotto ammattiliitoissa vaihteli positiivisesta erittäin innostu
neeseen, tutkimuksesta ja sen tulevista tuloksista oltiin kiinnostuneita 
ja aihe koettiin tärkeäksi. Osa haastatelluista tapahtui haastateltavien 
työhuoneessa, osa neuvotteluhuoneessa heidän tiloissa. Kahta tänä ai
kana eläkkeelle jäänyttä henkilöä haastattelin CEREN tutkim uslaitok
sessa Helsingissä.

Kysymysten räätälöinti osoittautui hyödylliseksi. Se jätti tilaa eri
laisten käytäntöjen esiin nostamiseen ja nopeutti asiaan pääsemistä. 
Osa haastateltavista piti kysymyksiä vaikeina ja siksi oli järkevää lähet
tää ne heille etukäteen. Tehtyäni noin puolet haastatteluista huom a
sin, että kysymys visiosta eri yhteistyökentillä oli sekä haastateltaville 
hankala että merkityksetön tutkim uksen kannalta, joten jätin sen pois. 
M ielenkiintoisimpia vastauksia sain kysymyksiin yhteistyön syistä, 
kollektiivisesta identiteetistä ja yhteenkuuluvuuden tunteen synnystä. 
Nauhoituksien kesto vaihteli neljästäkymmenestä kuuteenkym m eneen
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m inuuttiin , jolloin jokainen erikseen puhtaaksikirjoitettuna m uodos
taa kym m enestä neljääntoista sivua tekstiä. Asiantuntijoille tarjottiin 
m ahdollisuus tarkastaa teksti, heistä viisi oli sittem m in kiinnostunut.

Lähteet

Haastattelut

Luottam uksellinen, vuonna 2006 kerätty haastatteluaineisto. Aineiston 
säilytyspaikka on Svenska social- och komm unalhögskolanin tutkim us
laitos Helsingissä. Haastattelut on tehnyt täm än artikkelin kirjoittaja. 
Aila aineisto luokiteltuna keskusjärjestöittäin:

S A K ia ise t a m m a ttiliito t:

A u to  -  ja  k u lje tu sa lan  ty ö n tek ijä liitto , E lin ta rv ik e liitto , K em ian liitto , M e 
ta lliliitto , Palvelualo jen  a m m a ttili i tto , P ap eriliitto , Postiliitto , R au ta tie lä is ten  
l iitto , R ak en n u s liitto , S u o m en  m erim ies-u n io n i, V iestin täa lan  am m a ttiliitto .

H a as ta te ltu je n  h e n k ilö id en  titte lit:

K ansa invälis ten  asiain  sih teeri x 4 , p u h e en jo h ta ja  x 2, sih teeri x 2 , s u u n n it te 
lu sih tee ri, tu tk ija , v iestin tävastaava.

S T T K d a ise t a m m a tti li i to t:

A m m a ttil i it to  Suora , Ju lk is ten  ja h y v in v o in tia lo jen  liitto , Palkansaajajärjestö  
Pardia, S u o m en  lähi- ja p e ru sh o ita ja liitto , Terveys- ja  sosiaalialan k o u lu te tu n  
h e n k ilö s tö n  am m a ttijä rje s tö , T o im ih en k ilö u n io n i.

H aas ta te ltu jen  h en k ilö id en  titte lit:

Jo h ta ja , k an sa in v ä lis ten  asiain päällikkö , k an sa invä linen  sih teeri x 2, k an sa in 
välisen yksikön  vastaava, neuvotte luvastaava.

AKAVAdaiset a m m a tti li i to t:

In sin ö ö riliitto , O p e tu sa la n  a m m attijä rje s tö , S u o m en  E k o n o m iliitto , S u o m en  
L ääkäriliitto , T ek n iik an  A k a teem isten  L iitto .

H a as ta te ltu jen  h e n k ilö id en  titte lit:

Jo h ta ja , k an sa in v ä lin en  asian tu n tija , k o u lu tu sas ian  päällikkö , n eu v o tte lu jo h - 
taja, to im in n a n jo h ta ja .
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Telia-Sonera ja rajat ylittävän 
edunvalvonnan ongelm at

Vuonna 2002 suomalainen Sonera ja ruotsalainen Telia yhdistyi
vät pohjoismaiseksi telealan suuryritykseksi. Fuusio herätti laa
jaa yhteiskunnallista keskustelua ja suuria ongelmia alkoi myös 

nopeasti ilmaantua. Kielikysymys konsernin hallitustyöskentelyssä oli 
yksi kiistakysymyksistä, sekä Suomessa että Ruotsissa oli useaan otteeseen 
suuria irtisanomisia ja yrityksen pörssikurssi laski varsin nopeasti fuusion 
jälkeen. Konsernin johdossa ja omistuksessa on tapahtunut suuria muu
toksia kuluneiden vuosien aikana ja yritys on ollut otsikoissa myös eri
näisten oikeusprosessien johdosta. Lisäksi yhtiön sisäinen valtakamppailu 
on tulkittu Suomen ja Ruotsin väliseksi maaotteluksi. Fuusioituneen yri
tyksen alkutaival ei ole ollut tanssia ruusuilla, vaikka yritys on ensimmäis
tä vuotta lukuun ottamatta koko ajan tehnyt hyvää tulosta. Ongelmat ei
vät kuitenkaan ole kokonaan fuusion syytä, vaan monet yhteensattumat, 
joita on tarpeetonta käsitellä tässä yhteydessä, ovat vaikuttaneet yhtiön 
vaikeuksiin sen alkutaipaleella.

Ammattiyhdistystoiminnan järjestäminen transnationaalia yritysra
kennetta vastaavaksi on kohdannut suuria ongelmia fuusion jälkeen. Eri
tyisesti kaksi asiaa on ollut kiistan kohteena. Nämä ovat: muutosturva 
järjestelyt eri maissa sekä ay-edustus yhtiön johdossa. Näitä kysymyksiä 
on tutkittu lehtiartikkeleiden ja avainhenkilöhaastattelujen kautta kesäl
lä 2005.

Henkilöstö suhtautui myönteisesti itse fuusioon sen tullessa ilmi ja 
fuusion nähtiin helpottavan niitä ongelmia, joita molemmissa yrityksissä 
oli esiintynyt ennen fuusiota. Sonera menetti esimerkiksi suuria rahasum
mia Saksan ja Italian UMTS kaupoissa ja Telialla oli takanaan epäonnis
tunut fuusioyritys norjalaisen Telenorin kanssa. Samanaikaisesti tapahtui 
useita yritysjärjestelyitä Euroopan telealalla, joissa alan toimijoiden koko 
ja markkinaosuus kasvoi. Yritysten pelättiin ilman fuusiota syrjäytyvän
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pieniksi paikallisiksi teleyhtiöiksi, joille muodostuisi suuria ongelmia vii
meistään siinä vaiheessa, kun jättimäiset eurooppalaiset telealan yritykset 
tekisivät maihinnousun pohjolaan.

Henkilöstön edustus uuden monikansallisen TeliaSoneran hallituk
sessa on ollut visainen pulma ay-liikkeelle. Ruotsissa on voimassa laki, 
joka takaa henkilöstölle äänivaltaisen edustuksen yhtiön hallituksessa. 
Suomessa automaattista hallitusedustusta ei ole, vaan henkilöstön edus
taja on usein mukana johtoryhmässä tai hallintoneuvostossa. Fuusion jäl
keen muodostui ongelmia pohdittaessa suomalaisen henkilöstön edustus
ta yhtiön hallituksessa. Ruotsalaisella ay-liikkeellä oli kolme äänivaltaista 
edustajaa yhtiön hallituksessa, jotka olivat ruotsalaisen neuvottelukartel
lin päätöksellä jäsenistön pohjalta jaettuina niin, että SIF-Telellä oli kak
si hallitusedustajaa ja SEKOrlla oli yksi hallitusedustaja. Keskusteluissa 
nousi esiin toivomus, että myös suomalainen henkilöstö lähinnäTietolii- 
kenneliiton (myöhemmin Toimihenkilöunionin) kautta saisi edustuksen 
konsernin hallitukseen. Tamä ei ollut toteutettavissa koska ruotsalaiset ei
vät halunneet luopua edustajistaan ja he viittasivat myös aiemmissa fuu
sioissa hollantilaisen ja tanskalaisen yrityksen kanssa käytyihin vastaaviin 
keskusteluihin sekä siihen, että edes akateemisesti koulutetut eivät saa
neet hallitusedustusta. Seurauksena oli, että suomalainen pääluottamus
mies valittiin hallitukseen lisäjäseneksi, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus 
hallituksen kokouksissa. Tämä ei ole kuitenkaan tyydyttänyt suomalaisia 
täysin sillä koettiin ettei tämän järjestelyn seurauksena ole oikeata vaiku
tusvaltaa yrityksen asioissa. Samalla suomalaisilla on kuitenkin edustus 
yrityksen suomalaisessa johtoryhmässä, jota ay-väki on pitänyt tärkeänä 
siitä syystä, että yrityksen päätöksiin voidaan vaikuttaa jo valmisteluvai
heessa. Tulkinnat tästä konfliktista ovat molemmin puolin Pohjanlahtea 
yhteneväiset siltä osin, että tunnustetaan yhteistoiminnan ja kommuni
kaation tärkeys yrityksen johdon ja ay-liikkeen välillä.

Toinen ay-toimintaa vaikeuttanut tapaus oli ruotsalaisen henkilös
tön neuvottelema muutosturvasopimus yrityksen kanssa. Ruotsin järjes
telmän mukaan irtisanomistilanteissa viimeksi tulleet irtisanotaan ensin. 
Tämän johdosta Telian henkilöstön ikärakenne muodostui epäedullisek
si, nuorempien ja vastikään koulutettujen tullessa ensin irtisanotuiksi.
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Henkilöstön nuorentamiseen tarjottiin osa-aika eläkettä tuhannelle työn
tekijälle ja lisäksi Ruotsissa neuvoteltiin muutosturvajärjestely, jossa irtisa
nottavat saavat kolmen vuoden työsuhdeturvan ja yritys voi samalla pal
kata uutta, nuorempaa henkilöstöä. Suomessa ruotsalaisen henkilöstön 
yksipuolinen kolmen vuoden työsuhdeturva herätti kielteistä huomiota 
ja se koettiin epäoikeudenmukaisena. Jatkoneuvotteluissa väitettiin suo
malaisen osapuolen vastustaneen kyseisen sopimuksen soveltamista Suo
messa. Suomalaiset vastustivat kuitenkin vain yhtä osaa sopimuksesta. 
Suomessa oli 1990-luvun alussa ollut käytössä sopimuksessa esitetyn kal
tainen urakointiyksikkö, jonka olemassaolo ja toimintatapa oli ollut hen
kilöstön näkökulmasta kielteinen asia. Suomalainen pääluottamusmies 
katsoo, että tällainen kolmen vuoden työsuhdeturva olisi mielellään otet
tu vastaan mutta, että Suomen työnantajajärjestö Etelärannassa olisi es
tänyt sen käyttöönoton. Seurauksena kiistasta Suomessa on neuvoteltu 
oma muutosturvaratkaisu. Se koetaan kuitenkin ongelmaksi, että konser
nin eri maissa olevissa osissa kohdellaan ihmisiä eri tavoin.

Edunvalvonnan logiikka korostaa tässä tapaustutkimuksessa asetel
maa, jossa kansalliset edut ja nationalismi muodostuvat tärkeiksi strate
gioita ja vastastrategioita jäsentäviksi lähtökohdiksi. Kansallisella tasolla 
ay-liikkeen asema yrityksessä, suhteet johtoon ja kommunikaatioyhteys 
yritysjohdon ja henkilöstön välillä on rakentunut pidemmän ajan kulu
essa ja ne ovat muodostuneet ns. ”saavutetuiksi eduiksi”. Kansallisia eturis
tiriitoja ruokkii myös yrityksen kotipaikan sijainti yhdessä maassa, jolloin 
noudatetaan sen maan lainsäädäntöä. Kansallisilla eduilla ja eturistirii
doilla estetään henkilöstön yhteisen rintaman muodostuminen, tavalla 
joka joissakin tapauksissa palvelee yritysjohdon strategisia linjauksia esi
merkiksi tuotannon sijoittamisen osalta. Molemmilla puolilla toiveet on
gelman ratkaisuksi asetetaan konserniin tutkimusajankohtana rakenteilla 
olleeseen eurooppalaiseen yritysneuvostoon.

VTT Mika Helander
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Veijo Laitinen

Eurooppalaiset yritysneuvostot

urooppalainen yritysneuvosto, European Works Council (EWC) 
tulee perustaa yritykseen, jolla on Euroopan Talousalueella vä

h in tä ä n  1 000 työntekijää sekä vähintään kahdessa eri jäsenval
tiossa 150 työntekijää.

EW C on lakiin perustuva ja sopimuspohjainen konsernin työnte
kijöiden edustajien ja johdon välinen yhteistoimintaelin. Sen toim in
nan tavoitteena on parantaa työntekijöiden oikeutta saada tietoa ja tul
la kuulluksi konsernin asioissa, jotka koskevat vähintään kahta maata. 
Kuulluksi tulemisella tarkoitetaan Suomen Yhteistoimintalain mukaan 
"näkemysten vaihtoa ja  vuoropuhelua’ konsernin johdon ja henkilöstön 
edustajien välillä. Varsinaista päätösvaltaa EW C:lla ei ole.

Yritysneuvostotoimintaa säätelee EW C-direktiivi sekä kansallinen 
lainsäädäntö. Euroopan Unioni hyväksyi EW C-direktiivin syyskuussa 
1994. Sen säännökset on jokaisen EU-maan sovellutettava kansalliseen 
lainsäädäntöön. Suomessa määräykset im plem entoitiin yhteistoim inta
lakiin syyskuussa 1996. Yt-lain kansainvälistä konserniyhteistyötä so
velletaan yrityksiin, joiden kotipaikka on Suomessa. Yhteistoimintalain 
uudistam ista koskeneen kom iteam ietinnön mukaan kansallista ja kan
sainvälistä konserniyhteistyötä (mm. EW C-toim inta) koskeva lainsää
däntö tulisi erottaa yt-laista erilliseksi laiksi (HE 254/2006 vp), joka 
sitten myös toteutettiin  lainsäädännössä "Lakiyhteistoiminnasta suoma
laisissa ja  yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä ” (30.3.2007/335).

169



EWC-direktiivin piiriin kuuluvat Euroopan Talousalueen (ETA) 
maat eli 25 EU:n jäsenmaata sekä Liechtenstein, Norja ja Islanti. Käy
tännössä yritysneuvostoissa on konsernien rakenteesta johtuen edusta
jia muistakin maista mm. Venäjältä ja Sveitsistä.

Eurooppalaisia yritysneuvostoja oli vuonna 2006 toiminnassa noin 
750. Näistä vajaat 450 syntyivät vapaaehtoisten sopimusten pohjalta 
ennen direktiivin voimaantuloa. Sopimuksista metalliteollisuudessa oli 
noin 250 sekä kemian- ja prosessiteollisuudessa yli 200. Lisäksi EWC:n 
perustamisehdot täyttäviä yrityksiä on yli tuhat. Suomalaisia EWC- 
edustajia on Teollisuuden Palkansaajien rekisterin mukaan 138:ssa yri- 
tysneuvostossa.

EWC:n perustaminen

Aloite EWC:n toiminnan aloittamisesta voi tulla joko konsernin joh
dolta tai yhtiön kahden maan (joissa vähintään 100 työntekijää) työn
tekijöiden tai heidän luottamushenkilöidensä kirjallisesta aloittees
ta. Mikäli työntekijöiden aloite ei johda kuuden kuukauden kuluttua 
aloitteen tekemisestä EWC-sopimusneuvotteluihin tai sopimukseen ei 
päästä kolmen vuoden kuluessa, astuvat voimaan ns. toissijaiset määrä
ykset. Näillä tarkoitetaan EWC-direktiivissä ja yt-laissa lueteltuja ”mi- 
nimiehtoja \  joiden mukaan tulee järjestää konsernin henkilöstön tiedo
tus- ja kuulemismenettely. Konsernin keskushallinnon tulee raportoida 
henkilöstölle kerran vuodessa tiedot, jotka koskevat yhtiön:

rakennetta, taloudellista tilannetta ja rahoitustilannetta, 
toimintojen mahdollista kehittymistä, tuotantoa ja myyntiä, 
työvoimatilannetta ja sen mahdollista kehitystä, 
investointeja,
huomattavia organisaatiomuutoksia, uusien 
työmenetelmien tai tuotantomenetelmien käyttöönottoa, 
tuotannon siirtoja, fuusioita, yritysten, laitosten taikka 
niiden merkittävien osien supistuksia tai sulkemista ja 
työntekijöiden joukkovähentämistä.
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EW C:n perustamisessa ja käytännön toiminnassa noudatetaan 
konsernin keskushallinnon sijaintimaan lakia. Jos konsernin keskushal
linto ei sijaitse Euroopan Talousalueen maassa, vastaa EW C-toim innas- 
ta keskushallinnon edustajakseen nim eäm ä yksikkö. Jos tällaista edus
tajaa ei ole nimetty, vastuu kuuluu ko. konsernin suurim m an (eniten 
työntekijöitä) ETA-alueella olevan yrityksen johdolle.

EW C -toim inta perustuu konsernin johdon ja henkilöstön edus
tajien väliseen sopimukseen. Direktiivin 6. artiklan mukaan sopim uk
seen tulisi sisällyttää ainakin seuraavia asioita:

konsernin yritykset ja liikkeet, joita sopimus koskee, 
yritysneuvoston kokoonpano, jäsenten lukumäärä, paikkojen 
jakautum inen ja toim ikauden pituus, 
yhteistyöelimen tehtävät sekä tiedottam is- ja 
kuulemismenettely,
yhteistyöelimen kokoontum ispaikka, -tiheys ja 
kokousten kesto,
yhteistyöelimelle m yönnettävät taloudelliset ja aineelliset 
voimavarat,
sopimuksen kesto ja sen uudelleen neuvottelua koskeva 
menettely, sekä
henkilöstön edustuksen m uuttam inen konsernirakenteen 
muuttuessa.

Mitä asioita EWC käsittelee?

Tutkimusten mukaan suurin osa yritysneuvostoista pitäytyy laissa sää
dettyjen asioiden mukaisessa esityslistassa. Jeremy W addington teki 
vuonna 2005 Euroopan Am m attiyhdistysinstituutin toimeksiannosta 
kyselytutkimuksen, jossa kartoitettiin energia-, kemian- ja kaivosaloilla 
työskentelevien EW C-edustajien kokemuksia (vrt. W addington 2006, 
1-12). Kyselyyn vastasi 250 edustajaa. Seuraavassa kuviossa esitetään 
heidän tärkeimmiksi kokemansa asiat, jotka ovat nousseet yritysneu- 
vostojen kokouksissa.



Tärkeim m ät esille nousseet asiat 
(VNfeddington 2005)
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Kuvio 1. Neljä tärkeintä EWC-kokouksissa esiin noussutta asiakokonai
suutta.

Kuviosta nähdään, että 31 %  kyselyyn vastanneista EW C-edustajis- 

ta ko k i yh tiön  strategiaa ja investointeja koskeneet asiat yritysneuvos- 

tossa käsitellyistä asioista tärke im m iksi. 28 %  vastasi, että yksiköiden 

sulkemisia ja tuotannon leikkauksia koskeneet asiat o liva t tärkeimpiä. 

Seuraavaksi tärkeim piä asioita o livat yritysfuusio ita , -valtauksia ja -os

to ja käsitelleet asiat. M u ita  vastausten mukaan esillä o lle ita  asioita o li

vat m uun muassa tuotannon uudelleen sijo itukset, työllisyyskatsaukset, 

työsuojelu, am m atillinen  koulutus, työaika, ym päristön suojelu, tasa- 

arvo ja ay-oikeudet.

Vuonna 2003 Teollisuuden Palkansaajaliitoille tekemäni tu tk im us 

oso itti, että monen E W C :n  to im in ta  on paljon lakimääräistä agendaa 

laajempaa (La itinen 2003). Tutkimuksessa haastateltiin 100 suomalais

ta EWC-edustajaa ja se lv ite ttiin  56 yritysneuvoston parhaita käytäntö

jä.

Tutk im us osoitti, että 21 yritysneuvostossa o li tehty erilaisia maa- 

verta ilu ja, selvityksiä ja kyselyjä, jo tka  koskivat m m . tuo tan topa lkk i

oita, työsuojelua, työ ilm ap iiriä  ja ay-käytäntöjä. Näiden keskustelujen 

pohja lta  o li syntynyt asioita käsitteleviä projekteja ja tiedotuskam pan

jo ita . M uu tam ien  yritysten työsuoje lututk im usten pohjalta on synty

ny t koko konsernia koskevia työsuojelusuosituksia ja jopa suosituksia
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Lakimääräisten asioiden lisäksi käsiteltyjä asioita

Kuvio 2. Teollisuuden Palkansaajien ’'Eurooppalaisten yritysneuvostojen 
parhaat käytännöt” -tutkimuksessa tuli esille, että käytännössä on syntynyt 
monipuolista EWC- toimintaa (Laitinen 2003, 10).

E uroopan  laajuisista m in im istandardeista. A y-to im in taa käsitteleviä 
keskusteluja oli käyty enim m äkseen työntek ijö iden  omissa kokouksis
sa, jo ih in  useim m issa EW C -sopim uksissa taataan m ahdollisuus.

Henkilöstöedustajien verkostoituminen

Yksi ay-liikkeen tavoitteista on  rakentaa konsernikohtaisia  henkilöstö- 
edustajien verkostoja, jo tta  tietojen ja kokem usten vaihto saataisiin to i
m im aan myös E W C -kokousten  välillä. T äm ä koetaan välttäm ättöm äk
si, koska harvat E W C -kokoukset eivät riitä tyydyttäm ään ajantasaisen 
tiedon tarvetta  konsernin  asioista hyvinkin  nopeasti m uuttuvissa tilan 
teissa.

65 edustajaa sadasta kyselyyn vastanneesta ilm oitti E W C -edusta- 
jien ja m u iden  henkilöstöedustajien  verkostoitum isen tärkeim m äksi 
esteeksi kielivaikeudet. T äm ä pu u te  a inakin  suom alaisten osalta kor-
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Verkoston kehittämisen tärkeimmät esteet
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Kuvio 3. Eurooppalaisten yritysneuvostojen parhaat käytännöt -tutki
muksessa kysyttiin konsernin henkilöstöedustajien verkostoitumisen esteitä. 
Kyselyyn vastasi sata EWC-edustajaa (Laitinen 2003, 24).

jaantunee sukupolvenvaihdoksen myötä, m utta varsinkin nykyisen 
EW C-edustajapolven kielikoulutus on suuri haaste. EW C-lainsäädän- 
nön hengen mukaista on, että kielikoulutus pitäisi järjestyä yrityksen 
toimesta. Näin ei kuitenkaan läheskään aina tapahdu käytännössä. Vi
rallisten EW C-kokousten tulkkaukset toimivat tyydyttävästi, m utta 
täysipainoinen edustajatehtävän hoito edellyttäisi yhteistä kieltä kon
sernin henkilöstöedustajilta.

EWC:n työskentelytavat

Lain mukaan EW C:n koko on 3 -30  jäsentä. Jokainen maa, jossa kon
sernilla on toim intaa saa yhden edustajan ja sen jälkeen valitaan lisä- 
edustajia henkilöstömäärien suhteessa. Yritysneuvosto voi valita tar
vittaessa itselleen työvaliokunnan. Työvaliokunnalla voi olla keskeinen 
rooli EW C-kokousten valmistelussa, tiedottamisessa, toim innan koor
dinoinnissa ja johtamisessa sekä ylimääräisen kokouksen koolle ku tsu
misessa poikkeuksellisissa olosuhteissa. M uutamissa yritysneuvostoissa
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on valittu m uitakin ap u - ja valmistelevia elimiä; esim. konsernin talo
utta seuraava työryhmä, koulutuksesta huolehtiva työryhmä jne. E h to 
sopimuksessa sovitaan myös siitä, ketkä edustavat työnantajapuolta.

EW C-sopimuksessa määritellään kokousten määrä ja käytettävissä 
oleva aika. Eurooppalaisten yritysneuvostojen parhaat käytännöt -  tu t
kim uksen 56 yritysneuvostosta 31 kokoontui kerran vuodessa, mikä on 
lain määrittelemä minimi. 23 EW C:ia piti kaksi kokousta vuodessa ja 
kahdella yritysneuvostolla oli mahdollisuus kokoontua vähintään neljä 
kertaa vuodessa.

EW C-kokoukset kestävät yhdestä kolmeen päivään. Yleinen käy
täntö on, että henkilöstön edustajat kokoontuvat kokousten yhteydes
sä ilman johdon läsnäoloa. Tarkoituksena on valmistautua varsinaisen 
EW C-koko uksen asioiden käsittelyyn ja kysymysten tekoon konsernin 
johdolle. Usein henkilöstön edustajien omissa kokouksissa on tapana 
käsitellä myös asioita, joita ei viedä varsinaisen kokouksen käsiteltäväk
si. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi yhteydenpito kokousten välil
lä, eri m aiden työmarkkinakäytäntöjen, ay-kulttuureiden ja työehtojen 
vertailu. Toki näitä aiheita voi olla käsittelyssä myös varsinaisessa yritys- 
neuvoston kokouksessa. Joissakin yritysneuvostoissa on mahdollisuus 
pitää henkilöstön edustajien oma kokous vielä varsinaisen kokouksen 
jälkeen. Tässä kokouksessa yleensä arvioidaan pidettyä kokousta ja so
vitaan yhteydenpidosta ja seuraavaan kokoukseen valmistautumisesta. 
EW C-kokousten, edustajien koulutuksen, tulkkausten ja asiakirjojen 
kääntämisen kustannuksista sekä teknisten ja ajallisten resurssien tu r
vaamisesta vastaa konserni. Laki velvoittaa järjestämään yritysneuvos- 
ton kokouksia varten tarvittavat käännös- ja tulkkauspalvelut. Näin ei 
kuitenkaan läheskään aina käytännössä tapahdu.

Yritysneuvostoilla on yleensä mahdollisuus asiantuntijoiden käyt
töön sekä valmistelevissa että varsinaisissa yritysneuvostojen kokouk
sissa.

Jeremy W addingtonin mainitussa tutkimuksessa kysyttiin EW C- 
edustajilta kuinka tehokkaaksi he kokivat EW C:n toiminnan? Seuraa- 
van sivun taulukossa on esitetty vastausten jakauma.
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Erittäin 

tehokas %

Tehokas

%

N eutraali

%

Tehoton

%

Erittäin 

tehoton %

Informaation lähteenä 14.1 55.0 22.1 5.2 3.6

Johdon inform aation tarkistam inen 7.6 42.8 33.6 10.4 5.6

Vuorovaikutuksen lisääjänä 5.6 36.8 30.4 20.4 6.8

Johdon päätöksiin vaikuttaminen 2.4 16.0 33.2 30.8 17.6

Taulukko 1: Yritysneuvostojen toimintamuotojen arviointia.

Konsernikohtaisia työehtosopim uksia?

Ovatko yritysneuvostot harhailemassa alueelle, joka on perinteisesti kuu
lunut ammattiliitoille ja niiden paikallisille osastoille ja luottamusmie
hille, kysyy Jyrki Raina tutkimuksessaan ”EWC-toiminnan kehitystarpeet 
ja  edunvalvonnan painopisteet" vuodelta 2002 (Raina 2002, 25).

Rainan mukaan alhaisen järjestäytymisasteen ja järjestäytymättö
mien työntekijöiden m ukana olon myötä EW C :t saattavat alkaa "elää 
omaa elämäänsä” (mt. 25). Euron tultua käyttöön eri maiden etuuksi
en vertailu helpottuu ja paine harm onisointiin kasvaa vähitellen. O n 
mahdollista, että myös yritysneuvostoissa ja ay-verkostoissa keskuste
lu lisääntyy perinteiseen sopim ustoim intaan kuuluvista asioista, kuten 
palkoista, työaikajärjestelmstä ja m uista etuuksista eri maissa.

"On todennäköistä, että harmonisointi ja  kansainvälinen sopi
minen alkavat helpommista asioista kuten työ- ja  ympäristön
suojelusta sekä koulutuksesta. Silti ammattiliittojen on mietittä
vä huolellisesti miten yritysneuvostot ja  niiden pohjalta syntyvät 
kansainväliset ay-verkostot pysyvät liittojen ja  järjestäytyneiden 
työntekijöiden kontrollissa ”, 
todetaan Rainan tutkimuksessa (mt. 25).

Jorma Löhm anin Metallityöväen liitolle vuonna 2002 tekemässään tu t
kimuksessa ”Eurooppalainen edunvalvonta” (Löhman 2002, 1-58) esi
tetään melko hätkähdyttävä arvio: eurooppalaiset yritysneuvostot eivät 
ole missään maassa liittojen kontrollissa. Ne koetaan jossain määrin kil-
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pailevaksi rakenteeksi, erityisesti nyt kun ne ovat alkaneet tehdä yritys
kohtaisia sopimuksia. "Yritysneuvostoista voi tulla itsenäisiä toimijoita ja  
ne voivat tehdä alakohtaisia työehtosopimuksia heikompia sopimuksia. Voi 
syntyä jopa yritysten välistä negatiivista kilpailua. Yleisesti nähdään, että 
liittojen edustajien pitäisi voida osallistua yritysneuvostojen neuvotteluihin 
ja  EW C-toim innan tulisi olla lähellä sopimustoimintaa”, todetaan Löh- 
m annin  tutkimuksessa (mt. 35).

M ark Carleyn vuonna 2001 tekemä tutkimuksessa 'Bargaining at 
European level?” löytyi 22 eurooppalaisten yritysneuvostojen tekemää 
sopim usta (Carley 2001, 1-106). Ne ovat keskittyneet m uutam aan yri
tykseen. Danone on ollut osallisena kuudessa, Philip Morris ja A ir Fran
ce kolmessa sekä General Motors ja Vivendi kum pikin kahdessa sopi
muksessa. Sopim inen ei ole siis ollut kovin laajaa.

Sopimukset ovat toistaiseksi koskeneet lähinnä periaatteita, m e
nettelytapoja ja sääntöjä. Niissä on ollut kyse yleensä 

laajoista, yleisistä periaatteista ja oikeuksista, 
periaatteista jotka ohjaavat yrityksen toim intaa yleensä tai 
tietyllä alueella,
sovituista menettelytavoista ja politiikoista määritellyissä 
asioissa,
yhteisesti sovitusta toimintaohjelm asta määrätyssä asiassa, tai 
konkreettisista säännöistä erityisissä olosuhteissa.

Vaikka tutkimuksissa ei ainakaan vielä ole löytynyt kovinkaan paljon 
konsernikohtaisia sopimuksia, EW C-edustajien haastatteluista voi pää
tellä, että henkilöstön sisäisissä kokouksissa edustajat nostavat sopimus
asioita keskusteluun. Usein on kysymys jonkun etuuden kopioimisesta 
maasta A maahan B. Tulos- ja voittopalkkiot on m ainittu useamman 
kerran, erityisesti pohjoismaisten voittopalkkiojärjestelmien laajenta
mista koko konsernin kattaviksi.

Jyrki Raina toteaa tutkimuksessaan: Maikka eurooppalaisiin työehtoso
pimuksiin on vielä matkaa, sektori-ja yrityskohtaisesti tullaan todennäköisesti 
etenemään laatukysymyksissä kuten työsuojelu, työaika, tasa-arvo ja  koulutus. 
Palkkojen ja  työvoimakustannusten vertailun yleistyessä tulee myös tarve saa
da tietoa järjestelmistä ja  etuisuuksista eri maissa. ” (Raina 2002, 27)
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Ay-liikkeen strategia  ja EWC:t

EW C-toim innassa vaikuttam inen on osa kansainvälisen ja kansallisen 
ay-liikkeen strategiaa ylikansallisten yritysten kontrolloimiseksi. Ay- 
liikkeen eurooppalaisilla yhteistyöorganisaatioilla on EW C -toim innan 
koordinointia ja kehittäm istä varten tarvittavat organisaatiot sekä sään
nöllistä tutkim us- ja koulutustoim intaa. Yhdessä kansallisten liitojen 
kanssa rakennetaan EWC-verkostoa, jossa avainasemassa ovat konserni- 
kohtaiset koordinaattorit, jotka nimetään yleensä konsernin kotimaan 
am m attiliittojen edustajista. Suomalaisten teollisuusliittojen yhteistyö
organisaatiolla Teollisuuden Palkansaajilla on EW C-toim intaa koordi
noiva TP:n yhteistoim intaryhm ä, joka järjestää mm. EW C-edustajien 
koulutusta sekä tutkim ustoim intaa. EW C -toim innan kautta saadaan 
suora kontakti johtoon sekä konsernin em om aan am m attiliittoihin ja 
luottam usm iehiin. Pitkän tähtäim en tavoitteena on yhtenäisen ay-stra- 
tegian kehittäm inen koko konsernissa.

EW C-direktiivin saaminen kesti lähes 25 vuotta. Jo 1970-luvun 
alussa ay-liike toi esiin vaatimuksen lainsäädännöstä, jolla turvattaisiin 
työntekijöiden asema ja vaikutusm ahdollisuudet kansainvälistyvän yri
tystoim innan oloissa. Parhaillaan ovat käynnissä neuvottelut direktiivin 
uudistamiseksi. Eurooppalainen ay-liike on painottanut uudistuksessa 
mm. seuraavia asioita:

Henkilöstöä tulisi kuulla riittävän ajoissa ennen heidän 
asemaansa vaikuttavaa päätöksentekoa.
O n säädettävä velvollisuus ylimääräisen yritysneuvoston 
kokouksen koollekutsumiseksi mahdollisimman nopeasti, 
kun kyseessä on työntekijöiden tiedottam inen uudelleen
järjestelyistä tai muista suurista yrityksen tulevaisuuteen 
vaikuttavista päätöksistä.
Yritysneuvoston ”perustamiskynnys” on laskettava 500 
henkilöön koko yrityksen osalta ja 100:aan/yritys 
vähintään kahdessa maassa.
O n säädettävä sanktioista, jotka seuraavat direktiivin 
määräysten rikkomisesta.

178



Johtopäätöksiä

Eurooppalaisten yritysneuvostojen parhaat käytännöt -tutkimuksen pe
rusteella voidaan todeta, että saman lainsäädännön ja samankaltaisten 
EWC-sopimusten pohjalta on syntynyt hyvinkin vaihteleva käytäntö. 
Nykyiset pelisäännöt tarjoavat paljon mahdollisuuksia EWC-toimin- 
nan kehittämiseen. Toiminta riippuu muun muassa konsernin raken
teesta ja muista henkilöstön osallistumismahdollisuuksista; ollaanko 
mukana hallituksessa tai johtoryhmässä, miten kotimainen konserniyh
teistyö on järjestettyjä miten ay-liike on mukana yhteistyössä? Keskeis
tä on johdon ja henkilöstöedustajien oma motivaatio ja yrityksen pa
nostukset EW C-toimintaan ja sen edellytysten luomiseen.

Eurooppalaisen yritysneuvostojen toiminnassa toteutuu käytännös
sä kaikkine puutteineenkin EWC-lainsäädännön tarkoitus. Edustajien 
mukaan EWC:n tärkeimmät tehtävät ovat tiedon saanti ja vuorovaiku
tuksen lisääminen sekä henkilöstön kesken että johdon ja työntekijöi
den edustajien välillä. Nämä kaksi asiaa sisältävät sen lisäarvon”, jonka 
yritysneuvostojen työhön osallistujien mukaan EW C:t antavat henki
löstön edunvalvontatyöhön. Lähes jokainen haastateltu edustaja niine
si ainakin toisen mainituista EWC tehtävistä toteutuvan oman yritys- 
neuvoston kohdalla.

EWC:n avulla on mahdollisuus saada yritystä koskevaa, edunval- 
vontatyössä tarvittavaa tärkeää tietoa sekä tietoa muiden maiden käy
tännöistä ja olosuhteista. Vuorovaikutus muiden maiden henkilös
töedustajien kanssa ja tutustumiset eri maiden yksiköihin tarjoavat 
mahdollisuuden kokemusten vaihtoon ja kulttuurien tuntemukseen.

Yritysneuvostojen toiminta ei ole jäänyt pelkästään asioista tiedot
tamiseksi ja mielipiteiden vaihdoksi. Käytännössä löytyy esimerkkejä 
siitä, että konsernitason yhteistyöllä on vaikutettu yrityksen käytännön 
toimintaan. EWC:t ovat määritelleet yhteistyössä johdon kanssa mm. 
Euroopan tuotantolaitokset kattavia työsuojelusuojelunormeja. Mo
nessa yritysneuvostossa käydään keskusteluja tuotantopalkkioperus- 
teiden yhtenäistämisestä koko konsernissa. Yhden EWC:n kerrottiin 
estäneen yritysvaltauksen yhtiökokoukselle antamallaan kannanotolla.
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M uutamissa yrityksissä EW C on vaikuttanut ratkaisevasti investointi- 
päätöksiin. Esimerkit ovat vielä yksittäisiä tapauksia.

Hyvien käytäntöjen kehittäm inen näyttäisi vaativan yrityskohtai
sia koulutusprojekteja. EW C -toim innan kehittämisessä ja koulutukses
sa tulisi lisätä työntekijöiden ja työnantajien yhteistyötä myös liitto- ja 
mahdollisesti keskusjärjestötasolla. Edustajien haastatteluista käy selvil
le, että yritysten johdossakaan ei aina tunneta EW C -toim intaa ja sen 
tarjoamia mahdollisuuksia.

Vuorovaikutuksen lisääminen ja verkostojen kehittäm inen edel
lyttävät tulkkaus-, kieli- ja ajankäyttöongelmien ratkaisua. Tältä osin 
käytännöt, resurssit ja osittain halukin asioiden järjestämiseen vaihtele- 
vat yrityksittäin varsin paljon. Siksi tulisikin keskustella siitä, pitäisikö 
EW C-edustajien koulutus, tekniset valmiudet ja riittävä tehtävien hoi
don edellyttämä ajankäyttö työaikana turvata liittojen tai keskusjärjes
töjen välisillä sopimuksilla.

Täm än tutkim uksen perusteella näyttää siltä, että EW C-toim in- 
nan hyvien käytäntöjen syntymisen kannalta keskeisiä kehittämis- ja 
koulutustoim innan kohteita olisivat: 

kielitaito,
tiedonkulku ja verkostoituminen, 
kokouksiin valmistautuminen,
EWC: n organisaation kehittäm inen, 
kokemusten vaihto hyvistä käytännöistä, 
aloitteellisuuden ja tavoitteellisuuden kehittäm inen.

EWC-työssä tarvitaan monipuolista osaamista, m uun muassa kielitai
toa, kykyä toimia kansainvälisissä kokouksissa, kom m unikointivälinei
den käyttötaitoa, eri maiden olosuhteiden ja kulttuurien tuntem usta, 
konsernin rahoitus- ja taloustilanteesta kertovan inform aation lukutai
toa.
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Tuotannon siirrot
(delocalisation) ja ay-liikkeen 

vaikutusvalta

Keväällä 2006 Riikka Lehtonen ja Maria Svanström tekivät 
selvityksen henkilöstön vaikutusmahdollisuuksista tuotan
non uudelleensijoittamisissa (delokalisaatio) haastattelemal

la ihmisiä viidestä eri yhtiöstä, joista yksi edustaa tekstiilialaa ja lo
put IT-alaa. Viiden monikansallisen yhtiön työntekijöiden edustajia 
(luottamusmiehiä) ja johtajiston edustajia on haastateltu tutkimuk
sessa. Analyysin kohteena oli henkilöstön ja eurooppalaisten yritys- 
neuvostojen roolit monikansallisten yhtiöiden delokalisaatioissa. Sel
vityksen pyrkimyksenä oli tuoda esille hyviä käytäntöjä, m utta myös 
ongelmakohtia konsultaatiomenettelyissä. Tapaustutkimuksessa ku
vaillaan konsultaatiomenettelyä delokalisaatiotapauksissa. Suomes
sa työntekijöiden ja työnantajien yhteistyötä on pyritty tehostamaan 
soveltamalla yhteistoimintalakia. Lain keskeinen pyrkimys on kehit
tää yhtiöiden toimintaa ja työolosuhteita sekä tehostaa työnantajien 
ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta.

IT-alan yhtiöt Suomessa alkoivat 2000-luvun alussa siirtää tuo
tantoansa maihin, joissa työvoimakustannukset ovat alhaisempia. 
Yleinen taipumus on ollut pitää teknisesti kehittyneempien tuottei
den tuotanto Suomessa, yksinkertaisempien tuotteitten tuotannon 
siirtyessä maihin, joissa kustannukset ovat pienemmät. Delokalisaa- 
tion kohdemaina ovat usein Kiina, Intia, Venäjä ja Viro sekä muut 
Baltian maat, joissa kulut ovat pienemmät, mutta myös lainsäädäntö 
joustavampi. Tuotannon siirtäminen yhtiön sisäisten yksikköjen vä
lillä on selvityksen mukaan yleisempää kuin siirto suoraan ulkomail
le. Delokalisaation syyksi sanotaan taloudelliset edut.
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Tutkimustulokset osoittavat, että muutokset työntekijöiden 
työtilanteissa seuraavat päätöksentekoa huomattavan lyhyellä aika
välillä (1-6 kuukautta). Päätökset tehdään korkealla tasolla, usein 
ulkomailla, kuulematta yhtiön työntekijöitä tai yhtiön paikallisia 
vastuuhenkilöitä. Seurauksia vähätellään eivätkä työntekijät ole va
rautuneet muutoksiin työolosuhteissaan. Työntekijät kokevat infor
maation olevan vähäistä tai, että heitä tahallisesti pidetään pimen
nossa. He kokevat myös, että heidän vaikutusmahdollisuudet ovat 
vähäiset tai olemattomat. Tietoa jaetaan vasta päätöksenteon jälkeen 
eväten työntekijöiltä vaikutusmahdollisuuksia. Tutkimuksen m u
kaan henkilöstö toivoo, että mahdollisesta delokalisaatiosta neuvo
teltaisiin ensin yhtiön eri yksiköiden kanssa, jotta nämä saisivat mah
dollisuuden tehostaa toimintaansa ja täten välttyä lakkauttamiselta. 
Tässä yhteydessä on myös huomautettu, että johtajisto ei jaa yksi
köille oleellista informaatiota koskien yhtiön mahdollisia taloudelli
sia etuja delokalisaation seurauksena. Täten työntekijät kokevat jää
vänsä vaille mahdollisuutta vaikuttaa tapahtumien kulkuun.

Myös työntekijöiden ja paikallisten työnantajien kommuni
kaatiossa näyttää olevan puutteita. Työntekijät kokevat, että heiltä 
salataan informaatiota, tai informaatio tapahtuu liian myöhäisessä 
vaiheessa. Muutamassa tapauksessa työntekijät ovat epäilleet, että 
yhtiössä on käynnissä heitä koskevia muutoksia, m utta he eivät ole 
saaneet johdolta tietoa tilanteesta.

Yhtiössä, jossa on kokemusta yritysneuvoston toiminnasta, suh
taudutaan positiivisesti elimen vaikutusmahdollisuuksiin. Myös am
mattiliitot ovat suhtautuneet toiveikkaasti EWC-direktiiveihin.

Haastatteluissa huomautetaan kuitenkin, että työnantajat saat
tavat osallistua vain näennäisesti, jo asioista päättäneinä, jolloin työn
tekijöiltä evätään mahdollisuus vaikuttaa. Yhtiö säilyttää tällä tavoin 
kuitenkin uskottavuutensa.

Työntekijät toivovat tehostettua informaation jakoa yksikkö
jen sisällä, tehokkaampaa kansainvälistä (yksikköjen välistä) yhteis
työtä, enemmän tietoa omista vaikutusmahdollisuuksistaan, lainsää
dännöstä ja toimenpiteistä sekä korkeamman ulkopuolisen (kuten



viranomaisen) puuttumista tilanteeseen delokalisaation estämisek
si. Työntekijät toivovat, että työnantaja velvoitettaisiin korvaamaan 
työntekijöille aiheutuvat menetykset.

Yhtiön sisäinen kommunikaatio tapahtuu ensisijaisesti verkossa 
tai sähköpostin välityksellä. Käytäntöä, jossa työntekijöillä on mah
dollisuus tiedustella yhtiöön liittyviä asioita sähköpostitse, saaden 
vastauksen viikon sisällä, kehutaan toimivaksi. Myös EU-direktiivi- 
en olemassaolo nähdään positiivisena asiana.

VTK Karin Creutz
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Muut täällä





Mats Nylund

Erään uhkakuvan anatomia:  
Virolainen vierastyövoim a,  

uutisvälitys ja SAK

ykyaikaisen edunvalvonnan ja vallankäytön tärkeä m uoto on 
vaikuttam inen siihen mistä tiedotusvälineet kertovat ja m i
ten ne sen tekevät. Ajatuksena on, että mediajulkisuudessa 

esillä olevat aiheet, nousevat esille myös poliittisessa julkisuudessa, ja 
vaikuttavat siten poliittiseen päätöksentekoon (esim. Dearing & Ro- 
gers 1996). Uutisvälityksen tuotantovaatim ukset edellyttävät, että uu
tistoim ittajat eivät joudu  luomaan uutisia tyhjästä, vaan että heille on 
tarjolla aineistoa, josta nopeasti voi m uokata uutisia. Vahvat institutio
naaliset mediajulkisuuden toimijat, kuten maan hallitus, ministeriöt, 
suuryritykset, suuret kaupungit, puolueet ja edunvalvontajärjestöt, pys
tyvät usein tarjoamaan tällaista aineistoa, ja siten vaikuttamaan media
julkisuuden aiheisiin, ja tässä mielessä myös hallitsemaan julkisuutta.

Kun Viro liittyi Euroopan Unioniin 2004, Suomeen säädettiin kah
den vuoden siirtymäaika, jolla rajoitettiin työvoiman liikkuvuutta uusista 
EU-maista. Täm än luvun aiheena on uutisvälityksen luoma kuva virolai
sesta vierastyövoimasta ja sen merkityksestä suomalaisille työmarkkinoil
le ennen Viron liittymistä EU:hun. Tavoitteena on tehdä tapaustutkimus 
siitä, miten SAK:n teettämästä mielipidekyselystä virolaisten m uuttoalt- 
tiudesta Suomeen ja halukkuudesta tehdä työtä Suomessa m uokattiin eri



vaiheiden kautta TV-uutinen, jossa virolaisista tehtiin uhka suomalaisel
le yhteiskunnalle ja suomalaisille työmarkkinoille. Tarkastelun kohtee
na oleva uutinen lähetettiin suomenruotsalaisessa TV-nyttissä syyskuus
sa 2000, mutta kyselyä uutisoitiin laajasti ja samaan tapaan myös muissa 
tiedotusvälineissä. Sama aihe nousi esiin julkisuudessa myös muuten, 
mm. noin vuotta myöhemmin uuden selvityksen myötä.

Tarkastelun kohteena oleva TV-uutinen ei kuitenkaan pohjaudu ai
noastaan mielipidekyselyyn. Kuten usein vastaavissa tilanteissa uutinen 
perustui myös suuressa määrin myös toimittajan ja ”uutislähteen ’, SAK: 
n silloisen osastopäällikön Eero Heinäluoman, väliseen haastatteluun. 
Haastattelu on keskeinen väline uutisten tuottamisessa. Haastattelussa 
kyselylle luotiin tietty tulkintakehys, johon liittyi suomalaisten ja viro
laisten välisten suhteiden arvottaminen ja suhtautuminen vierastyövoi
maan uhkana. Siten tässä viestintätieteellisessä tarkastelussa kohteena on 
itse asiassa kolmen kommunikatiivisen tapahtuman muodostama keiju: 
mielipidekysely, SAK:n edustajan haastattelu sekä itse TV-uutinen. Kes
keistä on kiinnittää huomio siihen, miten sanoman muoto ja merkitys 
muuttuu kun se ”virtaa ’ näiden eri asiayhteyksien läpi. Haastattelusta 
käy ilmi, että SAK on ulkomaisen työvoiman liikkuvuutta rajoittavaan 
siirtymäajan kannalla, jonka perusteluna mielipidemittauksen tulokset 
toimivat. Mutta kuinka paljon SAK:n näkemyksistä päätyy IV-uutiseen 
ja miten toimittaja muokkaa tätä sanomaa. Tutkimusmenetelmänä on 
diskurssianalyysi, etenkin sen faktojen rakentumista (Potter 1996) ja re- 
kontekstualisointia (Linell 1998) tarkastelevat suuntaukset.

Toiseus uhkana ja pelon kulttuuri

Tavallisesti ajatellaan, että uutiset kertovat ”tuoreista”, äskettäin tapah
tuneista asioista. Usein uutiset kertovat kuitenkin asioista, jotka ei
vät itse asiassa ole tapahtuneet, mutta voivat mahdollisesti tapahtua 
joskus. Kun tarkastelin tästä näkökulmasta viikon otoksia TV-nyttin 
uutisista vuodelta 2000 ja 2005 päädyin siihen, että noin neljännes 
(24 %) uutisista kohdistui pikemminkin mahdolliseen tulevaisuuteen 
kuin jo tapahtuneeseen menneeseen. Tässä mielessä konstruktivisti-
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nen tiedonkäsitys suhteessa uutisvälitykseen on erityisen tärkeä. U u
tiset eivät ainoastaan heijasta todellisuutta, vaan luovat ja muokkaavat 
käsityksiämme tulevaisuudesta ja todellisuudesta. Kun kyseessä on suo
malainen uutinen virolaisista, esiin nousee lähes väistämättä kansalli
suuksiin ja mielikuviin perustuva erottelu meihin ja heihin.

Journalismilla on vahva taipumus korostaa kielteisiä asioita, ja 
esittää ongelmia kärjistetyssä muodossa. Altheide (1997) puhuu tässä 
yhteydessä mediasta "ongelmia tuottavana koneena’. Hänen mukaan
sa uutiskerronnalle on ominaista "havaita” ja kertoa ongelmista, jotka 
koskettavat suuria ihmismääriä. Kun journalistinen tulevaisuuspuhe ja 
kielteiset uutiset liitetään yhteen, lähestytään uhkakuvien tuottamista.

Uhka määritelmällisesti on jotain, joka ei ole tapahtunut ja se on 
läheistä sukua pelolle. Furedin (1998) mukaan moderneja, kehittynei
tä länsimaita luonnehtii pelon kulttuuri, jossa eri uhkakuvat vaihtuvat, 
m utta "uhattuna olemisen tunne”on pysyvä olotila. Ristiriita modernis
sa pelon kulttuurissa on se, että monet ihmiskunnan perinteisistä ris
keistä, sairaudet, lapsikuolemat, väkivalta ja sodat, ovat jatkuvasti pie
nentyneet. Silti ihmiset pelkäävät ja tuntevat olevansa uhattuna.

Modernissa yhteiskunnassa uhkakuvat liittyvät ilmastonmuutok
siin ja terrorismiin, mutta myös työelämän muutoksiin, irtisanomi
siin ja työttömyyteen, globalisaatioon, maahanmuuttoon, ja uusien 
väestöryhmien ja kulttuurien kohtaamisiin. Raittilan (2004, 24) mu
kaan uhkakuvat työpaikkojen menetyksistä ja rikollisuuden ja väkival
lan kasvusta liittyvät keskeisesti siihen, miten suomalaiset suhtautuvat 
maahanmuuttajiin ja pakolaisiin. Kun Suomeen vuonna 1999 saapui 
pakolaisia Puolasta ja Slovakiasta, keskeistä median luomissa uhkaku
vissa oli pakolaisten näyttäytyminen hallitsemattomana ja loppumatto
mana "pakolaistulvana”(Horsti 2003, 47).

Kivivuori ym. (2002, 3-7) esittävät, että median tuottamat uhka
kuvat voivat muokata ja voimistaa ihmisten tuntemia pelkoja, mutta 
eivät varsinaisesti aiheuta niitä. Sekä median esittämistapojen ja ihmis
ten pelkojen taustalla on loppujen lopuksi sama tekijä. Tuo tekijä on 
pelon kulttuuri (mt., 3). Voidaan kuitenkin olettaa, että mediavaiku- 
tukset ovat sitä voimakkaampia, mitä enemmän samanlaisia sanomia 
toistetaan eri kanavissa (mt., 6).



Uutinen: Ammattijärjestöt pelkäävät

Syyskuun 4. 2000 TV -nytt ja m onet m uut tiedotusvälineet uutisoivat 
SAK:n teettäm än, Tutkim ustieto 4/2000:ssa, julkaistun tutkim uksen 
Viron työilmapiiristä. Tutkimus käsittelee virolaisten alttiutta hakea 
työtä Suomessa, V iron työmarkkinapoliittisia kysymyksiä ja suomalais
ten mielipiteitä Viron mahdollisesta EU-jäsenyydestä. Tutkimus koos
tuu Suomen Gallupin ja sen virolaisen tytäryhtiön Em or AS:n tekemis
tä haastatteluista. Seuraavassa esitellään tutkim uksesta kertova uutinen 
kokonaisuudessaan:

Uutistenlukija:
Viron tuleva EU-jäsenyys voi johtaa virolaisen työvoimaan ryntä

ykseen Suomeen. Useampi kuin joka kolmas virolainen pitää to
dennäköisenä, että tulee joskus työskentelemään Suomessa. Am 
mattijärjestöt pelkäävät, että työehdot ja  veromoraali heikentyvät.

Uutistoimittaja:
Kun E U  seuraavan kerran laajenee, Viro on todennäköisistä uu
sista jäsenistä. Yksi EU:n tärkeimmistä periaatteista on työvoi
man vapaa liikkuvuus. Juuri tämä on ollut lähtökohtana mie
lipidetutkimuksessa siitä miten todennäköistä on, että virolaiset 
hakeutuvat töihin Suomeen. Yli kolmannes, tai 3 6  prosenttia, 
oli sitä mieltä, että he todennäköisesti tai melko todennäköisesti 
tulevat aika ajoin käymään Suomessa töissä. Osuus on kasvanut 
kahdeksalla prosenttiyksiköllä vuoden 1998 vastaavasta tutki
muksesta. Käytännössä Suomeen saattaa tulla siis lähes neljäsa
taatuhatta virolaista.

Heinäluoma:
Jos se toteutuis kertarysäyksellä yhtäkkiä niin kyllähän täällä tulis 
aikamoinen kaaos. Meill on nyt vielä itsellä työttömiä kolmisensa- 
taatuhatta ihmistä, meidän vastaanottokyky ei oo kauheen hyvä. 
Sitte on tietysti toinen puoli on sitä että miten, millä työehdoilla 
he tänne tulevat, että jos seurauksena on että virolaiset tulisivat
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selvästi suomalaisia alemmilla palkoilla esimerkiksi niin kyllähän 
siinä syntyy tämmöinen sosiaalisen dumppauksen vaara.

Uutistoim ittaja:
Tutkimuksen mukaan virolaisia houkuttelevat eniten Saksan 
työmarkkinat. Ruotsi ja  Suomi ovat toiseksi suosituimmat maat. 
Ennen kaikkea tänne haluavat alle 25-vuotiaat, ja  halukkuus 
tulla tänne töihin on suurin Viron venäläisten keskuudessa. Jopa 
40 prosenttia virolaisista olisi valmis työskentelemään pimeästi, 
ja  23 prosenttia voisi tehdä työtä ilman irtisanomissuojaa.

Heinäluoma:
Tää on kyllä voi sanoa niin tavallaan järkyttävä tieto että lähes 

joka toinen valmis tekemään pimeätä työtä. Sehän sotkis tietys
ti suomalaisen työmarkkinaelämän aika lailla, jos jos ulkolaista 
työvoimaa tulee jotka tekee pimeästi töitä ja  sit täytyy muistaa, 
että usein pimeään työhön liittyy myös muita epäterveitä ilmiöi
tä, että se tavallaan herkästi vetää mukanaan myös sitten har
maata yritystoimintaa, jolla saattaa olla myös rikolliseen toimin
taan yhteyksiä.

Uutistenlukija:
Suomalaisista yli puolet on sitä mieltä, että Viron EU-jäsenyys on 
myönteinen asia, ja  viidennes pitää sitä huonona asiana.

O n ilmeistä, että uutinen nostaa esille ja keskittyy yhteen aiheeseen, 
nim ittäin virolaisten halukkuuteen käydä Suomessa töissä. Uutisluki- 
jan lopputoteam us esittelee uuden aiheen, nim ittäin suomalaisten suh
tautum isen Viron EU-jäsenyyteen, sekin haettu tutkimuksesta. Sekä 
uutislukijan johdatus, että itse uutinen noudattaa tyypillistä uutiskaa- 
vaa. Johdatus soveltaa käänteistä aikajärjestystä ja alkaa arvottavalla 
päätelmällä: "työvoiman ryntäys”. Sitä seuraa kuvaileva lausuma itse tu t
kimuksesta: joka kolmas virolainen...”. Lopuksi uutislukija esittää ns. 
vieraana puheena ulkopuolisen tahon tulkinnan tutkim uksen tuloksis
ta: "ammattijärjestöt pelkäävät”.
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Talousennusteet, tilastotutkim ukset ja mielipidemittaukset sekä 
niistä raportoim inen ovat uutisjournalism in arkea. Ne ovat ulkopuo
listen toim ijoiden tuottam ia, m utta  uutisjournalism in arvostamia nu- 
merotäyteisiä ”kovia faktoja”, tietoa, jota yleensä pidetään uskottavana, 
puolueettom ana, objektiivisena ja tarkkana (Potter 1996). Siksi ne ovat 
yhteensopivia uutisjournalism in om ien tavoitteiden kanssa. Tilasto tai 
tutkim ustulos sellaisenaan ei kuitenkaan ole vielä uutinen, vaan uutis
ten välittämä tieto istutetaan tavallisesti tiettyihin tarina- ja tulkintake
hyksiin. Selvitysten ja tutkim usten m uuntam inen uutiseksi merkitsee 
niiden rekontekstualisointia: lausuntoja ja tekstin osia siirretään yh
destä (usein laajemmasta) asiayhteydestä toiseen, jossa niitä käytetään 
eri tarkoituksessa. Asiayhteyden m uutos merkitsee aina myös sanoman 
m uuttum ista. Siitä poistetaan jotain, lisätään jotain, ja valitut osat istu
tetaan uuteen kokonaisuuteen. TV-journalismissa tämä ei vähiten m er
kitse tekstipohjaisen aineiston liittäm istä TV-uutisille ominaiseen kuvi
tukseen sekä tiivistämistä.

O n selvää, että kyse ei ole pelkkien num eroiden ja tosiasioiden ra
portoinnista, vaan kyse on myös num eroiden ja tulosten liittämises
tä moraaliseen diskursiiviseen kehykseen. Tulosten rinnalla esitetään 
arvottavia päätelmiä, jotka kutsuvat myös yleisön lukemaan tuloksia 
moraalisessa viitekehyksessä. Itse uutinen perustuu pääasiassa uutistoi
mittajan kertomuksesta tutkim uksen tuloksista ja haastatellun, silloi
sen SAK:n johtajan Eero Heinäluom an kommenteista. Vakiintuneiden 
uutisvälityksen esittämistapojen mukaisesti toimittaja kuvailee faktoja, 
joita ”uutislähde” tai haastateltava tulkitsee ja kommentoi.

U u t i s a r v o i s i a  lukuja

Kyseessä on uutinen, joka koostuu luvuista ja niihin liittyvistä kom 
menteista. Tarkastelen ensin miten näiden lukujen esittely tapahtuu. 
Luvut ovat sitä tietoa, jota yleensä pidetään uskottavana, puolueetto
mana, objektiivisena ja tarkkana. Kyseessä olevasta uutisesta kuitenkin 
huomaa, että lukuja ei esitetä pelkkinä lukuina, vaan niitä seuraavat ko
hottavat kielelliset ilmaisut. Käytetään ilmaisuja kuten ”useampi kuin
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joka kolmas virolainen", ’lähes neljäsataatuhatta virolaista" ja jopa 40  
prosenttia”, kun olisi myös voitu sanoa "noin joka kolmas virolainen", 
"alle neljäsataatuhatta" ja "vain 40  prosenttia”. U utistoim ittaja viittaa 
"mielipidetutkimukseen", joka sisältää useita taulukoita ja niiden kom 
m entointeja. Kyseessä olevaa taulukkoa kom m entoidaan tutkimuksessa 
seuraavasti:

Virolaisista yli kymmenesosa (13 %) pitää täysin todennäköisenä 
sitä, että Viron EU-jäsenyyden toteutuessa tulee käymään Suo
messa aika ajoin töissä.

U utinen  ja tutkim us siis esittelevät toisistaan poikkeavia lukuja. Täm ä 
joh tuu  siitä, että haastattelun Virolaisilta on kysytty heidän halukkuut
taan ja todennäköisyyttään käydä Suomessa töissä kolm en toisestaan 
poikkeavan kysymyksen avulla. Ja kysymyksestä riippuen on päädytty 
erilaisiin tuloksiin.

Ensimmäiseen kysymykseen, joka koskee virolaisten halukkuutta 
käydä Suomessa töissä, kuusi prosenttia on vastannut olevansa "hyvin 
halukkaita". Toiset T l  prosenttia ilmoittivat olevansa "melko halukkai
ta” käymään Suomessa töissä, m utta tuloksia esittelevään taulukkoon 
viitaten todetaan, että halukkuus ei yleensä johda m ihinkään, ja että 
siksi olisi syytä kiinnittää huom io niihin kuuteen prosenttiin, jotka sa
novat olevansa "hyvin halukkaita"käymään Suomessa töissä.

Näin ollen 28 prosenttia, alle kolmasosa, virolaisista on "hyvin ha
lukkaita" tai "melko halukkaita" käymään Suomessa töissä. Kuitenkaan 
uutisen tiedot eivät pohjaudu näihin tuloksiin vaan vastauksiin erää
seen kysymykseen, m iten "todennäköisesti"virolaiset omasta mielestään 
tulisivat silloin tällöin Suomeen töihin. Tähän kysymykseen 13 pro
senttia on ilm oittanut pitävänsä tätä "todennäköisenä". Toiset 23 pro
senttia on luonnehtinut Suomeen töihin tuloa "melko todennäköisenä".

Tällä tavalla siis päästiin uutisen mainitsemiin 36 prosenttiin, "nel- 
jäänsataan tuhanteen virolaiseen” ja "useampaan kuin joka kohnanteen" 
virolaiseen — siitäkin huolim atta, että kyseisen taulukon todettiin ra
portissa viittaavan pienem pään lukumäärään, ja että viereisen taulukon 
"melko”-m ääritteen suhteen tehtiin varauksia.
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Kolmannessa kysymyksessä haluttiin vastaajien ottavan kantaa sii
hen, miten todennäköisesti he muuttaisivat Suomeen asumaan ja töi
hin. Neljä prosenttia piti tätä vaihtoehtoa "todennäköisenä” ja yksitoista 
prosenttia "melko todennäköisenä".

Uutisraportti siis pohjautuu tutkim uksen tulosten tiettyyn valikoi
maan. Tapa, millä tietoja valikoidaan ja esitellään yleisölle, on tietenkin 
riippuvainen uutistahon omasta logiikasta, sen olettamuksista ja prefe
rensseistä. U utinen tarttuu  siihen, mikä antaa dram aattisim m at luvut, 
siitäkin huolim atta, että itse tutkim us kom m entoi tulosta eri tavalla. 
Väite, että "useampi kuin joka kolmas virolainen” pitää todennäköise
nä, että joskus tulee käymään Suomessa töissä, on vahvempi lausunto 
kuin "kuusi prosenttia” tai "kolmetoista prosenttia" virolaisista pitää tätä 
todennäköisenä.

Tapa, millä luvut esitellään uutisessa luo mielikuvan, että kysees
sä on virolaisten keskuudessa vallitsevista hyvin laajoista toivomuksis
ta tai valmiuksista. U utinen ei esittele lukuja vain dramaattisena infor
maationa, vaan myös luotettavana, yksiselitteisenä ja tarkkana tietona. 
Tutkimuksen tuloksissa ilmenevää vaihtelua ei tuoda esiin. Myöskään 
varauksia ei tehdä lukujen luotettavuuden suhteen, vaan ne esitellään 
kiistäm ättöm inä tosiasioina. Käsitystä, että luvut kuvaavat todellisuutta 
tarkalla tavalla, ylläpidetään myös viittaamalla aikaisempaan tutkim uk
seen antaen ym märtää, että Suomeen töihin tuloa harkitsevien virolais
ten lukumäärä on lisääntynyt "kahdeksalla prosenttiyksiköllä”.

Lukujen tulkitseminen

Luvut ovat sinänsä neutraaleja siinä mielessä, että "40 prosenttia" voi
daan periaatteessa yhtä hyvin tulkita ’'jopa 40 prosenttina" tai "vain 40  
prosenttina”. Jotta luvut saisivat merkityksen, niille pitää tulkita arvo. 
Uutisessa ilmaistut kom m entit ja arvottamiset ovat peräisin uutistoi
m ittajan ja SAK-johtaja Eero H einäluom an välisestä haastattelusta.

Kuitenkaan haastattelun alussa ei puhuta luvuista eikä edes itse 
tutkimuksesta. Sitä voidaankin luonnehtia ”mitä jos” -haastatteluksi. 
Se koostuu hypoteettisista kysymyksistä ja hypoteettisesta keskustelus-
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ta, joka uutisoinnissa nivotaan yhteen mielipidetutkimuksen tuloksiin. 
Näin konstruoidaan "ryntäys"joka "joskus tulee”. Uutistoimittaja ei kysy 
esim. "montako virolaista haluaa tulla Suomeen töihin?”Sen sijaan luku
määrä on jo määriteltynä ensimmäisessä Heinäluomalle osoitetussa ky
symyksessä (ks. alempana, kohta 2).

Konteksti

1) SAK:n tutkimusraportti
Virolaisistäyli kymmenesosa (13 %) pitää täysin todennäköisenä 
sitä, että Viron EU-jäsenyyden toteutuessa tulee käymään Suo
messa aika ajoin töissä.

2) TV:n uutistoimittaja haastattelee:
Tutkimuksen mukaan jopa neljäsataatuhatta virolaista olisivat 
valmiita, halukkaita tulemaan Suomeen, töihin, mikä heitä ve
tää Suomeen?

3) Heinäluoman vastaus:
Jos se toteutuis kertarysäyksellä yhtäkkiä niin kyllähän täällä tu- 
lis aikamoinen kaaos. Meill on nyt vielä itsellä työttömiä kolmi- 
sensataatuhatta ihmistä, meidän vastaanottokyky ei oo kauheen 
hyvä. Sitte on tietysti toinen puoli on sitä että miten, millä työ
ehdoilla he tänne tulevat, että jos seurauksena on että virolaiset 
tulisivat selvästi suomalaisia alemmilla palkoilla esimerkiksi niin 
kyllähän siinä syntyy tämmöinen sosiaalisen dumppauksen vaa
ra, elikkä että alemmilla palkoilla työtä tekevät niin saattaisivat 
sitten syrjäyttää suomalaisia työntekijöitä.

4) Uutistenlukijan alustus:
Viron tuleva EU-jäsenyys voi johtaa virolaisen työvoimaan ryntä

ykseen Suomeen. Useampi kuin joka kolmas virolainen pitää to
dennäköisenä, että tulee joskus työskentelemään Suomessa. Am
mattijärjestöt pelkäävät, että työehdot ja  veromoraali heikentyvät.
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5) Heinäluoman 2. kommentti:
Tää on kyllä voi sanoa niin tavallaan järkyttävä tieto että lähes 

joka toinen valmis tekemään pimeätä työtä. Sehän sotkis tietys
ti suomalaisen työmarkkinaelämän aika lailla, jos jos ulkolaista 
työvoimaa tulee jotka tekee pimeästi töitä ja  sit täytyy muistaa, 
että usein pimeään työhön liittyy myös muita epäterveitä ilmiöi
tä, että se tavallaan herkästi vetää mukanaan myös sitten har
maata yritystoimintaa, jolla saattaa olla myös rikolliseen toimin
taan yhteyksiä.

6) Heinäluoman kommentti, ei mukana uutisessa:
Lyhyellä aikavälillä tää on varmaan lähivuosien kannalta niin 
tää on ehkä uhka ja  ainakin iso haaste siit tulee tietty määrä 
pulmia, mutta sitten pidemmällä aikaahan tää on tietysti suu
ri mahdollisuus, että Itämeren ympärille muodostuu tämmöinen 
yhteinen talousalue, yhteiset työmarkkinat ja  kanssakäyminen li
sääntyvä kanssakäyminen tuottaa hyötyä kaikille, tuo parempia 
kaupan mahdollisuuksia, ja, ja  sitten varmaan koko alueen työl
lisyyttä parantaa, mutta jos tää toteutetaan hallitsemattomasti 
ilman siirtymäaikoja, niin sitten voidaan kyllä olla aika isojen 
pulmien edessä.

Uutiskatkelman tarkkojen prosenttiosuuksien taustaa vasten voidaan 
havaita, että se, mistä uutistoimittaja puhuu, on virolaisten valmius tai 
halukkuus, ei todennäköisyys, käydä Suomessa töissä. Tässä kysytään- 
kin motiivia, miksi virolaiset halusivat tulla Suomeen töihin. Tätä mo
tiivia ei kuitenkaan yleisölle kerrota, koska Heinäluoman vastausta ei 
otettu katkelmaan mukaan.

Uutistoimittajan toinen kysymys Heinäluomalle ei kuulunut esim. 
"Mitä nämä tulokset tarkoittavat?”, vaan "Mitä se merkitsisi, jos tällainen 
väkimäärä tulisi Suomen työmarkkinoille?”Tassi haastattelu siirtyy hy
poteettiselle tasolle. Hypoteettisen kysymyksen lähtökohtia kehitetään 
vastauksessa: (ks. ylempänä kohta 4). Haastattelusta uutiseen siirtymi
nen tapahtuu siis seuraavasti: 1)13 prosenttia virolaisista muutetaan 36 
prosentiksi ja neljäksi sadaksi tuhanneksi virolaiseksi, 2) neljästä sadas-



ta tuhannesta virolaisesta, jotka ilmoittivat todennäköisesti tai melko 
todennäköisesti tulevansa jossain vaiheessa töihin Suomeen, tehdään 
neljäsataatuhatta yhtaikaa Suomeen tulevaa virolaista kaaoksineen ja 
ryntäyksineen. Näin virolaisista on muodostunut uhka suomalaisel
le yhteiskunnalle. Voivatko asiat todella olla näin hullusti? Eero Hei- 
näluoma ei ainakaan ole näin yksiselitteisen synkkä. Päinvastoin hän 
näkee myös "suuria mahdollisuuksia" tissi kehityksessä (ks. ylempänä, 
kohta 6). Tätä katsojat eivät kuitenkaan koskaan saa tietää, koska tämä 
lausunto jäi pois uutisesta.

Miksi sitä lausuntoa, missä Heinäluoma puhuu lisääntyneen vuo
rovaikutuksen tuomista mahdollisuuksista, ei sitten otettu mukaan 
uutiseen? Eräs syy on tietysti se, että kaikki lausunnot eivät mahdu 
mukaan, m utta miksi kuitenkin tietyt asiat otetaan mukaan ja toiset jä
tetään huomioimatta? Clayman (1995) toteaa että, huolimatta yhteis
kuntatieteilijöiden keskuudessa kasvaneesta kiinnostuksesta interteks- 
tualisuuteen ja "sound-biteihin", edelleen tiedetään verraten vähän siitä, 
millä perustein journalistit valitsevat tiettyjä lainauksia. Aiheen tärkeys 
paljastuu, kun tarkastellaan myös lausuntojen paikallista kontekstia, ts. 
sitä haastattelua, jota katsojille ei näytetä.

[Heinäluornan kommentti 2, mukana uutisessa]:

Uutistoimittaja:
Mutta melkein puolet näistä vastanneista olisivat valmiita työs
kentelemään pimeästi tai ainakin osittain pimeästi onko tämä 
jonkinlainen uhka?

Heinäluoma:
Tää on kyllä voi sanoa niin tavallaan järkyttävä tieto että lähes 

joka toinen valmis tekemään pimeätä työtä. Sehän sotkis tietys
ti suomalaisen työmarkkinaelämän aika lailla, jos jos ulkolaista 
työvoimaa tulee jotka tekee pimeästi töitä ja  sit täytyy muistaa, 
että usein pimeään työhön liittyy myös muita epäterveitä ilmiöitä, 
että se tavallaan herkästi vetää mukanaan myös sitten harmaata 
yritystoimintaa, jolla saattaa olla myös rikolliseen toimintaan yh-
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teyksiä. Senkin takia on tärkeää että meillä työelämän säännök
set on riittävän kovat niin että miniminormit koskee kaikkia ja  
että niitä myös valvotaan.

[Heinäluoman kommentti 3, ei mukana uutisessa]:

Uutistoimittaja:
Kokeeko ammattiyhdistysliike tämän jonkinlaisena uhkana, että 
jopa neljäsataa tuhatta virolaista vois tulla meidän työmarkki
noille?

Heinäluoma:
Lyhyellä aikavälillä tää on varmaan lähivuosien kannalta niin 
tää on ehkä uhka ja  ainakin iso haaste siit tulee tietty määrä 
pulmia, mutta sitten pidemmällä aikaahan tää on tietysti suu
ri mahdollisuus, että Itämeren ympärille muodostuu tämmöinen 
yhteinen talousalue, yhteiset työmarkkinat ja  kanssakäyminen li
sääntyvä kanssakäyminen tuottaa hyötyä kaikille, tuo parempia 
kaupan mahdollisuuksia, ja, ja  sitten varmaan koko alueen työl
lisyyttä parantaa, mutta jos tää toteutetaan hallitsemattomasti 
ilman siirtymäaikoja, niin sitten voidaan kyllä olla aika isojen 
pulmien edessä

Uutistoimittajan esittämät kaksi kysymystä ovat hieman eri lailla muo
toiltuja, mutta koostuvat kumpikin väittämästä ja kysymyksestä. Esi
tetyt väittämät ovat ”melkein puolet näistä vastanneista olisivat valmiita 
työskentelemään pimeästi tai ainakin osittain pimeästi” ja jopa neljäsataa 
tuhatta virolaista vois tulla meidän työmarkkinoille” Kummassakin ta
pauksessa kysymys koskee sitä, ovatko nämä seikat uhka tai koetaanko 
niitä sellaisena.

Kysymykset eivät siis ole neutraaleja, vaan ongelmakeskeisiä. Kom
mentissa 2, joka sisältyy uutiskatkelmaan, Heinäluoman vastaus kysy
mykseen sisältää kysymyksen lähtökohtien korostamisen. Heinäluoma 
toteaa, että luvut valmiudesta pimeisiin hommiin ovat järkyttävä tie
to” ja vetää yhtäläisyyksiä "harmaan talouden” ja "rikollisen toiminnan
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välille". Toisin sanoen Heinäluoma vahvistaa, että kyse on todellakin 
uhasta. Kommentissa 3, jota ei siis otettu mukaan, nähdään kuitenkin 
kysymykseen sisältyvän uhan vaimentaminen. Kyseessä on vain ”ehkä 
uhka”. Heinäluoma näkee ’'tietyn määrän pulmia”, mutta myöskin "suu
ren mahdollisuuden”. Vastauksessa näkyy myönteisten puolien koros
taminen, kun Heinäluoma jatkaa "yhteisestä talousalueesta", "yhteisistä 
työmarkkinoista" ja "lisääntyvästä kanssakäymisestä", joka ”tuottaa hyötyä 
kaikille”. Näin hän kyseenalaistaa tai ainakin vaimentaa uutistoimitta
jan tuottamaa näkökulmaa.

O n kiintoisaa todeta, että "uhka”-sanaa ei mainita itse uutisessa. 
Lähin sana olisi ehkä "ryntäys”, joka tuo mieleen hyökkäyksen, ja joka 
sinänsä sisältää varsin uhkaavia, ettei sanoisi sotaisia, konnotaatioita, 
mutta sanaa käytetään myös yleisemmässä merkityksessä.

Myös haastattelun suhteen voidaan todeta, että uutinen perustuu 
vahvasti valikoituun otokseen. Katkelmaan mahtuu haastatellun kaksi 
lausuntoa, joita molempia on lyhennetty. Kun Heinäluoma siirtyy pu
humaan työelämän säädösten ja miniminormien merkityksestä kom
mentissa 2 (kursivoituna), se ei pääse mukaan uutiseen. Lausunnon 
tätä osaa voidaan tulkita SAK:n agendana. Toisessa uutisen ulkopuolel
le jätetyssä kommentissa Heinäluoma puhuu siirtymäaikojen puolesta.

Miksi sitten uhkakuva tuotetaan? Voi väittää, että uutisinstituu- 
tiolla ja ammattiyhdistyksillä on yhteinen etu siitä, että mielipidemit
tauksen tulokset esitetään suurelle yleisölle huomiota herättävällä ta
valla. Ehkä siksi Heinäluoma hyväksyy toimittajan esittämät kärjistetyt 
kysymykset ja tekee yhteistyötä hänen kanssaan. Uutistoimituksella on 
intressi kuvailla tuloksia "laajana ongelmana” oikeuttaakseen yhteis
kunnallista olemassaoloaan ja saadakseen riittävän laajan yleisön. Am
mattiyhdistyksillä on sama päämäärä, joskin eri syistä. Tämä syy voi 
liittyä siihen, että halutaan käyttää tuloksia argumenttina jäsenten int
ressien vaalimisessa, mikä toteutuu "pitämällä säädökset riittävän tiuk
koina", ja "siirtymäajan" avulla. Siirtymäaika toteutui Viron EU-jäse- 
nyyden myötä, mutta uutiseen tuli mukaan vain se osa Heinäluoman 
lausunnoista, joka myötäilee toimittajan kysymysten luomaa asetelmaa, 
ts. tulosten esittämistä vakavana ongelmana. Siten SAK näyttäytyy uu
tisessa melko reaktiivisessa valossa, pelkääjänä, ei toimijana.
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Tulevaisuuspuheen ja toiseuden tuottaminen

M ielipidem ittausten tulosten esittäm inen on yksi asia. Dystopian maa
laaminen on toinen. Tai näin ainakin luulisi. Virolaisista kertovaan uu
tiseen sisältyy molemmat. Kuten tiedetään, kysymys siitä, voiko tule
vaisuudesta olla tietoa, on tavallaan ratkaisematon filosofinen ongelma. 
M utta toisaalta tämän tyyppiset yritykset kontrolloida tai kolonisoida, 
asuttaa, tulevaisuutta ovat nyky-yhteiskunnassa massiivinen projekti. 
Tulevaisuutta ei ole, m utta siitä voidaan rakentaa loputtom asti mieli
kuvia ja kertomuksia, joiden avulla erilaiset organisaatiot pyrkivät pää
määriinsä ja oikeuttam aan toim intansa (Väliverronen 2002).

Sellaisen uhan konstruoim inen, joka m ääritelmän mukaisesti vaa
nii tulevaisuudessa ja jossa muukalaisten pelko usein on keskeinen ele
m entti, on kauan ollut tehokas tapa vahvistaa yhteenkuuluvuutta oman 
ryhm än sisällä. Sellaiset yhteiskunnan rakenteelliset m uutokset, joihin 
liittyy talous, m aahanm uutto ja m uun tyyppiset väestövirtaamat sekä 
työolot, ovat eräs syy ihm isten kokemiin pelkoihin (ks. Thom pson 
1998). Tätä taustaa vasten on m ielenkiintoista tarkkailla m iten uuti
nen kytkee yhteen jo tapahtuneen (m ielipidetutkimuksen) sen kanssa, 
mikä voi tapahtua (virolaisten ryntäys). M utta jos uutinen on sosiaali
sesti konstruoitua tietoa, niin samaa pätee luonnollisesti myös m ielipi
detutkimukseen. Kuten haastattelukin, m ielipidetutkim us pohjautuu 
hypoteettisiin kysymyksiin tulevaisuudesta. N iiden hypoteettista luon
netta uutisinstituutio ei kuitenkaan huom ioi, vaan esittelee mielipide
tutkim usta tosiasiana, samalla kun se itse on riippuvainen siirrettävän 
tiedon saannista olemassaolonsa oikeuttamiseksi.

Ei ole epäillystäkään siitä, että yllä tarkasteltu uutinen esittelee mie
lipidetutkim uksen luotettavana tietona, jolla on mahdolliset ja vakavat 
seuraukset suomalaiselle yhteiskunnalle. M utta miten yleisö suhtau
tuu uutissanomaan? TV-uutisten vastaanottajina yleisöllä on rajoitetut 
mahdollisuudet tarkistaa uutisten esittelemiä tietoja. M onet vastaanot- 
totutkijat ovat päätyneet siihen, että katsojat usein pitävät uutisten kes
keistä sanomaa totuutena (Svensson 2001, 248).

Toisaalta on myös esitetty, että uutisten vastaanotto harvoin vas
taa normatiivisia käsityksiä siitä, m iten tietoa pitää hyödyntää. Ihm i-
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set näkevät harvoin vaivaa uutisten ymmärtämiseksi tai muistamiseksi. 
Sen sijaan vastaanottoa luonnehtii passiivisuus, hajamielisyys ja katko
naisuus. Ekström (2002) toteaa, että TV-journalismin tuottamaa tietoa 
luonnehtii katoavaisuus. Ei ole myöskään harvinaista, että uutisvälitys 
tuottaa pidemmällä aikavälillä ristiriitaista tietoa. Noin vuosi sen jäl
keen kun uutisissa esitettiin yllä käsitelty uutinen virolaisten mahdolli
sesta Suomeen ryntäyksestä, uutisissa esitettiin taas uusia tutkimustu
loksia. Tällä kertaa sanoma oli päinvastainen: Viron EU-jäsenyys lisää 
virolaisten taipumusta käydä Suomessa töissä ”niin vähän, että sitä tus
kin huomaa” (Rautio 2001, A9).

SAK pyrki teettämänsä mielipidemittauksen julkistamisen, uuti
sen ja muun mediajulkisuuden hallinnan avulla tuomaan esille omaa 
sanomaansa uusien EU-maiden siirtymäaikojen tarpeellisuudesta. Tä
män sanoman voi nähdä osana SAK:n laajempaa mediajulkisuuden 
avulla toteutettua globalisaatiostrategiaa. Tässä tarkastelussa vaatimus 
siirtymäajoista ei tosin noussut yli toimittajan asettaman uutiskynnyk
sen. Julkisuuteen päätyi SAK:n sanomaa karkeampi uhkakuva, joka se
kin kuitenkin palveli SAK:n tavoitetta siirtymäajasta.
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S i ir tymäa ika lak i  
1.5.2004- 30.4.2006

Euroopan unionin itälaajentumisen yhteydessä keväällä 2004 
vanhat EU-maat Irlantia, Iso-Britanniaa ja Ruotsia lukuun 
ottamatta päättivät rajoittaa työvoiman liikkuvuutta uusis

ta jäsenmaista siirtymäaikasäännösten avulla. Suomessa säädettiin 
siirtymäaikalaki, joka astui voimaan 1.5.2004 ja oli voimassa kak
si vuotta.

Päätös rajoittaa kahdeksasta uudesta EU-maasta tulevien työn
tekijöiden pääsyä Suomen työmarkkinoille perustui kolmikannassa 
jo vuonna 2001 saavutettuun yhteisymmärrykseen. Eniten siirtymä
aikaa vaati SAK. Siirtymäajan käyttömahdollisuus määriteltiin uu
sien jäsenvaltioiden EU:hun liittymistä koskevassa sopimuksessa, ja 
EU-maat saivat itse päättää ottavatko ne siirtymäajat käyttöön.

Siirtymäaika koski kahdeksan uuden EU-maan -  Tsekki, Viro, 
Latvia, Liettua, Unkari, Puola, Slovenia ja Slovakia -  kansalaisia. 
Siirtymäajan ulkopuolelle jäivät Kypros ja Malta.

Lain mukaan edellä mainittujen jäsenmaiden kansalaisten työn
teko säilyi luvanvaraisena. Päätös työluvasta tehtiin työvoimatoimis
toissa työllisyystilanteen perusteella, eli työlupa oli mahdollista saa
da mikäli avoimeen tehtävään ei ole kohtuullisessa ajassa saatavissa 
työntekijää suomalaisilta työmarkkinoilta.

Laissa oli tiettyjä poikkeuksia. Niiden uusien jäsenmaiden kansa
laisten työmarkkinoille pääsyä ei rajoitettu, jotka oleskelivat Suomes
sa muun kuin työnteon perusteella (esimerkiksi elinkeinonharjoitta
jat, työntekijöiden perheenjäsenet ja opiskelijat). Siirtymäaikalaki ei 
myöskään koskenut jo yli vuoden Suomessa oleskelleita ja työsken- 
nelleitä eikä niitä ulkomaalaisia, jotka olisivat ansiotyöhön oikeutet
tuja, jos olisivat ns. kolmansien maiden kansalaisia.
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Merkittävän poikkeuksen siirtymäaikalakiin muodosti työvoi
ma, joka liikkui palvelujen tarjonnan vapauden perusteella. Tällä tar
koitetaan ulkomaisen työnantajan palveluksessa Suomeen tilapäisesti 
työhön lähettyjä työntekijöitä sekä vuokratyöntekijöitä.

Siirtymäaikalain voimassaolo päättyi 30.4.2006. Siirtymäaikaa 
päätettiin olla jatkamatta. Lisäksi päätettiin, että Bulgarian ja Ro
manian kansalaisiin ei aiota soveltaa siirtymäkausia, kun nämä maat 
liittyvät EU:n jäseniksi. Valtioneuvoston selonteossa katsottiin, että 
odotettavissa ei ole merkittävää lisäystä ulkomaisen työvoiman maa
hanmuutossa.

Suomessa siirtymäajan aikana työluvilla tulleiden virolaisten 
määrä vähentyi selvästi. Myönnettyjen työlupien pieni määrä selit
tyy osittain palvelujen tarjonnan vapautumisella. Vuokratyöntekijät 
ovat siis voineet tulla Suomen työmarkkinoille työlupamenettelyn 
ohi. Siirtymäaikalaki on näkynyt Virossa henkilöstöpalveluyrityksi- 
en perustamisaaltona.

Hallituksen selonteon mukaan Suomessa ei EU:n laajentumisen 
jälkeen ole voitu havaita merkittävää muutosta uusista EU-maista 
tulevan työvoiman määrissä. Suppean soveltamisalan takia siirtymä
aikalain merkitys uusista jäsenmaista tulevien työntekijöiden maa
han tulon rajoittamisessa on ollut pieni.

Valt.yo. Miika Saukkonen
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Eve Kyntäjä

Suomen Ammattiliittojen 
Keskusjärjestön SAK:n 

Tallinnan toimisto 
globalisaatiostrategian 

esimerkkinä

aahanmuuttajista vo i tu lla  suomalaiselle yhteiskunnalle yksi 

keskeinen keino selvitä tulevasta väestöpohjan ikääntymiseen 

liittyvästä työvoim an saatavuusongelmasta. M aahanm uut

tajien lukumäärä Suomessa kasvoi m erkittävästi vasta 1990-luvulla. S il

lo in  heidän määränsä nelinkerta istu i pääasiassa turvapaikanhakijoiden 

ja entisen N euvosto liiton  alueelta tulevien, etniseltä taustaltaan suoma

laisten paluum uutta jien, m m . inkerinsuomalaisten ansiosta. M aahan

m uutta jia  on enenevässä määrin tu llu t Suomeen myös avioitum isen ja 

m uiden perhesyiden, m uun muassa perheenyhdistämisten vuoksi.

Työperusteista m aahanm uuttoa on Suomeen kohd is tunu t vähän 

ainakin ositta in  Suomen tiukan työ lupakäytännön takia. Työm in iste

riö  asetti vuonna 2004 työryhm än valmistelemaan hallituksen maa- 

hanm uuttopo liittis ta  ohjelmaa, jonka  yhtenä päätavoitteena o li työpe- 

rusteisen m aahanm uuton edistäm inen. O h je lm an valmistelussa o livat 

mukana työm arkkinajärjestöt. U us i ohjelm a ju lk is te ttiin  vuoden 2006
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lopussa. Ohjelmassa korostetaan, että Suomeen tulevat työntekijät ei
vät ole pelkkää työvoimaa eivätkä työvoiman saatavuuteen liittyviä on
gelmaratkaisun välineitä, vaan heistä tulee osa sitä yhteiskuntaa, jonka 
ongelmien ratkaisemisesta on kyse (Hallituksen maahanmuuttopoliit- 
tinen ohjelma 2006). Ulkomaisen työvoiman vastaanottaminen on ol
lut edelleen melko vähäistä, m utta suunta on kasvava.

Suomen toiseksi suurin ulkomaalaisryhmä ovat olleet 1990-luvus- 
ta alkaen virolaiset. Suomen ja Viron välinen kulttuurinen, alueelli
nen, kielellinen ja historiallinen läheisyys on luonut hyviä ja luontevia 
edellytyksiä aktiiviselle rajat ylittävälle yhteistyölle ja työvoiman liikku
vuudelle kahden maan välillä. Varsinkin Viron liittyminen Euroopan 
Unioniin loi uusia yhteistyömahdollisuuksia maiden välillä. Viron EU- 
jäsenyyden mukanaan tuomia muutoksia ennakoitiin Suomessa varsin 
laajalti. Viro on ollut jo pitkään avoin talous, joka on aktiivisesti houku
tellut ulkomaisia yrityksiä ja taloudellisia investointeja. Viron EU-jäse- 
nyys on lisännyt maiden välistä kilpailua. Viron liittyminen Euroopan 
Unioniin herätti aikoinaan aktiivista keskustelua työvoiman vapaaseen 
liikkuvuuteen liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista, mutta myös 
tunnepitoista liioittelua EU:n laajentumiseen liittyvistä ongelmista ja 
niiden tuhoisista vaikutuksista suomalaisiin työmarkkinoihin.

TNS Gallup on tutkinut SAK:n toimeksiannosta neljä kertaa Vi
ron työmarkkinailmastoa ja virolaisten alttiutta hakea töitä Suomesta. 
Vuonna 2000 suoritetun tutkimuksen mukaan 36 % vastaajista ilmoit
ti, että he todennäköisesti tai melko todennäköisesti tulevat aika ajoin 
käymään Suomessa töissä. Noin 40 % oli valmis tekemään töitä pime
ästi ja 23 % vastaajista voisi tehdä töitä ilman irtisanomissuojaa. (Vi
ron työmarkkinailmasto 1/2000. SAK, tutkimustieto.) Tuloksia tulkit
tiin jotakuinkin niin, että lähes 400 000 virolaista on tulossa Suomen 
työmarkkinoille, ja noin puolet heistä alkaa tekemään töitä pimeästi; 
virolaisten ”tulo” saa aikaan sosiaalisen dumppauksen, suomalaiset työ
ehdot ja veromoraali heikentyvät; rikollisuus ja harmaa talous kukois
tavat.

Tutkimuksen tulkinta sai aikaan voimakkaita reaktioita ammatti
yhdistysliikkeen parissa. Liittojen työttömyysuhan alaiset ja työttömät 
jäsenet kokivat tutkimuksen tulokset varmaan aika järkyttävinä ja huo-
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lestuivat om an asemansa puolesta. Vaikka todellisuudessa virolaisten 
”joukkom uuttoa” ei koskaan tullut, tietyt uhka- ja mielikuvat syntyi
vät. Viron EU-jäsenyyden ajateltiin aiheuttavan ongelmia Suomen työ- 
m arkkinatilanteelle. Epäluottam usta Viroa kohtaan ei vähentänyt se, 
että V iron työmarkkinatilanne oli aika erilainen kuin Suomen tilan
ne. Palkkataso oli 2000-luvun alussa noin kuusi kertaa alhaisempi kuin 
Suomessa, ammatillisen järjestäytymisasteen taso noin 14 % paikkeilla 
ja yleissitovat työehtosopimukset käytännössä puuttuivat. Ay-liikkeen 
asema oli heikko ja virolaisten suhtautum inen järjestäytymiseen lähin
nä kielteinen.

EU:n laajentuessa 1.5.2004 EU:iin liittyneiden uusien valtioiden 
kansalaisia koskevat säännökset m uuttuivat. Työntekijöiden liikkuvuus 
palvelujen tarjonnassa vapautui kokonaan, m utta henkilöiden pääsyn 
osalta Suomen työmarkkinoille Suomi otti käyttöön kahden vuoden 
siirtymäajan EU:ssa työvoiman vapaan liikkuvuuden osalta. Siirtymä- 
aikalain säätämisen taustalla oli hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen 
vuonna 2001 saavuttama yhteisymmärrys EU:n laajentumisen yhtey
dessä käyttöön otettavasta työvoiman liikkuvuutta koskevasta siirtymä
ajasta (Valtioneuvoston selonteko Eduskunnalle... 2006). Viro oli liit
tynyt EU:iin, m utta sen työvoiman vapaalle liikkuvuudelle -  yhdelle 
Euroopan U nionin peruspilarille — oli asetettu rajoitukset.

SAK:n va lm is tau tu m in en  EU:n laa jen tum iseen  ja 
virolaisen t y ö v o im a n  t u lo o n  Suomeen:Tal l innan  
in fop is teen  p erus tam inen

Suomen työelämän infopiste perustettiin Tallinnaan vuonna 2002 osa
na EU:n Interreg-IIIA ohjelman tuella käynnistettyä SAK:n hallinnoi
maa projektia, jonka tavoitteena oli kehittää Suomen ja Viron välistä 
työmarkkinayhteistyötä, estää pimeän ja halpatyövoiman tuloa Suo
meen, ja ennaltaehkäistä näin ”kahden kerroksen ’ työm arkkinoiden 
kehittyminen. Projektin osapuolina olivat SAK ja SAKdaiset am m at
tiliitot, Toim ihenkilöunioni sekä Viron A m m attiliittojen Keskusjärjes
tö (EAKL). Projektin ideana oli, että välittämällä asiallista tietoa suo-
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malaisesta työelämästä ja työehdoista voidaan osaltaan ennaltaehkäistä 
harmaaseen talouteen liittyviä lieveilmiöitä työmarkkinoilla ja samalla 
helpottaa laillisesti työtä tekevien ulkomaalaisten asemaa ja integroitu
mista suomalaisille työmarkkinoille. Tätä kautta voidaan vähentää ul
komaalaiseen työvoimaan liittyviä ennakkoluuloja Suomessa ja lisätä 
suvaitsevaisuutta ulkomaalaisia työntekijöitä kohtaan. Projektin oli tar
koitus hyödyttää periaatteessa ja käytännössäkin sekä suomalaista että 
virolaista osapuolta. Tässä artikkelissa on sovellettu osallistuvaa havain
nointia - projektin arviointi perustuu kirjoittajan, hankkeen projek
tipäällikkönä toimivan Eve Kyntäjän omakohtaisiin, projektin aikana 
saatuihin kokemuksiin ja näkemyksiin.

Projektin perustamisen taustalla oli tosiasia, että työm arkkinajär
jestelmä ja työlainsäädäntö ovat Suomessa ja Virossa olleet -  ja ovat Vi
ron EU-jäsenyydestä huolim atta edelleen -  monessakin mielessä eri
laisia. Suomalaista työmarkkinajärjestelmää Virossa ei tunneta mikäli 
ei ole omakohtaista kokemusta. Suomessa työskentelevistä ulkomaalai
sista virolaiset m uodostavat suuren osan, ja on virolaisten työntekijöi
den om ien etujen mukaista, että heille maksetaan Suomessa tehtäväs
tä työstä suomalaiset palkat. Se on myös Viron valtion etu, koska sille 
kertyy näin verotuloja. Rehellisesti toimivat yrityksetkin hyötyvät, kun 
työvoiman liikkuvuus Suomen ja Viron välillä tapahtuu laillisissa m uo
doissa. O ikeata ja objektiivista tietoa välittämällä Suomeen pyrkiville 
ulkomaalaisille työntekijöille voidaan hyödyttää suomalaista osapuolta 
eli välillisesti ennaltaehkäistä palkkojen polkemista ja m uita harmaa
seen talouteen liittyviä ongelmia Suomessa. Infopisteen perustamisel
le oli olemassa rationaaliset ja selkeät perusteet. Tallinnan toimiston 
oli tarkoitus toimia niin asiantuntijaorganisaationa kuin osana kansa
laisyhteiskuntaa helpottaen sitä haluavien ja tarvitsevien tiedonsaanti- 
kynnystä.

Projektin alku oli erittäin haastava, koska koko toim innalle ei ol
lut olemassa m itään valmiita malleja, vaan koko projektin konsepti ja 
toim intam uodot oli suunniteltava, ideoitava ja toteuttava om in voi
min alusta alkaen. Projektin ohjausryhm ä koostui SAK:n am m attiliit
tojen ja Toim ihenkilöunionin edustajista, joilla jokaisella oli runsaas
ti näkemyksiä, m itä kaikkea voisi projektissa toteuttaa. Kokouksissa
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tuli esille melko epärealistisiakin ajatuksia projektin vaikutusmahdol
lisuuksista, kuten esimerkiksi että projektin pitäisi saada aikaan Viron 
elintason nousu, Viron ay-liikkeen järjestäytymisasteen rakettimainen 
nousu, Viron ay-liikkeen maineen parantuminen ja paljon muuta vas
taavaa. Myös infopisteen toiminnan kehittämisestä oli runsaasti roh
keita ja mielikuvituksellisia ehdotuksia. Jotkut ohjausryhmän jäsenet 
olivat sitä mieltä, että infopisteen pitäisi palvella ainoastaan ay-jäseniä, 
mutta mitä "palvelu” sitten tarkoittaisi käytännössä, se ei oikein kirkas
tunut. Joidenkin ohjausryhmäläisten mielestä taas infopisteen ei olisi 
pitänytkään neuvoa Suomeen haluavia virolaisia suomalaisista palkois
ta, veroista, työehdoista ym., vaan ainoastaan julistaa ay-liikkeen mer
kityksellisyyttä. Kaikista alkuvaikeuksista ja epärealistisista odotuksista 
huolimatta projekti onnistui rakentamaan toimivan kokonaisuuden ja 
määrittelemään tavoitteet ja niiden toteuttamiskeinot. Projekti päätti, 
että Tallinnan toimisto neuvoo ja palvelee tasapuolisesti kaikkia Suo
men työelämästä ja ay-liikkeen toiminnasta kiinnostuneita, ammattilii
ton jäsenyydestä, kansalaisuudesta jne. riippumatta.

Projektin laadulliset tavoitteet liittyivät (1) Suomen ja Viron työ- 
markkinayhteistyön kehittämiseen luomalla toimivia verkostoja, (2) 
EU-vaatimusten mukaisten työmarkkinoiden kehittymiseen Virossa 
tiedottamalla ja kouluttamalla, ja (3) Ay-liikkeen myönteisen näkyvyy
den kasvuun ja julkisen kuvan parantumiseen virolaisessa mediassa jul
kaisemalla artikkeleita ja antamalla haastatteluja.

Projektin perustamisen taustalla ovat olleet seuraavat välilliset tavoitteet 
ja päämäärät:

Palkkojen polkemisen ja muiden Suomen harmaaseen 
talouteen liittyvien ongelmien ennalta ehkäiseminen 
(neuvomalla ja kouluttamalla),
Virolaisen työvoiman hyväksikäytön ennalta ehkäiseminen 
Suomessa (tiedottamalla ja neuvomalla),
Suomessa työskenteleviin virolaisiin kohdistuvien ennakko
luulojen ja työsyrjinnän vähentyminen ja suvaitsevaisuuden 
lisääntyminen.



Projektin välillisten tavoitteiden toteuttam isen tärkeim pänä instru
m enttina on ollut Suomen työelämän infopiste, jonka päällimmäise
nä tehtävänä Tallinnassa on tiedottaa ja neuvoa Suomessa työskente
lyyn liittyvissä kysymyksissä. Infopisteestä saa perustietoa suomalaisesta 
palkkatasosta, verotuksesta, työehdoista ja työlainsäädännöstä sekä am 
m attiliittojen tarjoamista palveluista ja pohjoismaisen am m attiyhdis
tysliikkeen periaatteista. Infopisteessä on m ahdollisuus saada ilmaista 
neuvontaa omalla äidinkielellä -  niin viroksi kuin venäjäksi -  sekä et
siä tietoa netistä ja tutustua Suomen työelämää ja am m attiliitojen toi
m intaa esitteleviin infomateriaaleihin. Neuvontaa saa myös nettisivuil
la olevan palautelomakkeen kautta.

Infopiste järjestää seminaareja, infopäiviä ja tiedotustilaisuuksia 
Suomen työelämää ja työvoiman liikkuvuutta koskevista ajankohtai
sista asioista. Infopiste tekee yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen, viran
omaisten, lähetystöjen, toimittajien, tutkijoiden, ja kansalaisjärjestöjen 
kanssa tavoitteena vahvistaa yhteistyösuhteita virolaisten ja suomalais
ten välillä. Infopisteen kokemuksia on jaettu Suomen ja m uiden Poh
joismaiden sekä Viron ja Keski-Euroopan kollegojen kanssa. Projekti 
on usein ollut esillä Viron tärkeimmissä valtakunnallisissa sanomaleh
dissä (mm. julkaissut teemanumeroita) ja laatinut infomateriaaleja vi
roksi, venäjäksi, englanniksi ja suomeksi (esim. Suomalaisen ay-liik- 
keen ABC; ks. www.sak.fi/tallinn).

Viron liittym inen Euroopan unioniin ja siirtymäaika asettivat uu
det haasteet infopisteelle. Erityisesti palvelujen vapaan liikkuvuuden 
oloissa vuokratyö toi taannoin uusia kysymyksenasetteluja. Ns. lähe
tettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi 96/71 /EY, jonka Suomi on to
teuttanut omassa lainsäädännössään, edellyttää, että Suomeen Viros
ta lähetettäviin työntekijöihin sovelletaan keskeisimpien työehtojen ja 
työolojen osalta työntekom aan eli Suomen lainsäädäntöä. Direktiiveis
tä huolim atta Suomen työelämän infopiste on neuvonut ihmisiä, joil
le Viroon rekisteröidyt virolaiset vuokrafirmat ja suomalaisten henki- 
löstöpalveluyritysten tytäryhtiöt ovat maksaneet alipalkkaa eivätkä ole 
m uutenkaan noudattaneet työehtosopimusten mukaisia ehtoja, kuten 
ylityökorvauksien maksamista.
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SAK lähtee siitä, että Suomessa tehtävästä työstä on aina makset
tava suomalaisten työehtosopimusten mukaiset palkat myös virolaisil
le lähetetyille työntekijöille, vaikka he olisivat työsuhteessa virolaiseen 
yritykseen. Suomalaiset henkilöstövuokraukseen erikoistuneet yrityk
set, jotka ovat perustaneet toim ipisteitään Tallinnaan, ovatkin sopineet 
SAK:n kanssa, että ne lupaavat noudattaa tätä periaatetta.

Projekti on onnistunut:
Perustamaan toimivan ja laajan yhteistyöverkoston Suomen ja 
Viron viranomaisten, poliittisten päättäjien ja työm arkkina
järjestöjen kanssa.
Infopiste on onnistunut pohjoismaisen ammattiyhdistys
liikkeen tutuksi tekemisessä Virossa luomalla hyvät ja asialliset 
suhteet julkisiin tiedotusvälineisiin.
Infopäivät, seminaarit ja tiedotustilaisuudet ovat keränneet 
paljon yleisöä ja Infopiste-projekti on saanut hyvää media
julkisuutta. Infopisteellä on Virossa luotettavan asiatuntija- 
organisaation maine.
Suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen julkinen kuva on 
selvästi parantunut. Tutkimuksista on noussut esiin virolaisten 
vahvistunut usko ay-liikkeen velvollisuuksiin ja vaikutusm ah
dollisuuksiin. Esim. viimeisen FAKTUM m  tutkim uksen 
mukaan kyselyyn vastanneiden enemmistö vastasi ay-liikkeellä 
olevan merkitystä täm än päivän yhteiskunnassa 
(Faktum 2004).
Yhteistyö Suomen ja Viron am m attiliittojen välillä on 
selvästi kehittynyt.
Projektilla on Suomea ja Viroa laajempaa kansainvälistä 
u lottuvuutta ja näkyvyyttä.

Suomen työelämän infopiste on neuvonut tähän mennessä runsaat 
7 000 Suomeen työhön suunnittelevaa virolaista. Viimeisen SAK:n 
teettäm än tutkim uksen mukaan sellaisten virolaisten osuus, jotka olisi
vat valmiit työskentelemään Suomessa pimeästi, on selvästi vähentynyt 
verrattuna vuoteen 2003 (Viron työmarkkinailmasto 2004). N euvon-
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taa ja informaatiota tarvitaan edelleen. Tallinnan infopiste-projektia 
jatketaankin vuoden 2008 loppuun saakka SAK:n, sen jäsenliittojen 
ja Toimihenkilöunionin omalla rahoituksella. Toimisto on muuttanut 
elokuun 2007 alusta uuteen osoitteeseen (ks. www.sak.fi/tallinna).

Miten s iirtymäaika on  vaikuttanut S u o m e n  
työmarkkinat i lanteeseen?

Työvoiman vapaata liikkuvuutta rajoittavan siirtymäaikalain päällim
mäisenä tavoitteena on ollut estää tilanne, jolloin ulkomaalaisen työvoi
man ”hallitsematon tulva ’ aiheuttaa häiriöitä Suomen työmarkkinoil
la. Siirtymäajan tarkoituksena on ollut saada ulkomaalaisen työvoiman 
valvonta kuntoon ja varmistaa näin virolaiselle työvoimalle Suomen 
työehtosopimusten mukainen palkka.

Siirtymäajalla ei kuitenkaan ollut käytännössä suurtakaan merki
tystä, koska se ei oikeastaan mitenkään rajoittanut virolaisen työvoiman 
tuloa Suomeen. Työvoimatoimiston hyväksyvää päätöstä ei edellytet
ty silloin, kun työnteko tapahtuu EU:n takaaman palvelujen tarjon
nan vapauden yhteydessä (vuokratyö, virolaisten yritysten lähettämät 
työntekijät & aliurakointi, ammatinharjoittajat). Lisäksi enintään 3 
kuukautta kestävä marjojen, hedelmien, vihannesten ja erikoiskasvi
en poiminta ja korjuu sekä turkistarhatyö eivät edellyttäneet työvoi
matoimiston hyväksyntää. Palvelujen vapaan liikkuvuuden pohjalta 
Suomeen tulikin Virosta työvoimaa työlupamenettelyn ohi, mutta ke
nelläkään ei ole tietoa siitä, kuinka paljon. Vuokratyöntekijöiden, mar
janpoimijoiden, itsenäisten ammatinharjoittajien sekä virolaisten yri
tysten Suomeen lähettämien työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden määrä 
ei näkynyt missään Suomen työhallinnon tilastossa.

Lupamenettelyn kautta tulleiden virolaisten määrä on sen sijaan 
selvästi vähentynyt. Kun vielä vuonna 2003 virolaisille myönnettiin 
noin 9 000 työlupaa ja vuonna 2004 noin 8 000 lupaa, koko siirty
mäaikana (1.5.2004-30.4.2006) työlupia myönnettiin yhteensä enää 
noin 4 000.
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Viron Kelaa vastaavan sosiaaliviraston mukaan Virosta Suomeen 
on tullut vuosien 2004 ja 2005 aikana lähetettyinä työntekijöinä noin 
6 000 ihmistä, jotka ovat saanet kyseisestä virastosta lähetetyn työn
tekijän todistuksen E101. Todistus näyttää että työntekijä kuuluu Vi
ron sosiaaliturvan piiriin ja on työnantajansa vakuuttama. Alle kolmen 
kuukauden sesonkityöt (esim. marjanpoimijat) ja itsenäiset ammatti- 
harjoittajat eivät näy näissäkään tilastoissa. Kaiken kaikkiaan kyseessä 
ei ole kovin suuret määrät.

Siirtymäaikalailla ei pystytty puuttumaan vuokratyövoimaa välit
tävien yritysten toimintaan, koska vuokratyövoiman välittämistä suoja
si EU:n takaama palvelujen vapaa liikkuvuus. Vuokratyö toi mukanaan 
kuitenkin erilaisia lieveilmiöitä:

Palkan ym. työehtojen valvonta: Suomessa tehtävästä työstä on aina 
maksettava suomalaisen työehtosopimusten mukaiset palkat myös vi
rolaisille lähetetyille työntekijöille, vaikka he olisivat virolaisen firman 
lähettämiä tai työsuhteessa virolaiseen henkilöstöpalveluyritykseen eli 
ns. vuokratyöntekijöitä. Valitettavasti näin ei aina käy. SAK:n Tallinnan 
toimisto -  Suomen työelämän infopiste -  on toistuvasti neuvonut ih
misiä, joille tallinnalaiset vuokrafirmat ovat maksaneet alipalkkaa eivät
kä ole muutenkaan noudattaneet työehtosopimusten mukaisia ehtoja 
kuten ylityökorvauksien maksamista. Vuokratyöntekijöiden työehtojen 
valvonta on erittäin vaikeaa -  niitä voidaan valvoa vain jälkikäteen, jos 
ollenkaan, ja mikäli työntekijät itse valittavat.

Työtapaturmavakuutus: Virossa ei ole pakollista lakisääteistä työtapa- 
turmavakuutusta. Työtapaturman ja ammattitaudin uhrille -  myös 
Suomessa työskentelevälle virolaiselle vuokratyöntekijälle -  maksetaan 
korvaukset (päiväraha, sairaanhoito ja mahdollinen kuntoutus) Viron 
yleisen sairausvakuutuksen perusteella ainoastaan 4 ensimmäisen kuu
kauden ajalta. Neljän kuukauden jälkeen työtapaturmassa vammau
tunut joutuu hakemaan työkyvyttömyyseläkettä, jonka taso on 1 100 
kruunua (75 euroa) kuukaudessa -  puolet vanhuuseläkkeen tasosta. 
Vuokratyöntekijä on tässäkin mielessä suojaton ja tällainen järjestel-
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mä sotii suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan eettisiä pelisääntöjä vas
taan.

Verotus: Vuokratyöntekijät kuuluivat vuoden 2006 loppuun saakka Vi
ron verotuksen piiriin eli he maksoivat veronsa Viroon. Suomi menetti 
näin verotuloja.

Ammattiliiton jäsenyys ja  järjestäytyminen: Siirtymäaikalaki kannusti 
vuokratyöhön, koska siihen ei tarvita mitään lupia. Ulkomaalaisten ns. 
normaalit työsuhteet suomalaisen työnantajan palveluksessa korvautui
vat vuokratyöllä. Normaalissa työsuhteessa ulkomaalaiset työntekijät 
liittyvät -  tai ainakin heillä on mahdollisuus liittyä -  ammattiliittoihin, 
jotka takaavat työehtojen valvonnan. Vuokratyöntekijät eivät voi liittyä 
suomalaiseen eivätkä oikeastaan virolaiseenkaan ammattiliittoon.

Siirtymäaikalaki suosi lähinnä vuokrafirmojen toimintaa ja kannusti 
Suomeen töihin tulevia virolaisia epätyypillisiin työsuhteisiin. Vuok
ratyöntekijät eivät maksaneet veroja Suomeen, he eivät järjestäytyneet 
ammattiliittoihin ja olivat näin työehtojen valvonnan ulkopuolella. 
Koska vuokratyöntekijät kuuluvat Viron sosiaaliturvan piiriin he olivat 
työtapaturmavakuutuksen ulkopuolella.

SAK:ssa lähdettiin siitä, että ulkomaalaisten työehtojen valvonta 
pitäisi saada siirtymäaikana kuntoon. On kieltämättä sekä virolaisten 
työntekijöiden että suomalaisten työmarkkinoiden etu varmistaa ulko
maalaiselle työvoimalle Suomen työehtosopimusten mukaiset paikat.

Vuonna 2006 tulikin voimaan tilaajavastuulaki, joka tarkoittaa 
sitä, että työn tilaajalle tai teettäjälle tulee selvitysvelvollisuuden kaut
ta osavastuu lakien ja työehtojen noudattamisesta sekä rehellisten työ
markkinoiden ylläpitämisestä. Vuoden 2006 kesäkuussa tuli voimaan 
laki ulkomaisten työntekijöiden rekisteröinnistä, mikäli työ Suomes
sa kestää yli kaksi viikkoa. Vuoden 2007 alussa tuli voimaan vuokra- 
työntekijöiden verotusta koskeva laki, joka velvoittaa ulkomailta tule
vat vuokratyöntekijät maksamaan verot Suomeen. On odotettavissa, 
että kyseinen laki vähentää Virosta Suomeen tulevien vuokratyönteki- 
jöiden määrää.
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Virolaiset työntekijät julkisessa keskustelussa

Joukkotiedotusvälineet ja jokapäiväiset keskustelut käsittelevät maa
hanm uuttajia usein kielteisten ilmiöiden, kuten rikollisuuden, prosti
tuu tion  ja pim eän työvoiman yhteydessä. Myös virolaisesta työvoimas
ta Suomessa on mediassa kirjoitettu enimmäkseen kielteisessä valossa ja 
leimaavaan tyyliin palkkojen ja työehtojen polkijoina, halpatyövoima- 
na, järjestäytyneenä rikollisuutena ja jopa ihmiskauppana.

Sosiologian ja sosiaalipsykologian teorioiden mukaan kaikille lei
matuille on yhteistä on ns. valtaväestöä suurempi todennäköisyys joutua 
syrjinnän, ennakkoluulojen ja stereotypioiden kohteeksi. Usein leimatut 
ryhm ät ovat siten taloudellisesti ja sosiaalisesti valtaväestöä huonom m as
sa asemassa (Becker 1963; Goffman 1963; Crocker &  M ajor 1989).

Beckerin (1963) m ukaan primaari eli ensisijainen poikkeavuus viit
taa om inaisuuteen, jonka perusteella ihm inen leimataan, ja sekundaa
rinen poikkeavuus viittaa puolestaan niihin seurausvaikutuksiin, jotka 
kohtaavat yksilöä häneen liittyvän leiman vuoksi. Poikkeavuus ”tuote
taan” siten, että valtavirran normeista poikkeaviin yksilöihin liitetään 
uhkaavina pidettyjä ominaisuuksia. Poikkeavaksi leim autum inen aset
taa yksilön automaattisesti yhteiskunnan reunamille tai ulkopuolelle ja 
saattaa pahimmissa tapauksissa riistää häneltä perustavia ihmisoikeuk
sia. O lennaista on poikkeavuuden määrittelyn suhteellisuus: se, m itä 
pidetään poikkeavana, ei useinkaan ole poikkeavana pidetyn henkilö
kohtainen ominaisuus, vaan esimerkiksi kuulum inen johonkin poik
keavaksi määriteltyyn vähemmistöön, kuten tässä tapauksessa kuulu
minen ” virolaiseen työvoimaan”. Ryhmän poikkeavaksi m äärittelyjä sen 
marginalisointi on aina seurausta yhteiskunnan vallitsevista arvoista ja 
asenteista (Hall 1999; Young 1990). Myös poliittisen eliitin puhe, jossa 
poliittisella arvovallalla keskitytään m aahanm uuttajien ja ulkomaalais
ten työntekijöiden aiheuttam iin ongelmiin, vaikuttaa kansalaisten mie
lipiteisiin ja arvoihin.

Virolaista työvoimaa käsittelevä julkinen diskurssi onkin täyttänyt 
kaikki leimaamisen kriteerit. ” Virolainen työvoima” on lähtökohtaises
ti sosiaalisesti ja taloudellisesti suomalaisia työntekijöitä huonom m as
sa asemassa, se on esitetty poikkeavana ja siihen liitetään suomalaista
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lintukotoa ja työmarkkinaidylliä uhkaavia ominaisuuksia. Näin ollen 
Suomessa työskentelevillä virolaisilla on todennäköisyys joutua valtavä
estön ennakkoluulojen kohteeksi ja heidän on vaikeaa tulla hyväksytyk
si suomalaisten silmissä. Tätä vahvistavat Magdalena Jaakkolan tutki
mukset, joiden mukaan suomalaiset eivät suhtaudu kovin positiivisesti 
virolaisten maahanmuuttoon (Jaakkola 2005).

Symbolisen interaktionismin ja sitä edustavan leimautumisteorian 
mukaan leimatuksi joutuminen saattaa johtaa myös siihen, että ihmiset 
alkavat näkemään itsensä niiden leimojen mukaisina, joilla heitä leima
taan (Goffman 1963). Tässä yhteydessä on erittäin tärkeä, että Suomeen 
töihin tulevat virolaiset ovat tietoisia työmarkkinoiden pelisäännöistä ja 
osaavat toimia maassa maan tavalla. Tietoisuus siitä, että toimitaan oi
kein, auttavat välttämään ulkopuolelta tulevien leimojen sisäistämis
tä ja vahvistavat kansallista itsetuntoa sekä ammattilista identiteettiä. 
Työmarkkinoilla normaali tilanne, jossa virolaiset työntekijät toimivat 
lakien ja sopimuksien mukaan ihan kuten ”tavalliset suomalaiset työnte
kijät” , vaikuttanee siten myös yleiseen ilmapiiriin, median käyttämään 
sävyyn ja täten suomalaisten mielipiteisiin ja arvostuksiin. Asiallinen ja 
ammattitaitoinen tiedotus ja neuvonta auttavat siinä prosessissa. Ay- 
liikkeellä onkin tässä haastava rooli edesauttaa tätä myönteistä kehitystä 
kohdistamalla edunvalvontaa ja solidaarisuutta aidosti myös ulkomai
sia työntekijöitä kohtaan. M aahanmuuttajat ja ulkomaiset työntekijät 
pitäisi ja kannattaisi ottaa vastaan vihdoinkin voimavarana eikä pelkäs
tään ongelmina ja toimenpiteiden passiivisina kohteina.

Pohdintaa

SAK:n infopisteen perustaminen tapahtui aikana, jolloin työvoiman 
liikkuvuus Virosta Suomeen ei herättänyt ay-liikkeen piirissä juuri 
suurta innostusta. Tätä taustaa vasten on ollut mielenkiintoista ja jopa 
paradoksaalista todeta, että SAK: n Tallinnan infopiste on saanut toi
minnalleen kansainvälistä tunnustusta liittyen työvoiman liikkuvuuden 
edistämiseen. SAK:n Tallinnassa toimivalle Suomen työelämän infopis
teelle myönnettiin Euroopan komission liikkuvuuden teemavuoden



palkinto. Palkinto luovutettiin joulukuussa 2006 teem avuoden pää- 
töskonferenssissa Ranskan Lillessä. Komissio jakoi yhteensä kym m e
nen tunnustusta. SAK: n Tallinnan infopiste sai palkinnon organisaati
oiden, laitosten ja yhdistysten sarjassa. Palkintoa haki yli 50 ehdokasta 
25 maasta. H akijoiden joukossa oli toimijoita niin EU-maista, hakija
maista kuin EFTA-maista.

European Workers’ M obility Award -palkinnot jaettiin toimijoil
le, jotka ovat merkittävästi edistäneet työntekijöiden liikkuvuutta. Pal
k itu t toim ijat ovat tuoneet esiin todellisia etuja ja haasteita, joita ulko
mailla työskentelemiseen tai työpaikan vaihtamiseen liittyy. Komission 
m ukaan palkittujen saavutukset eurooppalaisten, kansallisten, alueel
listen, paikallisten ja rajat ylittävien käytäntöjen luomiseksi ovat olleet 
huom attavia.

”Palkinto on osoitus vuosia jatkuneen työn merkityksestä. Oikeaa ja  
objektiivista tietoa välittämällä olemme voineet ennaltaehkäistä monia 
mahdollisia ongelmia esimerkiksi työehtodumppaukseen ja  harmaaseen ta
louteen liittyen. Lisäksi infopisteessä on jaettu  tietoa järjestäytymisen mer
kityksestä”, hanketta käynnistämässä ollut SAK:n johtaja M atti Tukiai
nen toteaa (www.sak.fi.tiedotteet).

EU:n palkinto on mielenkiintoinen ilmiö ottaen huom ioon projek
tin historian ja lähtökohdat. Vuonna 2002 SAKdaisissa liitoissa työvoi
man liikkuvuutta Virosta Suomeen käsiteltiin vielä aikamoisena uhka
tekijänä Suomen työmarkkinatilanteelle. Nyt EU on palkinnut SAK:n 
projektin juuri työvoiman liikkuvuuden edistämisestä, joten SAK:n pro
jekti on ollut globalisaation ja työvoiman vapaan liikkuvuuden asialla.

Vapaan liikkumisen myötä Suomen ja Viron välillä yleistyy toden
näköisesti tilanne, jossa työ on Suomessa m utta perhe ja koti jää Vi
roon. Ei ole myöskään m ahdotonta, että yhä enemm än suomalaisia al
kaa puolestaan käydä töissä Virossa. T ilannetta voidaan pian verrata 
esimerkiksi Tanskan ja Ruotsin raja-alueisiin. Pendelöinti eli rajat ylit
tävä työskentely maiden välillä lisääntynee ja varsinainen m uuttam inen 
vähenee. Työskentelystä toisessa maassa tulee vähemmän dram aattis
ta. Ehkä tulevaisuudessa Tallinnasta ja Helsingistä kehittyy kaksoiskau- 
punki -  joko ” Talsingi” tai ”Hellinn” -  jossa toim itaan yhtenäisten työ-
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markkinoiden pelisäännöillä. Tällaisia visioita on tutkijoiden piireissä 
esitetty jo 1990-luvulla.

Kaiken kaikkiaan virolaisten muuttoaaltoa on Suomessa edelleen
kin turha pelätä. Tästä kertovat myös Euroopan työ välityspalvelun EU- 
RES teettämän tutkimustulokset (EURES 2006). Kysymykseen ”kuin
ka usein olisit valmis työskentelemään ulkomailla” vain 11 prosenttia 
virolaisista ilmoitti haluavansa muuttaa pysyvästi, 25 prosenttia kertoi 
halusta viipyä yhdestä kuukaudesta kolmeen kuukauteen.

Tuskin muualtakaan on odotettavissa suuria ihmisryntäyksiä. Vai
kea kieli, suhtautuminen ulkomaalaisiin ja maantieteellinen sijainti ai
heuttavat sen, että Suomeen ei tulla sattumalta. Samalla suuret ikä
luokat ovat jäämässä eläkkeelle ja työvoimapula kolkuttaa jo ovella. 
Suomessa pitäisikin kunnolla satsata aktiiviseen työperusteiseen maa
hanmuuttopolitiikkaan, josta alkaa jo olla retoriikan ohessa myös toi
mintaa. Suomalainen ay-liike on uusien haasteiden edessä -  moderni 
kansainvälisessä edunvalvonnassa ja raja-alueiden yhteistyöhankkeissa 
vaikuttaminen auttavat vahvistamaan kaikkien työntekijöiden oikeu
denmukaista kohtelua ja kansallisen työmarkkinatilanteen tasapainoa. 
Infopiste-projekti on ollut tästä hyvä innovatiivinen esimerkki.
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Perttu Salmenhaara

Henkistä pääomaa ja 
luottamusta kotoutumiseen

Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma, 2006

atti Vanhasen ensim m äinen hallitus hyväksyi maahan- 
m uuttopoliittisen ohjelmansa 19. lokakuuta 2006. O h 
jelman m uotoilut ovat Vanhasen I hallituksen hallitusoh

jelman (Valtioneuvosto 2003) ja hallituksen työllisyysstrategian (mt.) 
rajaamat, ja se noudattaa myös hallituksen tulevaisuusselonteon (Kaut
to 2004) linjanvetoja. Hallituksen m aahanm uuttopoliittinen ohjel
ma on osa valtion työvoima- ja talouspolitiikkaa. Samalla se kuuluu 
yli hallituskauden ulottuvaan pitkäjänteiseksi tarkoitettuun strategiaan. 
Esimerkiksi hallituskauden päättym inen ja uuden hallituksen m uo
dostum inen vuonna 2006 vaikutti ohjelman toim eenpanoon ja sen ta
voitteiden edistämiseen lähinnä tehostavasti. O hjelm an alisteisuus kan
sallisille työvoima- ja talouspolitiikoille pysyi ohjenuorana.

Ohjelman (Valtioneuvosto 2006, 2 -3 ) mukaan hallitus antaa 
Eduskunnalle selonteon m aahanm uuttopolitiikasta kerran vaalikaudes
sa. Tämä käytäntö ei ole ollut voimassa pitkään: vuoden 2006 ohjelma 
on järjestyksessä vasta toinen Suomessa tehty. Seuraava ohjelma lienee 
odotettavissa Vanhasen II hallituksen hallituskauden aikana, koska hal
lituksella on tähän velvoite ja koska valtion talousarviossa on varattu 
ohjelman teolle määräraha (mt.).

223



Yhteiskunnallinen puite m uuttuu jatkuvasti. Ohjelmien välisenä 
aikanakin se muuttui niin, että ohjelman painotuksia katsottiin tarpeel
liseksi muuttaa ensimmäisestä, vuoden 1997 ohjelmasta. Merkittävin 
uudistus vuoden 2006 ohjelmassa on, että työvoim am uuttajien osuutta 
kaikista maahanmuuttajista pyritään lisäämään huomattavasti. Ajatuk
sena on, että maahanmuuttajat ja heidän osaamisensa toisivat työmark
kinoille sellaista työvoiman tarjontaa, joka paikkaisi aukkoja joita tar
jontaan on ennakoitu ilmaantuvan. Aukkojen on katsottu merkitsevän 
työvoiman kysynnän ja tarjonnan välistä epäsuhtaa, jonka haittavaiku
tukset näkyisivät mm. yleisissä työllisyys- ja työttömyysasteissa, julkis
talouden rahoituspohjassa ja siten julkisissa hyvinvointipalveluissa sekä 
tulonsiirroissa. Etenkin kuntien peruspalvelujen heikentyminen ja nii
den rahoitus- ja henkilöstövajaus ovat ensi oireita työvoimapulasta.

Tämä artikkeli on asiakirja-aineistoon perustuva analyysi ohjel
masta. Näkökulmana on ay-liikkeen asema ohjelman valmistelussa ja 
yleisemmässä maahanmuuttopoliittisessa keskustelussa 2000-luvun 
taitteen Suomessa.

Useiden eri maissa tehtyjen tutkimusten mukaan vastaanottavan 
yhteiskunnan rakenteilla on olennainen vaikutus maahanmuuttaji
en saavuttamiin työmarkkina-asemiin (Aguilera 2002; 2003; Aguilera 
& Massey 2003; Anderson & Wadensjö 2004; Arbache 2001; Chis- 
wick & Miller 2002; Dale et a i 2002; Duleep & Regets 1996; Hayf- 
ron 1998; Iganski & Payne 1999; Portes 2000; Portes & Sensenbren- 
ner 1993; Price 2001; Reitz 1998; Reitz & Sklar 1997; Remennick 
2002). Suomea koskevaa dataa aiheesta ei aikaisemman maahanmuu
ton vähyyden vuoksi ole erityisen runsaasti (kattavasti lähinnä Forsan- 
der 2002). Tutkimusten näytön pohjalta voidaan olettaa havainnon pä
tevän myös nyky-Suomessa.

Tämän analyysin perusteella työmarkkinajärjestöillä on ollut olen
nainen vaikutus maahanmuuttopoliittiseen ohjelmaan. Siksi niillä on 
ollut suuri vaikutus näihin rakenteisiin, mikä puolestaan vaikuttaa työ- 
markkinastratifikaatioon -  kuten siihen, millaisia asemia maahanmuut
tajat työmarkkinoilla saavuttavat.

Tekstissä on kaksi osaa. Aluksi kuvataan yhteiskunnallinen kon
teksti johon maahanmuuttopoliittinen ohjelma sijoittuu (ensimmäi-
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nen luku ). Ensimmänen, puitteistava luku  on teoreettisempi ku in  to i

nen, itse ohjelmaa käsittelevä luku . V iim e inen  luku  esittää yhteenvedon 

artikkelista.

Minkälaisessa yhteiskunnallisessa asetelmassa 
maahanmuutto tapahtuu?

M aahanm uutto  on po liittisesti kiistanalainen aihe. Johtuen aiheen tu n 

teita herättävästä luonteesta (vrt. Z o rlu  2003), olen m u o to illu t esitet

tävät a rgum entit soveltaen aristoteelisia argumentaatiosääntöjä (H ii-  

pakka 2004; Y likosk i 2004). Keskittym ällä  poliittiseen retoriikkaan 

saadaan otettua etäisyyttä aiheeseen, jo llo in  asiakokonaisuus on myös 

parem m in hahmotettavissa.

Yksi syy maahanm uuttoaiheen po liittise lle  jännitte isyydelle  Suo

messa on, että suomalainen m aahanm uuttokeskustelu ei useinkaan ole 

o llu t ilm iö läh tö is tä  vaan heijastanut ku n k in  osapuolen näkökulm aa 

yhteiskuntaan. Toisin sanoen, m aahanm uuttopo litiikan  suunn itte lu  ei 

tavallisesti ole no jau tunu t aihetta koskevaan tu tk im us tie toon  vaan yh 

te iskunnallista valtaa omaavien tahojen intresseihin. Tutk im ustu lokset 

painottavat maahanmuuttoprosessin sosiaalisia ja väestöllisiä lainalai

suuksia ja osoittaa maahanmuuttoprosessin olevan p itk ä lti omalakinen 

(Penninx &  Roosblad 2000a; Forsander 2004).

Suomi on haastava m aahanm uuton kohde, koska ilm iölähtöisyys 

on o llu t vajaata. Työperäiseen m aahanm uuttoon liit ty v ä t lisäksi om at 

haasteensa: samalla kun suomalainen yhteiskunta on hyvin  työkeskei

nen, m aahanm uuttajien työm arkkinam arginalisaatio  on m on iin  m u i

h in  m aih in  verrattuna korkealla tasolla.

Yksilön asema työm arkk ino illa  on Suomessa o llu t perinteisesti var

sin keskeinen sosiaalista statusta määrittävä tekijä, ja suomalainen hy

v invo in tiva ltio  on korostanut taloudellisten resurssien uudelleenjaossa 

yksilön ansioita, työsuorituksia ja tuo ttavuutta  (Raunio 1995, 194; vrt. 

Tuom io ja  2001). Samaan aikaan m aahanm uutta jat ovat useilla eri työ- 

markkinastatuksen m itta re illa  katsoen dep rivo itun u t työm arkk inaryh-
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mä verrattuna niin kantaväestöön kuin osaamistasoonsakin (henkiseen 
pääomaansa).

Yhteiskunnan työkeskeisyys näkyi ohjelman valmisteluryhmän 
kokoonpanossa. Maahanmuuttopoliittisen ohjelman päätelmiä oli
vat mukana käsittelemässä julkista sektoria, työnantajia ja palkansaajia 
edustavat tahot, eli perinteinen työmarkkinoiden ”kolmikanta”. Niin 
työnantajia (silloinen Teollisuus ja työnantajat, TT, käytännöllisesti 
katsoen nykyinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK), Palvelutyönanta
jat (2004) kuin palkansaajiakin (SAK, STTK ja AKAVA 2004; STTK 
2004a) edustavat järjestöt halusivat työmarkkina-asioille keskeisen osan 
ohjelmassa, joka oli jo ennalta nähtävissä työvoimapoliittisesti merkit
täväksi linjaukseksi. Työmarkkina-asioiden aseman keskeisyyden vaati 
misen jälkeen alkoi eripura liittojen välillä. Eri keskusjärjestöjen kanto
jen välillä oli vaihtelua siinä, kuinka ne suhtautuivat maahanmuuttoon. 
Vaihtelu liittyi niiden työmarkkinapoliittisiin asemiin.

Kolmikantaisuuden lisäksi keskeisenä lähtökohtana on työvoima- 
muuton jo olemassa olevaan lainsäädäntöön perustuva tarveharkintai- 
suus. Ulkomaalaislain (301/2004) mukaan henkilö, joka ei ole Suomen 
kansalainen, voi saada Suomeen työluvan vain, jos työmarkkinoilta ei 
ole kohtuullisessa ajassa saatavilla tehtävään sopivaa työvoimaa. Ohjel
massa ei esitetä muutosta nykyisiin lupaperusteisiin (Ulkomaalaislain 
72. pykälä). Ohjelmassa mainitaan, että muun kotimaisen lainsäädän
nön lisäksi lainsäädännöllisen puitteen muodostivat mm. Suomen pe
rustuslaki (11.6.1999/731) ja Suomea sitovat ihmisoikeussopimukset 
(Valtioneuvosto 2006, 3).

Työmarkkinatoimijat käsittelivät maahanmuuttoa kukin omas
ta näkökulmastaan käsin. Koska työmarkkinajärjestöjen asema työ
markkinoilla on Suomessa vahva, työ^ö/^^poliittisesta maahanmuut- 
topoliittisesta ohjelmasta tuli valmistelun myötä astetta poliittisempi, 
v^ömarkkina^oYmtmtn. Jokseenkin objektiivisesta demografisesta ja 
ekonometrisesta datasta (päätelmiä esim. Kautto 2004; Valtiontilintar
kastajat 2005) siirryttiin subjektiivisempaan eturyhmäpolitiikkaan.

Synnytystuskista huolimatta uudelle ohjelmalle ja painotuksien 
muutoksille oli aihetta, sillä yhteiskunnallinen puite on m uuttunut 
paljon edellisen maahanmuuttopoliittisen ohjelman laatimisen jälkeen.
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Vuoden 2006 maahanmuuttopoliittinen ohjelma toteutetaan työmark- 
kinapuitteessa, joka on jälkiteollinen (Bell 1999; Karisto, Takala & 
Haapoja 1998) ja jälkikansallinen (Sassen 1998; Florida 2002; 2005; 
Stalker 2000).

Ohjelman peruslähtökohta on, että huolimatta nykyisestä korke
ahkosta työttömyysasteesta, Suomen työmarkkinoilla olisi jo noin kym
menen vuoden kuluttua odotettavissa nykyään joillakin aloilla ja paik
kakunnilla jo vallitsevaa huomattavasti pahempi pula työmarkkinoiden 
kysyntää vastaavasta työvoimasta. Työiässä olemattoman väestön määrä 
suhteessa työiässä oleviin lisääntyy jyrkästi, kun toisen maailmansodan 
jälkeiset suuret ikäluokat saavuttavat eläkeiän. Tällöin työvoiman koti
maisen tarjonnan määrän on ennustettu romahtavan (Parkkinen 1998; 
Tiainen et ai 1999; tilanteesta Euroopan unionissa yleisesti Eurostat 
2006; Euroopan komissio 2002). Työvoiman tarjonnan ei tämän jäl
keen katsota määrällisesti riittävän vastaamaan kysyntään työmarkki
noilla (Valtiontilintarkastajat 2005; Kautto 2004). Määrällisen vajauk
sen lisäksi luvassa ennustetaan olevan paheneva osaamisvaje, eli puute 
työmarkkinoiden kysyntään osaamisensa suhteen sopivan työvoiman 
tarjonnasta työmarkkinoilla (mt.).

Työvoiman kysynnässä osaamisen suhteen kyse on siitä, millaista 
osaamista tuotanto tarvitsee. Eniten kysyntää omaa nykyisin työvoi
ma jolla on tietynlaista osaamista eli henkistä pääomaa. Henkinen pää
oma on yksilöllinen ominaisuus joka viittaa henkilön viralliseen koulu
tustaustaan, työkokemukseen ja terveydentilaan (Becker 1993, 15-16, 
17). Eri alojen työllistävyysosuudet eli se kuinka suuren osan kansal
lisilla työmarkkinoilla olevasta työvoimasta kukin ala työllistää, ovat 
noin viimeisen sadanviidenkymmenen vuoden aikana muuttuneet. Pe
rinteisesti korkeita työllistävyysosuuksia ylläpitäneet tuotantosektorit 
ovat tehneet tilaa uusille tuotantosektoreille (vrt. Bell 1999).

Kokonaistuotannon volyymi riippuu pitkälti siitä kuinka teho
kasta tuotanto on, ts. kuinka hyvän taloudellisen lisäarvon investoin
nit tuottavat. Siten vaikkapa metalliteollisuus voi samalla henkilöstön 
määrällä tuottaa viisinkertaisen määrän lopputuotteita vuonna 2010 
verrattuna vuoteen 1860, mutta tämä tapahtuu enenevissä määrin ko
neellisesti. Siksi tarvitaan henkilöstöä joka osaa käyttää laitteita joita
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valmistusprosessissa tarvitaan. O n  yhä tärkeämpää, että työntekijöiden 
osaaminen vastaa tuotannon tarpeita.

M uutos työvoiman osaamisen kysynnässä heijastuu m aahanm uut
topolitiikkaan, koska erityisesti palvelualoilla (sisältäen kuviossa 1 mm. 
tietojenkäsittely- ja m uut IT-alat, koulutusalat ym.) yksilöiden henki
sen pääom an merkitys on suuri. Osaamisen suhteen työmarkkinoilla 
on puu tetta  juuri näistä resursseista. Maassa jo olevan potentiaalisen 
työvoiman osaamista ei kyetä riittävän nopeasti päivittämään, jotta se 
vastaisi tähän kysyntään. Henkisen pääoman kysyntä ei katso kansalai
suutta tai etnisyyttä (mikäli työnantaja toimii rationaalisesti) vaan tie
dossa ja saatavilla olevan työvoiman hyödyllisyyttä työnantajan kan
nalta. Globaalitaloudessa henkisestä pääomasta käydään kovaa kisaa 
(jälki)teollistuneiden maiden, kuten O EC D -m aiden, välillä.

Kolmikantaisen valmisteluprosessin myötä m aahanm uuttopoliitti- 
nen ohjelm a kiinnittyi kansallisten instituutioiden, kuten poliittisten 
etujärjestöjen, asemiin. Näin on yleensä tapahtunut m uillakin euroop
palaisilla työmarkkinoilla (sikäli kun dataa on; seitsemästä maasta Pen- 
ninx & Roosblad 2000a, 1). O hjelm a ilmentää työmarkkinapoliittisten 
asemien pohjalla olevia näkökulm ia ja niistä juontuvia yhteiskunnalli
sia erimielisyyksiä.

M aahanm uuttajien työllistymishankaluudet (Forsander 2002) ovat 
Suomessa ajaneet m aahanm uuttoa koskevan keskustelun pääosin sosi
aalipoliittisen sektorin piiriin. Ylängön (Trux 2000, 15; Ylänkö 2000, 
21-84 ) m ukaan m aahanm uuttoa koskeva keskustelu on Suomessa ol
lut perinteisesti kahtiajakautunutta sosiaalipoliittiseen ja liike-elämän 
sisäiseen keskusteluun, eivätkä nämä näkökulm at ole tavallisesti koh
danneet toisiaan.

M aahanm uuton rooli työvoima- ja työm arkkinapoliittisena kysy
myksenä tulee ohjelman myötä kasvamaan, mikä silloittaa näitä kahta 
diskurssia. Yhtäältä liike-elämän sisäinen ja toisaalta sosiaalipoliittinen 
diskurssi kohtaavat konkreettisesti työyhteisöjen tasolla, kun työvoima
na m aahan m uuttaneiden ihmisten kotoutum istarpeita käytännön ta
solla hoidetaan.

Siirryttäessä tältä yksilö- ja työyhteisötasolta (mikrotaso) kohti laa
jempaa yhteiskunnallista tasoa (makrotaso), ajaudutaan kuitenkin toi-
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senlaisiin pulmiin. Makrotasolla käytettävä retoriikka juontuu pitkälti 
työmarkkinaosapuolten työmarkkinapoliittista intresseistä, ei ainoas
taan yksittäisten jäsenten tai jäsenryhmien eduista. Siten osa perusase
telmasta tulee tavallaan annettuna, vaikka siitä olisikin joillekin jäsen- 
ryhmille haittaa. Esimerkiksi palkansaajapuolen kannattaa vastustaa 
maahanmuuttoa joka lisätessään työvoiman tarjontaa työmarkkinoilla 
aiheuttaa palkoille laskupainetta, kun taas työnantajapuolen kannattaa 
samasta syystä pyrkiä helpottamaan maahanmuuttoa Suomeen.

Makrotasolla työmarkkinapuite on noin kymmenen-kahdenkym- 
menen viime vuoden aikana m uuttunut rajusti. Työmarkkinoiden kan
salliset rajat ovat rapistuneet ja tuotannontekijätkin osin muuttuneet 
(esim. Becker 1993; Granovetter 1995). Työmarkkinoiden globalisaa- 
tion myötä tapahtunut kansallisen työmarkkinapuitteen murenemi
nen on ollut kansalliseen puitteeseen kasvaneelle ay-liikkeelle hankala 
asia monissa maissa (Euroopan maista ks. Gächter 2000; Heisler 2000; 
Kiihne 2000; muita maita Penninx & Roosblad 2000a; 2000b). Kan
sallisen puitteen murenemista on ay-liikkeiden toimesta pyritty vähin
tään hidastamaan, ja/tai ottamaan prosessi haltuun pyrkimällä m uut
tamaan kansallista lainsäädäntöä. Maahanmuuttajiin kohdistuvan 
kontrollin tärkeyttä ja kantaväestön työmarkkina-aseman säilymistä on 
painotettu (mt.).

Sosioekonominen uhka ja maahanmuutto on usein yhdistetty toi
siinsa väittäen, että maahanmuutto yleisesti ottaen uhkaisi kantaväes
tön asemaa työmarkkinoilla (mt.). Suomessa on tehty samoin (SAK 
1998a; 2000a), onhan tällaisen politiikan suosio taattu (Jaakkola 2005, 
89). Mm. vuonna 2003 40 prosenttia väestöstä katsoi että ulkomaalai
set tulisi ”lähettää” pois Suomesta jos työttömyys lisääntyy (mt. 67). 
Suhtautuminen maahanmuuttoon riippuu yleisestä työllisyystilantees
ta: 1990-luvun lamavuosina suhtautuminen maahanmuuttajiin oli 
huomattavasti kielteisempää kuin sitä ennen (mt. 69). Työttömyysas
teen laskiessa etniset asenteet paranivat (mt.) vaikka maahanmuuttajien 
määrä lisääntyi tasaisesti.

Tutkimus ei tue poliittisten etujärjestöjen esittämiä väitteitä maa
hanmuuttajien aiheuttamasta sosioekonomisesta uhasta. Esimerkiksi 
yllämainitun kausaalisuhteen (maahanmuuttajat uhkaavat kantaväes-
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tön työmarkkina-asemia eli ns. "ne vievät meidän työpaikat"-väite) pä
tevyys on monella tavoin ehdollinen. Tosiasiassa vaikutus riippuu työ
markkinoiden rakenteesta ja siksi siinä on vaihtelua työmarkkinoittain, 
useimmiten maiden välillä (Zorlu 2003, 2). Maahanmuutolla ei kui
tenkaan ole osoitettu olevan vaikutusta kantaväestön palkkoihin (mt. 
268-269; Pekkala 2003, 16). Huolimatta kilpailuväitteen suuresta suo
siosta, todellisesta uhasta ei siis ole tilastollista näyttöä.

Uhkakuvan rakentamisella saattaa olla poliittinen syy, jota ensim
mäisenä keksi hyödyntää renessanssihahmo Macchiavelli muutamia sa
toja vuosia sitten (Ailport 1979, 41). Myöhempi sosiaalipsykologinen 
tutkimus osoittaakin, että yhteisen vihollisen konstruointi vahvistaa si- 
säryhmän (esimerkiksi kansalaisten/äänestäjien/jäsenistön) sisäistä yh
teenkuuluvaisuuden tunnetta ja lisää antipatiaa ulkoryhmiä (esim. ei- 
kansalaiset/ei-jäsenet/muita äänestävät) kohtaan (Ailport 1979; Brown 
1995; Liebkind 1998; vrt. Putnam 2000, 267). Tätä macchiavellilaista 
temppua on käytetty 1900-luvulla myös ay-liikkeen toimesta (Penninx 
& Roosblad 2000b) siinä määrin, että se on päätynyt Harvardin yli
opistossa kymmeniä vuosia sosiaalipsykologian professuuria hoitaneen 
klassikkoteokseen esimerkiksi siitä, kuinka sisäryhmä voidaan konstru
oida (Ailport 1979, 41).

Kansallisella tasolla tämäntyyppinen työmarkkinapoliittisiin in
tresseihin perustuva laskelmointi ja pelaaminen voi olla haitallista esi
merkiksi työllisyys- ja talouspolitiikan kannalta, tekipä sen mikä taho 
hyvänsä. Esimerkiksi työmarkkinoiden kysyntää vastaavan työvoiman 
maahanmuuton vaikeuttaminen voi lyhyellä tähtäimellä olla vaikkapa 
ay-liikkeelle kannattavaa, mutta pidemmällä tähtäimellä työvoimapu
lan yhteiskunnalliset heijastevaikutukset -  kuten kasvava työttömyys ja 
julkistalouden rahoituspohjan heikentyminen -  söisivät tämän edun.

Maahanmuuttajien työvoima- ja väestöosuuksien lisääntymiseen 
joskus liittyvistä riskeistä tulee olla tietoinen, mutta potentiaaliset riskit 
on hyvä suhteuttaa työvoiman kysynnän ja tarjonnan epätasapainosta 
seuraaviin riskeihin. Kuinka todennäköistä on esimerkiksi se että juuri 
maahanmuuttajien osuus harmaassa taloudessa olisi yhteiskunnan ko
konaisuuden kannalta erityisen haitallista, verrattuna siihen että työn
antajat eivät uskalla palkata maahanmuuttajia koska luulevat heidän
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olevan varsin todennäköisesti laiskureita ja huijareita (mm. työnantaji
en etnisyysnäkemyksistä Paananen 1999)?

M aahanm uuttajien henkisen pääoman vajaakäyttö lisää työvoi
man kysynnän ja tarjonnan epätasapainon eli ns. kohtaanto-ongelman 
todennäköisyyttä ja odotettavissa olevaa vakavuutta. Vastakkainasette
lujen luom inen m aahanm uuttajien ja kantaväestön välille on omiaan 
edistämään sitä, että samat työm arkkinakom petenssit omaava m aahan
m uuttaja ja kantaväestöön kuuluva henkilö eivät saavuta samanlaista 
asemaa työmarkkinoilla. Täm ä merkitsee henkisen pääoman hukka- 
käyttöä (vrt. Salmenhaara 2003), jolla on haitalliset makrotaloudelli
set seuraukset.

Työm arkkinaosapuolten välisestä eturistiriidasta huolim atta jako 
työnantaja- ja palkansaajapuoleen ei kuitenkaan kuvaa viimeaikaista 
suomalaista m aahanm uuttodebattia kovin tarkasti. Työmarkkinaosa
puolten 2000-lukulaisissa m aahanm uuttokannanotoissa oli hajontaa 
myös liittokohtaisesti työnantaja- ja palkansaajapuolten sisällä. M m . 
palkansaajajärjestöjen kannanotot liittyivät siihen, mitä palkansaajaryh- 
mää ne edustavat. Suomessa eri am m attijärjestöt antoivat uhkaretorii- 
kalle eri painoarvon: toiset antoivat sille retoriikassaan keskeisemmän, 
ja toiset vähemm än keskeisen sijan. Siinä missä yksi palkansaajajärjestö 
liioitteli m uuttopotentiaalia (SAK 2000a), toinen korosti ettei suom a
laisilla ole syytä hätään (STTK 2004a). Akateemisia palkansaajia edus
tava järjestö (AKAVA 2004) jopa korosti "osaamispääomaa” (ts. henki
nen pääoma) liki samoissa merkeissä kuin ohjelmassa lopulta tehtiin. 
Toisaalla ST T K  (2004b) on ollut työnantajien ja AKAVAn kanssa täs
tä seikasta liki samaa mieltä todetessaan valtion m aahanm uuttopolitii
kasta että "(kyse on) työmarkkinoiden rikastamisesta muualla hankitulla 
osaamisella (. . . )  ”
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Hallituksen m a a h a n m u u t to p o l i i t t in e n  ohje lm a,  2 0 0 6

Lainsäädännöllisen puitteen (tarveharkinta) sisällä ohjelm an keskeinen 
lähtökohta on pyrkiä rajoittam aan niitä haittavaikutuksia, joita odo
tettavissa olevaksi katsotun työvoimapulan pelätään aiheuttavan. Jotta 
m aahanm uuttopolitiikalla voitaisiin paikata aukkoja kotimaisessa työ
voiman tarjonnassa, työvoiman m aahanm uuton tulisi ohjelman m u
kaan olla työm arkkinoiden kysyntää vastaavaa niin määrältään, kuin 
laadultaankin. Sitä, kuinka Suomeen ylipäänsä saataisiin houkuteltua 
työvoimaa, kyllä pohditaan ohjelmassa, m utta koko teema ei ole ohjel
massa kovin keskeinen. Tässä mielessä ajatus globaalista työvoimakilpai- 
lusta (ks. esim. Florida 2002; 2005) ei juuri näy ohjelmassa. M aahan
m uuton helpottam inen tuskin riittää (Forsander ym. 2004) -  tarvitaan 
m arkkinointia ja Suomen markkinoim ista potentiaalisille m uuttajille 
(Raunio 2001). Ohjelmassa ei myöskään juuri kanneta huolta m aahan
m uuttajien työllistymisestä, kuin siitä että se työllistyminen m itä ta
pahtuu, tapahtuisi sääntöjen ja lakien mukaan.

Jälkiteollisen tuotantorakenteen (Bell 1999) myötä työm arkkinoil
la olevan työvoiman rakenne on m uuttunu t, tuoden esiin teollista aikaa 
m onipuolisem m an työntekijäjoukon ja sen etuja ja vaatimuksia. N iihin 
reagoiminen on haaste työmarkkinaosapuolille. Kolm ikannan toim i
vuuden kannalta on olennaista, missä määrin m aahanm uuttajien edut 
ja vaateet kykenevät tunkeutum aan vakiintuneeseen työm arkkinapo- 
liittiseen neuvottelujärjestelmään. Edellä kuvatulle macchiavellilaiselle 
torjuntalinjalle on helppo saada suuren yleisön ja jäsenistön tuki, riip
pum atta siitä missä määrin torjuntalinjalle on perusteita.

Ohjelman olennaisimmat kohdat

Ohjelmassa esitetään 35 politiikkalinjausta, joista ohjelm an toim ivuu
den, ja myös AY-liikkeen kannalta erityisen olennaisina voi pitää lin
jauksia num ero 1, 3, 4, 5, 32 ja 33. Näistä neljä ensimmäistä liittyy 
työperusteiseen m aahanm uuttoon ja työn kautta tapahtuvaan kotou- 
tumiseen. Yleislinjana ohjelmassa onkin helpottaa työperusteista maa-
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hanm uuttoa m m . lieventämällä erilaisia työ- ja oleskelulupa- ja m ui
ta ulkomaalaishallinnon byrokratian m uotoja (mt.). Ilmiölähtöisyyden 
puutteen hallintoperinne jatkuu myös ohjelmassa, sillä integraatio- 
problem atiikan sijaan, ts. sen, kuinka saada m aahanm uuttajien työvoi
maresurssit ylipäänsä työmarkkinoille, pohditaan lähinnä sitä kuinka 
kontrolloida kyseistä populaatiota. M aahanm uuttopoliittisessa ohjel
massa on m ainittu  tarpeesta estää harmaata taloutta, laitonta työntekoa 
ja sitoa m aahanm uuttajat ”suomalaisen työelämän pelisääntöihin ’ (koh
dat 32 ja 33). Sen sijaan kotoutumisasioista esitetään jokseenkin ta
voitteellista tilannetta m uistuttava kaavio varsin vähin ajatuksin konk
reettisista toimenpiteistä joilla kotoutum ista voitaisiin todella edistää 
(Valtioneuvosto 2006, 8). Keinoina m ainitaan kotouttam islain m ukai
set toim et ja opastus.

O hjelm an kohdassa yksi esitetään työvoiman m aahanm uuton edis
täm istä (osa)ratkaisuna luonnoksen m ukaan odotettavissa olevaan työ
voim apulaan ja osaamisvajeeseen:

Kohta 1 työperusteisuudesta

1) Politiikkalinjaus: Edistetään työperusteista maahanmuuttoa. Korva
taan työmarkkinoilta poistuvaa työvoimaa ja  vahvistetaan osaamispohjaa 

ja  siten turvataan talouskasvun ja  taloudellisen toimeliaisuuden edellytyk
siä. Tavoitteena on samalla turvata mahdollisuudet kotoutumiseen, osallis
tumiseen, perheeseen, oikeudenmukaiseen kohteluun ja  syrjimättömyyteen.

Tässä linjauksessa tavoitteita on yhteensä viisi, m utta työm ark
kinakysymykset näyttelevät siinä keskeistä osaa. Toimenpiteiksi hah
motellaan työperusteisen m aahanm uuton lisäämistä yhteistyössä 
vastuutahojen, mm. työmarkkinajärjestöjen, kanssa; työvoiman maa
hanm uuttopolitiikka on tässäkin kohdassa suunniteltu kolmikantaisek
si työmarkkinakysymykseksi.

Työvoiman tarjonnan tyyppien osalta linjauksessa on kaksi osaa. 
Ensinnä tarkoituksena on vastata työvoiman määrässä odotettavaksi 
oletettuun vajeeseen, toiseksi odotettavaksi katsottuun ”vajeeseen” laa
dussa. Yleisesti ottaen ammattijärjestöjen kannalta määrällinen vaje on
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helpommin käsitettävissä kuin laadullinen, koska määrällisen vajeen 
olemassaoloa voi perustella varsin helppotajuisesti esimerkiksi huonoil
la taloudellisilla suhdanteilla. Laadullisen vajeen syyt ovat tavallisesti 
vaikeatajuisempia. Ne liittyvät työmarkkinoiden rakenteeseen. Laadun 
kysynnän ja tarjonnan välinen epäsuhta johtuu tässä tapauksessa siitä, 
että koko työmarkkinoilla (kantaväestö ja maahanmuuttajat) työvoi
man kysyntä m uuttuu nopeammin kuin mihin sen tarjonta kykenee 
sopeutumaan. Yksilöiden henkistä pääomaa ei pystytä päivittämään 
riittävän nopeasti esimerkiksi koulutuksen keinoin. Kohdassa yksi il
menee myös yksi ohjelman perusongelmista: sitä, miten työvoiman 
maahanmuuttoa itse asiassa voitaisiin lisätä, ei juuri pohdita.

Asiantuntija- ja ammattiryhmäkohtaista muuttoa pohtiva tutki
mus korostaa sitä, että ihmisten muuttopäätökset perustuvat pitkälti nii
hin mielikuviin joita heillä eri alueista on (Forsander et ai 2004; Rau
nio 2u0i). Näihin mielikuviin vaikuttaminen (mielikuvamarkkinointi; 
Forsander et a i 2004, 200; Raunio 2001; myös Florida 2005, 10) on 
olennaista erityisesti Suomen tapauksessa, koska Suomen passiivinen 
maahanmuuttohistoria, maantieteellinen sijainti ja monet muut tekijät 
aiheuttavat sen, että Suomi ei ole tässä kisassa erityisen vahvoilla verrat
tuna yleisesti ottaen muihin maihin ja alueisiin. Nykyistä ja tulevaa maa
hanmuuttoa edistävä maahanmuuttohistoria (Sassen 1997) liki puuttuu 
Suomelta johtuen esimerkiksi siitä, että Suomen itsenäisyyden aikana 
maahan on suuntautunut vain vähän muuttoa ulkomailta, eikä itseään 
ruokkivia ns. ketjumuuttoprosesseja (Sassen 1997; Penninx & Roosblad) 
ole tämän vuoksi syntynyt. Negatiivinen tase johtuu siitä, että työvoimas
ta on ollut Suomessa tavallisesti ollut ylitarjontaa, eikä maahanmuuttoa 
ole taloudellisista syistä tarvittu (esim. Joronen & Ali 2000, 206).

Vetovoimatekijöiden puute yhdistettynä maahanmuuttoon koh
distuvan kontrollipolitiikan perinteeseen ja käytäntöön Suomessa tuot
tavat kansantaloudellisia ongelmia. Ihmiset joilla on eniten henkistä 
pääomaa ja joiden työn tuottama lisäarvo on jälkiteollisessa tuotanto- 
puitteessa varsin korkea (Bell 1999; Becker 1993), ovat kansainvälisesti 
paitsi arvokas, myös hyvin liikkuva resurssi josta Suomi uhkaa näiden 
syiden vuoksi jäädä paitsi.
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Ruotsilla vetovoimatekijöitä on mm. aktiivisen työvoiman maa- 
hanm uuttopolitiikkansa ja osin sen käynnistämän ketjum uuton (Sas- 
sen 1997) vuoksi. Vielä viimeisen kym m enen vuoden aikana Ruotsi 
on onnistunut ulottam aan työmarkkinoidensa rekrytointikanavat väki- 
rikkaille lähialueille, kuten Puolaan. Suomella vastaavaa on suunnitel
tu  vasta tässä ohjelmassa -  Puolan ohella potentiaalisena lähtöalueena 
pidetään Venäjää suurine väestö- ja osaamispohjineen (joista Forsander 
et a i  2004).

M aahanm uuttopoliittisen ohjelman kolmannessa kohdassa hah
motellaan yhteistyötä lähtöm aiden kanssa. Ilman onnistum ista kohdas
sa yksi, kohta kolme ei ole kovin olennainen. Toisaalta, koko strategian 
onnistum ism ahdollisuudet riippuvat pitkälti onnistum isesta ensim
mäisessä kohdassa. Kohdan kolme mahdollisesti aktualisoituessa tar
vitaan siinä yhteistyötä myös Suomen ja lähtöm aan ay-liikkeiden vä
lillä. Työvoiman järjestäytymisaste on Suomessa korkea verrattuna liki 
m ihin hyvänsä m aahan (m uut Pohjoismaat poislukien), joten liittoon 
kuulum attom uus saattaa olla lähtömaissa varsin normaalia. Ay-liikkeen 
kannalta mm. täm ä seikka on olennainen, kun pohditaan millaista yh
teistyö työvoimamuuttajien lähtöm aihin voisi olla.

Kohta 3y yhteistyö työvoiman lähtömaiden kanssa

Luonnoksen kohdassa kolme todetaan, että työvoiman liikkuvuut
ta koskevaa yhteistyötä työvoiman lähtömaiden kanssa pyritään lisää
mään.

3) Politiikkalinjaus: Lisätään työvoiman liikkumista koskevaa yhteis
työtä erityisesti EU-maiden, lähialueiden sekä muiden Suomen kannalta 
merkittävien työvoiman lähtömaiden kanssa.

Lainsäädännön kehittäm inen tapahtuu tässä ulkomaalaislain (301 /2004) 
puitteissa. Laissa mainitaan, että jos työmarkkinoilla jo on kohtuulli
sessa ajassa saatavilla olevaa ja tehtävään sopivaa työvoimaa, m uun kuin 
EU-maan kansalainen ei voi saada työlupaa Suomesta. O hjelm aluon
nos koskee nimenomaisesti Euroopan unionin ulkopuolisiin, ns. kol-
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mansiin m aihin, sovellettavaksi suunniteltua politiikkaa. Näin ollen 
mm. Viro ei ohjelman syntyessä ollut sen piirissä, m utta Venäjä oli.

Lisääntyvän m aahanm uuton on palkansaajajärjestöjen, työnanta- 
jajärjestöjen sekä valtion kannanotoissa korostettu edellyttävän myös 
valvonnan tehostamista. Toisin kuin vaade kunnollisesta integraatio
politiikasta (esim. AKAVA 2004), valvonta-aspekti sai ohjelmaa edeltä
neessä keskustelussa varsin paljon painoarvoa. Tyypillisesti korostettiin, 
että työehtojen tulisi olla kansallisuudesta riippum atta samat (esim. 
SAK 2004a; STTK 2004b; Palvelutyönantajat 2004). Myös julkisen 
siirtymäaikadebatin aikana painotettiin palkansaajapuolen taholta tois
tuvasti, että m aahanm uuttajat voisivat heikentää suomalaisten työeh
toja (AKAVA 2004; STTK  2004a; SAK 2004a; SAK 2003b). Poliisi 
perusti erillisen ulkomaalaisten työsuhde-ehtoja valvovan yksikön (Si
säasiainministeriö 2003). Aloitteen yksikön perustamiseksi teki SAK 
(2003a). SAK:n linja oli kahtalainen; yhtäältä pohdittiin  kansainvälistä 
yhteistyötä (Kyntäjän ja N ylundin artikkelit tässä teoksessa), toisaalta 
vaadittiin lisää kontrollia (SAK 2003a).

N äm ä 2000-luvun alussa käydyn siirtymäaikakeskustelun kirvoitta- 
mat kontrollivaatimukset osoittavat, paitsi kontrolliperinteen jatkuvuut
ta, myös sitä kuinka m aahanmuuttokeskustelua käytiin vakiintuneiden 
työmarkkinapoliittisten koordinaattien (eri työnantaja- ja palkansaaja- 
järjestöt) mukaan. Esimerkiksi työnantajapuoli pääsi rokottamaan pal- 
kansaajajärjestöjä niiden piirissä vallinneesta kontrollilinjasta:

"Harmaa talous ja  maahanmuuttajat -teemaa on ay-puoli usein 
pitänyt yllä (. . . )  (M)ielestäni tätä tehdään turhan voimakkaas
ti, kun otetaan huomioon Suomessa oleskelevien ulkomaalaisten 
suhteellisen pieni osuus. ” (Palvelutyönantajat 2004)

Tässä kommentissa, kuten monissa muissa kannanotoissa (esim. SAK 
1998a; 19998b; 2004), m aahanm uutto on peliväline, työmarkkina- 
poliittinen lyömäase jollaiseksi sopisivat m onet m uutkin aiheet, kuten 
vero- tai eläkepolitiikka. Pelivälineinä tai lyömäaseina eri työmarkkina- 
ryhm ät siis ovat erilaisuuksistaan huolim atta samanarvoisia.
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Maahanmuuton edellytysten parantaminen

Ohjelman kohdissa neljä ja viisi tarkennetaan ohjelman kohtaa yksi. 
Niissä todetaan, että työ lupajärjestelmää pyritään yksinkertaistamaan 
ja maahanmuuttobyrokratiaan liittyviä esteitä raivaamaan:

4) Politiikkalinjaus: Yksinkertaistetaan kahdessa vaiheessa työvoiman 
maahanmuuttoa koskevaa lupajärjestelmää.

5) Politiikkalinjaus: Selvitetään voitaisiinko edistää ulkomaalaisten 
työntekijöiden mahdollisuutta saapua hakemaan työtä ja  työpaikan järjes
tyttyä saada Suomessa haettuna oleskelulupa työntekoa varten.

Tarkoituksena on parantaa ulkomaan kansalaisten mahdollisuuksia tul
la Suomeen hakemaan töitä, ja tarvittaessa saada nykyistä helpommin 
myös oikeus jatkaa oleskeluaan täällä (mt. 13). Työlupien suhteen ny
kyisessä järjestelmässä todetaan olevan ”ongelmia” (mt. 12), osin koska 
työlupasäännökset ovat tulkinnanvaraisia (mt.).1 Järjestelmää pidetään 
ohjelmassa nykyisellään myös byrokraattisena ja hakijan kannalta mo
nella tapaa hankalana.

Ohjelman avoimet muotoilut tekevät mahdolliseksi tulkinnan, 
että ohjelmassa oletettaisiin maahanmuuton lisääntyvän heti kun se 
tehdään helpommaksi, ja vieläpä maahanmuuttajien työllistyvän si
ten, että maahanmuuton avulla voitaisiin täyttää kotimaisia työvoima- 
kapeikkoalojen vajausta. Kumpikaan näistä seikoista, maahanmuuton 
määrän kasvu, saati maahanmuuttajien työllisyyden merkittävä kohen
tuminen, tuskin toteutuu ilman niiden aktiivista poliittista edistämistä, 
ja kumman hyvänsä toteutumatta jääminen estäisi hallituksen strategi
an keskeisten tavoitteiden kunnollisen toteutumisen.

Ulkomaalaisten työntekijöiden halukkuus muuttaa Suomeen on 
yleisesti ottaen varsin vähäistä, sillä muuttohalukkuutta pitkälti määrit
tävä mielikuva Suomesta ei useinkaan ole erityisen positiivinen (Forsan- 
der et ai. 2004, 200; Raunio 2001), ja työmarkkinaintegraation vaikeu
det ovat huomattavia (Forsander 2002, 121-202, 229-241, 275-277). 
Toisin sanoen, työvoimastrategiana maahanmuuttopoliittisen ohjel
man ei tarvitse ainoastaan saada maahan kysyntää vastaavaa työvoimaa, 
vaan myös edistää sen työllistymistä.
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Akateemisia palkansaajia edustanut AKAVA (2004) on 2000-lu- 
vulla korostanut m aahanm uutto- ja integraatiopolitiikan välisen yhtey
den olennaisuutta. AKAVA (mt.) kiinnitti huom iota ensinnä siihen, 
että maasta m uuttaa pois enem m än korkeasti koulutettuja työntekijöi
tä kuin sinne tulee ja, että näidenkään tulijoiden henkinen pääoma ei 
ole täysimittaisesti työmarkkinoilla. AKAVA vaatikin, että integraatio- 
kysymykset saisivat m aahanm uuttopolitiikassa entistä keskeisemmän 
osan (mt.).

Ohjelm an pitkäjänteisyys (ts. valtionhallinnon poliittisen lin
jan vakaus tässä suhteessa) näkyy hyvin kohdissa neljä ja viisi. Edelli
sen hallituksen linjauksia on suoraviivaistettu ja niiden toimeenpanoa 
kiirehditty. Vanhasen II hallituksen M aahanm uutto- ja eurooppam i- 
nisteri pani kesällä 2007, alle puoli vuotta hallituksen nim ittäm isen 
jälkeen, uudistuksiin vauhtia ehdottaen koko ulkomaalaislain uudista
mista osissa. H änen mukaansa uudistamisella on niin kova kiire, ettei 
lain kokonaisuudistusta ehdittäisi tehdä riittävän nopeasti. Pian tämän 
jälkeen hän ehdotti samaa asiaa kuin ohjelman kohdassa viisi ehdote
taan selvitettäväksi, eli että ulkomaalaisten henkilöiden tulisi voida tul
la Suomeen myös etsimään töitä, kun se ei nykyisen ulkomaalaislain 
mukaan ole mahdollista. M inisterin ehdottam a ratkaisu, työnhakuvii- 
sumi, merkitsisi toteutuessaan vuoden 2006 m aahanm uuttopoliittisen 
ohjelman viitoskohdassa selvitettäväksi esitetyn asian toimeenpanoa.

M inisterin toteama kiire ei ole yllätys. Kuten artikkelin alussa to 
dettiin, väestöllisen huoltosuhteen todennäköisestä tulevaisuuden ke
hityksestä voidaan laatia pitkän aikavälin skenaarioita, ja niiden vuoksi 
huoltosuhteen pian vuosituhannen alun jälkeen tapahtuva heikkene
m inen on ollut tiedossa vähintään m uutam an vuosikymmenen.

Sinänsä väestön ikääntym inen ei johda valtiota taloudelliseen krii
siin. Kriisiltä voidaan välttyä nytkin, jos tuottavuus nousee riittävästi. 
Tuottavuuden tehokkuuden nostam inen taas edellyttää tuotannon tar
vitseman työvoiman riittävää tarjontaa työmarkkinoilla.

Väestöllisen huoltosuhteen radikaali heikentym inen suurten ikä
luokkien eläköityessä on ollut tiedossa jo vuosikymmeniä, ja talou
dellisten vaikeuksien todennäköisyys alkoi kuitenkin kasvaa jo 1990- 
luvun alussa, kun taloudellista huoltosuhdetta heikentävä työvoiman

238



kompetenssien kysynnän maailmanlaajuisen m uutoksen pysyvyys alkoi 
vaikuttaa selvältä (ks. Bell 1999).

Aikaa poliittiselle reagoinnille etenkin kohtien neljä ja viisi osalta 
on siis ollut. Voi siis pohtia, miksei näihin asioihin reagoitu jo aiemmin 
vaikka tarvittava informaatio oli jo suurelta osin käytössä. N äin ay-liik- 
keenkin näkökulmia asiaan olisi ehditty käsitellä ennen kuin monilla 
asioilla on varsin kova kiire; ulkomaalaislain kokonaisuudistusta ei eh
ditä tekemään, m aahanm uuttajien houkuttelutarve ym m ärretään myö
hässä, ja edunvalvontaa ei ole suunniteltu etukäteen vaan sitä joudu
taan rakentelemaan täydessä vauhdissa.

Kohdat 32 ja  33 kontrollista

En ole käyttänyt tutkimuksessa aineistoa jonka perusteella voisi päätellä 
mistä ohjelman kontrollipainotteisuus johtuu. Kun otetaan huom ioon 
m aahanm uuttajien m itätön osuus kokonaistyövoimasta, vaikka määrä 
kasvaisikin suunnitellusti, ei kohdissa 32 ja 33 ole juurikaan järkeä:

32) Politiikkalinjaus: Ehkäistään ulkomaalaisten laitonta työntekoa 
ja  laitonta työn teettämistä.

33) Politiikkalinjaus: Tehostetaan ulkomaalaisten työntekijöiden työ
ehtojen valvonnan edellytyksiä. Puututaan tehokkain toimin mahdolli
suuksiin teettää pimeää työtä ja  yleensä harmaan talouden vetovoimaan 
myös yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Kuten aiemmin tekstissä todettiin, ekonometrisen tutkim ustiedon m u
kaan sosioekonomista eturistiriitaa kantaväestön ja m aahanm uuttaji
en välillä ei yleisesti ottaen ole. Siksi kohtien 32 ja 33 m ukaantulo oh
jelmaan viittaa jonkin tahon haluun kohentaa esimerkiksi poliittista 
tai taloudellista asemaansa ohjelman avulla. Näiden kohtien taustal
la mahdollisesti oleviin päätelmiin vedoten voidaan perustella uhkien 
vastustamiseen tarvittavan henkilöstön ja taloudellisten resurssien li
säämistä.
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Yhteenveto

Hallituksen lokakuussa 2006 hyväksymä m aahanm uuttopoliittinen 
ohjelma on osa hallituskausien yli ulottuvaa, pitkäjänteistä kansallista 
työvoima-, talous- ja yhteiskuntapolitiikkaa. O hjelm a on vasta toinen 
Suomessa tehty, seuraten hallituksen aiempaa m aahanm uuttopoliittis- 
ta ohjelmaa.

Valtion m aahanm uuttopolitiikan pitkäjänteisyydestä huolimatta, 
vuoden 2006 ohjelma on huom attavasti työvoimapainotteisempi kuin 
edellinen. Tarve vaikuttaa m aahanm uuton rakenteeseen perustuu koti
maisiin tarpeisiin, eli ikääntyvän työvoiman ja siltä kysyttävän osaami
sen m uutoksiin joiden merkitys esimerkiksi yleisen työllisyyden ja hy
vinvointipalvelujen säilymisen kannalta on suuri.

M uutokset työvoiman kysynnässä ja tarjonnassa synnyttävät niiden 
välille epäsuhtaa, jonka näkyvin ilm enem ism uoto ovat työvoimakapei
kot. Useiden raporttien, selvitysten ja tilastojen m ukaan epäsuhdan lie
vittämiseksi tarvitaan kysyntään vastaavan m aahanm uuton lisäämistä.

M onet alat kärsivät kysyntää vastaavan työvoiman puutteesta jo 
nyt. Laajemmin työperäisen m aahanm uuton lisäämisen tarve ajankoh
taistuu 1950-luvun aikoihin syntyneiden suurten ikäluokkien siirtyessä 
työiästä eläkkeelle.

Työvoiman järjestäytymisaste suomalaisilla työmarkkinoilla on 
korkea ja siten työnantaja- ja palkansaajajärjestojen asema vahva. Tä
män vuoksi työvoimapoliittinen m aahanm uuttostrategia on väistämät
tä politisoitunut. Koska artikkelissa käsiteltävä ohjelma valmisteltiin 
julkisen sektorin ja työm arkkinaosapuolten välisenä yhteistyönä (kol
m ikanta), se heijastaa erityisesti kolmikannassa paikkansa vakiinnutta
neiden osapuolten asemia.

M aahanm uuttopoliittisen ohjelman alkutahdit lyötiin tieteellisissä 
skenaarioissa henkisen pääoman ja tekevien käsien tarvetta rum m ut
taen. Lopputahdit valssattiin työmarkkinapolitiikan pyörteissä jolloin 
hankittavaksi kaavaillun työvoiman integroitum inen työmarkkinoille 
jäi luottamuksen varaan.
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Viitteet

1 Edellisen ulkomaalaislain kohdalla tulkinnanvaraisuuden katsottiin johta
neen siihen, että poliittisten linjausten käytännön toimeenpanon kirjavuus 
m uutti niiden sisältöä (Sorainen 1999; Paananen 1999), jopa siinä määrin, 
että lain sisältö m uuttui toimeenpanon vuoksi ei-tarkoitetuksi (Ulkomaalais
lain ... 2001).
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Sirpa Wrede

Miten globalisaatio 
haastaa terveydenhuollon  

protektionismin?
Ammattilaisten kansainvälinen liikkuvuus 

ja  ammattijärjestöjen strategiat

Vaikka terveydenhuollon toim inta edelleen jäsentyy kansalli
siksi terveydenhuoltojärjestelmiksi, on terveydenhuollon työ
markkinoilla Suomessakin jo pitkään ollut kansainvälinen 

ulottuvuus. Täm än vielä varsin näkym ättöm än dynamiikan taustalla 
on terveydenhuollon työvoiman saatavuuteen liittyvä globaali kriisi. 
Monissa rikkaissa maissa on jo pitkään vallinnut jatkuvasti paheneva 
terveydenhuollon työvoimapula. Ratkaisuksi on noussut ulkomainen 
työvoima, jota monissa länsimaissa rekrytoidaan köyhistä maista, jotka 
itse eivät pysty tarjoamaan ammattilaisille houkuttelevia työtilaisuuk
sia (Joint Learning Initiative 2004). Myös terveydenhuollon naistyöksi 
miellettyjen tehtävien huono palkkaus sekä terveyspalvelujen viimeai
kaiset tehostamistoimet vaikuttavat maahanm uuttajatyövoim an kysyn
tään, kun monissa rikkaissa maissa nuoret naiset yhä harvemmin va
litsevat terveydenhuollon työn (Clark et a i  2006). Terveydenhuollon 
uudistuspyrkimysten on katsottu kriisiyttäneen erityisesti sairaanhoita
ja-am m attikunnan tilanteen (Clark &  Clark 2003; Batata 2005). Eri
tyisesti suurten maiden terveydenhuoltojärjestelmien ongelmilla on
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laajoja heijastusvaikutuksia: Kun Pohjois-Amerikassa, Australiassa ja 
Britanniassa jo pitkään on ollut pulaa terveydenhuollon työntekijöis
tä, syntyy kansainvälisille työmarkkinoille ”imu”, joka vetää puoleen
sa terveydenhuollon ammattilaisia erityisesti kehittyvistä maista, mutta 
myös Suomesta (Buchan & May 1999).

Suomessa, toisin kuin muissa länsimaissa, terveydenhuollon työ
voiman saatavuus oli pitkään hyvä. Liikkuvuus painottui suomalaisten 
maastamuuttoon. Suomalaiset lääkärit ja sairaanhoitajat ovat perintei- 
sestikin olleet kansainvälisillä työmarkkinoilla haluttua työvoimaa: hy
vin koulutettuja, kielitaitoisia, länsimaalaisia. Suomalaisammattilaisten 
haluttavuudesta rekrytoijien keskuudessa kertovat erilaiset sopimusjär
jestelyt ja liikkumista tukeva kielikoulutus, joita on ollut tarjolla eri
tyisesti Englantiin ja Norjaan lähteville (Hardill & MacDonald 2000; 
Buchan et ai. 2003; Työministeriö 2003). Suomalaisten ja muiden rik
kaista maista lähtöisin olevien terveysammatdlaisten liikkuvuuden syyt 
ovat osin erilaiset kuin köyhistä maista poishakeutuvilla ammattilai
silla. Esimerkiksi Englannissa tehty tutkimus on esittänyt, että vaikka 
suomalaisten muuttohaluun erityisesti 1990-luvulla vaikutti Suomen 
vaikea työmarkkinatilanne, maasta muuttavien suomalaisten terveys- 
ammattilaisten joukossa vaikuttaisi olevan melko runsaasti myös sellai
sia, joita kiinnostaa nimenomaan mahdollisuus ulkomailla työskente
lyyn (esim. Buchan & May 1999; Hardill & MacDonald 2000).

Terveysammattilaisten työperäisestä maahanmuutosta Suomeen on 
mahdollista alkaa puhua vasta 2000-luvun osalta, ja ilmiön mittakaa
va on edelleen hyvin pieni, jos Suomen tilannetta verrataan useimpiin 
muihin rikkaisiin maihin. Kansainvälistyvät työmarkkinat ja terveys
ammattilaisten liikkuvuus asettavat kuitenkin jo nyt terveysammatti- 
laisia edustavat järjestöt uusien haasteiden eteen (vrt. Clark & Clark 
2003). Niiden kannalta on kyse syntymässä olevasta tilanteesta, johon 
protektionistiset, kansalliseen kehykseen kiinnittyvät strategiat eivät 
välttämättä enää pure, kun sekä Suomen työmarkkinamalli että hyvin- 
vointivaltiomalli ovat jo muuttuneet ja edelleen muutospaineissa (ks. 
esim. Julkunen 2001).

Tarkastelen tässä artikkelissa keskeisten terveysammattilaisten, lää
kärien ja sairaanhoitajien liikkuvuutta ja siihen liittyvää terveydenhuol-
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lon työmarkkinoiden kansallisen kehyksen murrosta. Lähtökohdaksi 
olen ottanut näitä terveydenhuollon professionaalisia ”asiantuntija-am
matteja”1 edustavien ammattijärjestöjen näkökulman. Tarkastelun kes
kiössä ovat sairaanhoitajia ja lääkäreitä edustavien ammattijärjestöjen, 
Suomen lääkäriliiton ja Tehy ry:n,2 pyrkimykset hallita liikkuvuuden 
luomia haasteita. Sekä lääkäreiden että sairaanhoitajien järjestötoimin
nan voidaan katsoa olevan osa porvarillista toimihenkilöiden ammatti
yhdistysliikettä (ks. Kevätsalo 2004). ” Palkansaajien” ja työläisten am
mattiyhdistysliikkeen välillä on historiallisesti ollut melkoinen kuilu, 
jonka taustalla terveydenhuollon henkilöstön osalta ovat ideologisten 
erojen lisäksi näiden ammattien koulutukselle perustuva itseymmärrys. 
Lääkäriliitto on toimihenkilöliikkeen vahvinta siipeä. Se on yksi Akavan 
vanhoista professioista, jonka yhteiskunnalliseen asemaan on historial
lisesti vaikuttanut lääkärikunnan edustajien toiminta valtion elimissä 
kuten lääkintöhallituksessa (esim. Konttinen 1991). Tehy ry puolestaan 
edustaa sairaanhoitajia. Se kuului aluksi TVK:hon, ja sen kaatumisen 
jälkeen STTK:hon. Tyypillisenä naisten ammattikuntana sairaanhoita
jat mielletään useimmiten terveydenhuollon hierarkioissa selkeästi lää
kärikunnan alapuolelle ja ero heijastuu esimerkiksi palkkaukseen. Sai
raanhoitaja on perinteisesti ollut tyypillinen keskiluokkainen naisten 
ammatti (ks. Henriksson 1998). Palkkakilpailun on esitetty olevan toi
mihenkilöliikkeen edunvalvonnan keskeinen tavoite, m utta erityises
ti nk. professionaalisilla ryhmillä ammatin kehittäminen ja edunval
vonta ovat yhteenkietoutuneita (Kevätsalo 2004, 61, 77). Vahvimmilla 
ryhmillä, kuten lääkäreillä ja juristeilla, on yhteiskunnallisen asemansa 
ansiosta ollut muita paremmat edellytykset harjoittaa edunvalvontaa 
(Kevätsalo 2004, 78). Myös sairaanhoitajien edunvalvonnassa palkka- 
kysymys nousi vahvasti esiin jo 1940-luvulla (Haggren 2006), ja 1950- 
luvulla siitä tuli keskusjärjestötasolla yksi Sairaanhoitajaliiton keskei
sistä kysymyksistä (Nousiainen 2004). Sairaanhoitajajärjestöt kuten 
muutkin naisten hoitotyöhön liittyvät järjestöt ovat kuitenkin tasapai
noilleet kutsumukselle rakentuvan ammatillisuuden perinnön kanssa, 
joka pitkään jarrutti ay-strategioita (ks. Henriksson 1998).

Artikkeli perustuu dokumenttianalyysiin, jonka aineistona käytän 
erilaisia työvoiman säätelyyn liittyviä politiikkadokumentteja ja selvi-
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tyksiä sekä am m attilehtiä, erilaisia am m attijärjestöjen julkilausumia ja 
selvityksiä. Tutkimusaineisto on kerätty Suomen Akatemia-projektissa 
The New Dynamics of Professionalism within Caring Occupations. Terve
ydenhuollon am m attilaisten liikkuvuuden merkityksen jäsentäminen 
edellyttää terveydenhuollon työm arkkinoiden kansallisen kehyksen 
ymmärtäm istä. Sitä, sekä terveydenhuollon työvoiman säätelyn lain
säädännöllistä perustaa, tarkastelen seuraavaksi. Sen jälkeen tarkastelen 
liikkuvuutta ja toimintapolitiikassa 2000-luvulla tapahtumassa olevaa 
käännettä sekä Lääkäriliiton ja Tehyn strategioita suhteessa to im in
taympäristöönsä.

Terve yd e n h u o l lon  t y ö v o im a n  hallinta

Itsenäisessä Suomessa terveydenhuollon tutkintojen sääntelystä ja kou
lutusmäärien säätelystä ovat eri aikoina vastanneet eri tavoin ministeriöt 
ja alan keskusvirastot. Lisäksi on ollut erim uotoisia yhteistyöjärjestelyi- 
tä eri toim ijoiden välillä. Valtiokeskeisen koulutussuunnittelun perin
ne katkesi osittain 1990-luvun alussa, kun ammattikasvatushallitus ja 
lääkintöhallitus lakkautettiin. N iitä korvaavilla viranomaisilla (Stakes, 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, Opetushallitus) ei ole ollut sa
manlaista valtakirjaa ohjaukseen. Koulutuksen suunnittelu kuitenkin 
jatkuu sosiaali- ja terveysministeriön ja opetusm inisteriön yhteistyö
nä, tosin hajanaisemman tiedon varassa. Nykyjärjestelmässä terveyden
huollon työvoimanhallinnan ja -suunnittelun toimijajoukko on suuri. 
Työvoimatarpeen ennakointia on esimerkiksi alettu kehittää projekti
muotoisesti erityisesti Euroopan Sosiaalirahaston rahoittam ana ja Työ
voima- ja elinkeinokeskusten (TE-keskukset) toimesta. Uudistukset 
ovat vaikuttaneet erityisesti ammattikorkeakouluissa tapahtuvaan sai
raanhoitajakoulutukseen sekä lähihoitajakoulutukseen. Lääkärikoulu
tus on pysynyt tiukem m in valtiokeskeisesti säädeltynä. Sitä on suun
niteltu opetusm inisteriön asettamissa työryhmissä, joissa Lääkäriliitolla 
on ollut edustus (Ks. esim. STM  2001).

Terveydenhuollon työvoimaa sääntelevä keskeinen lainsäädäntö 
koostuu laista terveydenhuollon amm attihenkilöistä (559/1994) sekä
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asetuksesta terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994). Se jakaa 
terveydenhuollon ammattihenkilöt laillistettuihin ammattihenkilöihin,3 
luvan saaneisiin ammattihenkilöihin sekä nimikesuojattuihin ammat
tihenkilöihin.4 Laillistaminen eli ammatinharjoittamisoikeus merkit
see ammattikunnalle ja sen työmarkkinoille lainsäädännön tarjoamaa 
suojaa, koska ilman laillistusta ammattia ei ole mahdollista itsenäises
ti harjoittaa. Tämä suoja on sekä lääkäreillä että sairaanhoitajilla. Lail
listuksen myöntää Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO), joka 
on valtiollinen elin. Se hoitaa myös ulkomaalaisten hakemukset saada 
tehdä terveydenhuollon työtä Suomessa. Erityisesti tätä ryhmää varten 
laillistuksen rinnalla on olemassa lupamenettely. Lupa on aina määrä
aikainen ja se voi olla rajoitettu tiettyyn ammattitehtävään. Menettelyä 
sovelletaan useimmiten sellaisiin henkilöihin, jotka ovat EU/ETA:n ul
kopuolisen valtion kansalaisia ja jotka ovat suorittaneet ao. ammattiin 
johtavan koulutuksen muussa kuin EU/ETA-valtiossa, ja joille ei ole 
myönnetty laillistusta.

Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammateissa voivat toimia 
muutkin henkilöt, joilla on riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. 
Tähän ryhmään kohdistuva sääntely ei muodosta muodollista estettä 
palkata kouluttamatonta väkeä esimerkiksi sairaala- tai hoitoapulaisek
si. Tällaista kouluttamatonta työvoimaa on terveydenhuollon piirissä 
perinteisesti toiminut paljon. Tosin viime aikoina heidän osuutensa on 
ollut laskussa. Vuonna 1990 tällaiset säädeltyjen ryhmien ulkopuolil
le jäävät sairaala- ja hoitoapulaiset muodostivat terveydenhuollon suu
rimman työntekijäryhmän. Tuolloin heitä oli 25 000 (Stakes 2006). 
Tätä nykyä apulaiset ovat enää kolmanneksi suurin terveydenhuollon 
työntekijäryhmistä, heitä oli vuoden 2004 tilastossa enää 18 370 (Sta
kes 2006).

Perus- ja lähihoitajat olivat kunnallisen henkilöstön toiseksi suu
rin ryhmä vuonna 2004, heitä oli tuolloin 31 370 (Stakes 2006). Lä
hihoitaja on 1990-luvun puolessa välissä luotu ”poikkihallinnolliseksi” 
kaavailtu sateenvarjokategoria, joka syntyi, kun yhdeksän aiempaa sosi
aali- ja terveydenhuollon ammattia korvattiin lähihoitajakoulutuksella. 
Perus- ja lähihoitajien ryhmästä kasvoi kymmenessä vuodessa aikaisem
paan, kapeammin rajattuun perushoitajaryhmään verrattuna yli kym-
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menen tuhatta hoitajaa suurempi. Perusterveydenhuollossa perus- ja lä
hihoitajien määrä on lisääntynyt 23 % (STM 2004). Suurin lisäys on 
kuitenkin tapahtunut sosiaalipalveluissa. Vuonna 2003 lähihoitajatut
kinnon suorittaneista henkilöistä vain 19,6 % työskenteli terveyspalve
lujen toimialalla, kun vastaava osuus lähihoitajatutkintoa edeltäneitä 
tutkintoja suorittaneilla oli 36,5 % (Vuorensyrjä 2006, 111). Lähihoi
tajien aseman vakiintum inen on ollut hitainta sairaaloissa, ja erikoissai
raanhoidossa perus- ja lähihoitajien määrä itse asiassa väheni vuodesta 
1990 vuoteen 2003 43 % (STM  2004). Monissa sairaaloissa kartettiin 
lähihoitajien palkkaamista, samaan aikaan kun sairaanhoitajien mää
rä kasvoi nopeasti. Sairaanhoitajien määrä kunnallisessa henkilöstössä 
kasvoikin vuodesta 1990 vuoteen 2003 70 % (STM  2004). Sairaan
hoitajat nousivat suurimmaksi julkisen terveydenhuollon ryhmäksi jo 
1990-luvun puolivälissä. Vuonna 2004 heitä oli henkilötyövuosilla m i
tattuna 35 030 (Stakes 2006).

Viimeaikaiset siirtymät terveydenhuollon työnjaossa eivät perus
tu kansallisiin toim intapoliittisiin linjauksiin, vaan pikem m inkin kun
tien ja sairaalapiirien toim intaan, jonka taustalla voidaan nähdä mm. 
sairaanhoidon tehostamispyrkimykset. Esimerkiksi Kuntaliiton sosiaa
li- ja terveysyksikön päällikkö Jorma Back löysi selkeitä perusteita lähi
hoitajien ulossulkemiselle: ” Tämän päivän erikoissairaanhoito vaatii eri
koisosaamista, koska hoitojaksot ovat lyhyet ja  intensiiviset” (Back 2000, 
3). Lähihoitajakoulutuksen kehittämistyössä on jatkuvasti pyritty o t
tamaan huom ioon terveydenhuollon tarpeet (ks. Rintala & Elovainio 
1997; Vuorensyrjä 2006), m utta vaikuttaisi siltä, että ”tehostamistoi
met” ovat yleisemminkin johtaneet professionaalisten ryhmien aseman 
korostumiseen työnjaossa (esim. Wrede & Henriksson 2004).

Yllä on kuvattu, m iten terveydenhuollon hallinta rajaa työtä ja 
määrittää pätevyyksiä monikerroksisessa ja monimutkaisessa työnjaos
sa. Koulutusjärjestelmä tukee ja uusintaa muodollista, lainsäädännölle 
pohjautuvaa tehtävähierarkiaa, m utta terveydenhuollon ammatillinen 
kenttä (Fournier 2000) on myös kulttuuristen ja sosiaalisten hierarki
oiden jäsentämä (Wrede 2006). Ammatillista valtaa koskevat teoriat 
osoittavat, että professioammateilla on paitsi muodollinen, myös kult
tuurinen auktoriteetti, joka on perustana yhteiskunnalliselle asemalle
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(esim. Parsons 1951). Kriittinen tutkim us on osoittanut, että professio- 
asemaan pyrkiminen ei ole perustunut neutraalille asiantuntijuudelle 
vaan pyrkimyksille, jotka ovat olleet sidoksissa yhteiskunnalliseen ase
m aan ja sen mahdollistamaan kulttuuriseen auktoriteettiin (Johnson 
1972). H ierarkiat ja erot ovat merkittäviä paitsi am m attiryhm ien välil
lä, myös niiden sisällä. Historiallisessa tarkastelussa käy selkeästi ilmi, 
että erityisesti sukupuolelle, luokalle ja etnisyydelle perustuvat sosiaa
liset ja kulttuuriset eronteot ovat m uovanneet paitsi koulutushierarki- 
oiden syntyä myös am m attikuntiin pääsyä ja sijoittum ista (suomalai
sesta terveydenhuollosta, ks. esim. K onttinen 1991; H enriksson 1998; 
W rede 2006). Tällaiset sosiaaliset ja kulttuuriset hierarkiat eivät ole jul
kilausuttuja vaan todentuvat toim ijoiden vuorovaikutuksessa hiljaisi
na m utta  lujina esteinä, rajoina ja järjestyksinä. N iistä syntyvä epäta- 
sa-arvo heijastaa terveydenhuoltoon sisään rakennettua elitismiä, jossa 
neutraalina näyttäytyvä asiantuntijuus limittyy erilaisiin kulttuurisiin ja 
sosiaalisiin ulossulkemisiin ja alistussuhteisiin. Kun terveydenhuollon 
työnjakoon kohdistuu uusia haasteita, näm ä julkilausum attom at peli
säännöt muokkaavat toimintatapoja.

Terveydenhuollon sosiaalisista ja kulttuurisista jaoista eniten on 
tu tk ittu  työnjaon sukupuolittuneisuutta (esim. Riska & Wegar 1993). 
Feministinen kritiikki on analysoinut am m atillisuutta eli professiona- 
lismia historiallisesti miessukupuoleen kiinnittyvänä kategoriana, josta 
naiset on joko suljettu kokonaan ulos tai heille avautuneet paikat ovat 
olleet marginaalisia. Yhteiskunnan sukupuolittunut työnjako perusteli 
miehisyydelle rakennettuja etuoikeuksia myös terveydenhuollon työn
jaossa (W itz 1992; Davies 1995). Luokkaan ja etnisyyteen ei profes- 
sionalismin tutkimuksessa ole kiinnitetty yhtä paljon huom iota, m u t
ta myös luokkajako ja rasismi on nähty terveydenhuollossa sosiaalisia 
ja kulttuurisia jakoja tuottavien kulttuuristen pelisääntöjen taustalla 
(Hugm an 1991). Suomessa luokka ja kieli on nähty yhtyeenkietoutu- 
neina jakoina (esim. Rinne & Jauhiainen 1988; K onttinen 1991; H en
riksson 1998). Viimeaikaisen tutkim uksen m ukaan hyvinvointivalti
on rakentam inen lievensi terveydenhuollon työntekijöiden keskinäistä 
epätasa-arvoa Suomessa, kun 1970- ja 1980-luvulla harjoitettu työsuh
teiden ja -ehtojen säätely pyrki lieventämään hierarkioita ja estämään

255



lohkoutumista. Toisaalta elitistisen ammatillisuuden katsotaan viime 
aikoina lisääntyneen julkisia palveluja tehostettaessa ja julkista sektoria 
”uudistettaessa ’ (Henriksson et a i 2006; Wrede 2006).

I ässä erityistarkastelun kohteena olevien ammattiryhmien, lääkä
reiden ja sairaanhoitajien, kehitystä on kiinnostavaa tarkastella juuri sii
tä syystä, että ammattien hallinnan käytännöt mahdollistavat erilaiset 
legitiimit ulossulkemiset, joiden taakse epätasa-arvo voi piiloutua. Ai
empi tutkimus on esittänyt, että professionaaliset ammattikunnat oli
vat vanhastaan sosiaalisesti ja kulttuurisesti varsin homogeenisia. Kun 
sosiaaliselta taustaltaan uudenlaisten henkilöiden onnistuu päästä am
mattikuntaan sisään, vanhat eliitit kohtelevat tulokkaita työvoimareser
vinä, josta rekrytoidaan työntekijöitä epäkiinnostaviin töihin ja joka 
työmahdollisuuksien vähentyessä on ensimmäisenä esimerkiksi työttö
myysuhan alla. Klassinen esimerkki tällaisesta pitkään työvoimareservi
nä kohdellusta ryhmästä ovat naislääkärit (Loruer 1984; Riska 1995). 
Viimeaikaiset tilastot suomalaisen lääkärikunnan sukupuolijakaumista 
niin yleisesti kuin erityisesti nuoremmissa ikäryhmissä antavat olettaa, 
että naislääkäreiden määrän kasvu on saavuttanut sellaisen tason, että 
sukupuolen merkitys lohkoutumista eli segmentaatiota luovana teki
jänä on lääkäriammatissa merkittävästi vähentymässä. Samanaikaises
ti kuitenkin sairaanhoitaja-ammatti ja muu terveydenhuollon työ ovat 
pysyneet naisammatteina ja kulttuuriset hierarkiat esimerkiksi ”hoidon” 
ja ”hoivan ’ välillä vaikuttaisivat syvenevän (Wrede 2006).

Tarkastelen jatkossa ulkomaalaistaustaisen työvoiman lisääntymis
tä lääkäri- ja sairaanhoitaja-ammattikunnissa erityisesti lohkoutumisen 
näkökulmasta. Pohdin myös, miten etnisesti suomalaisen työvoiman 
liikkuvuus vaikuttaa sosiaalisiin segmentoitumisprosesseihin. Lähtö
kohtani on, että työmarkkinoiden toiminnasta on löydettävissä elitisti
nen ulossulkemisten logiikka, jonka käyttövoimat vaihtelevat. Kimmo 
Kevätsalo (2004, 64) on esittänyt, että nykyään kaikki keskusjärjestöt 
puolustavat jäseninään olevan ’'ydintyövoiman” saavutettuja etuja ”ul
koa” tulevaa kilpailua vastaan. Tällaisina kilpailijoina voivat näyttäytyä 
paitsi muiden liittojen jäsenet, so. ”oikeat” ulkopuoliset, myös samaa 
ammattiryhmää edustavat, m utta jostain syystä ulkopuolisiksi koetut, 
ryhmät, kuten tilapäisissä työsuhteissa työskentelevät tai toisten liitto-
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jen jäsenet. Myös ulkomaalaistaustaiset työntekijät voidaan liittojen ta
holta kokea ” ulkopuolisiksi” kilpailijoiksi.

Terveydenhuollon kansallisen kehyksen murros

Vielä 1980-luvulla terveydenhuollon työvoiman sääntely miellettiin 
Suomessa kansallisena kysymyksenä, joka oli valtion vastuulla. 1990- 
luvun alun lamasta vauhtia saanut uudistuspolitiikka haastoi perintei
sen sääntelyn niin Suomessa kuin muuallakin länsimaissa. Yksi keskei
nen argum entti julkisen hallinnon, myös terveydenhuollon, uudelleen 
jäsentämiselle on talouden globalisaatio ja sen edellyttämä työvoiman 
liikkuvuuden säätelyn purkaminen. Suomessa terveydenhuollon työ
voiman sääntely on pääosin pysynyt valtion käsissä, m utta työvoiman 
työsuhteiden ja koulutusmäärien säätely on pääosin hajautettu  (ks. 
STM  2001). Tärkeä syy ylläpitää kansallista sääntelyä on terveydenhoi
dossa tehtävän työn luonne asiantuntijatyönä.

Pääomamarkkinoiden ja teollisen tuotannon globalisaatio on kui
tenkin sysännyt myös kansallisesti järjestyneet terveydenhoitojärjestel
mät murrokseen, koska niiden kehyksenä oleva kansallisvaltio m uuttuu 
ja menettää merkitystään (esim. Joint Learning Initiative 2004). Insti
tutionaaliseen kriisiin liittyy useita toisiinsa kietoutuvia paineita kuten 
paine tuoda vapaa kilpailu terveydenhuoltoon ja kustannustehokkuuden 
tavoittelu (esim. Walt 2000). Länsimaissa lisäpaineita luovat mm. vä
estön ikääntyminen, joka lisää painetta terveyspalveluiden lisäämiseen. 
Samaan aikaan useissa maissa on nähtävissä selkeitä merkkejä siitä, että 
terveydenhuollon työvoiman kansallisessa suunnittelussa on epäonnis
tuttu. Epäonnistumisen juuret ovat syvällä kulttuurisissa käsityksissä ter
veydenhuollon sukupuolittuneesta työnjaosta ja työn arvosta.

Politiikan toim ijat eivät ole osanneet odottaa sairaanhoitaja-am 
m atin vetovoimaisuuden laskua. Vaikka terveydenhuoltojärjestelmien 
mittakaava on hyvin erilainen, Britannian kehitys on m ielenkiintoi
nen esimerkki terveydenhuollon työm arkkinoiden kansainvälistymisen 
näkökulmasta. Britanniassa sairaanhoitajien koulutusm ääriä laskettiin 
1990-luvulla, samanaikaisesti kun naisten mahdollisuudet työllistyä
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muilla aloilla kuin terveydenhuollossa lisääntyivät. Kun lisäksi sairaan
hoitajien palkkakehitys julkisella sektorilla jäi heikoksi verrattuna m ui
hin aloihin, ja valtiollisen terveydenhoitopalvelun N H S:n maine työn
antajana huonontui työtahdin kiristyessä, työvoiman hakeutum inen 
hoitoalalle rom ahti. Kriisi ei Britanniassa, kuten ei muuallakaan, koske 
pelkästään sairaanhoitajia. Samaan aikaan kun N H S joutuu  rekrytoi
maan valtavia määriä lääkäreitä ulkomailta, suuri määrä englantilais- 
lääkäreitä ja hoitajia hakeutuu Pohjois-Amerikkaan. Britanniaan tuleva 
terveydenhuollon työvoima on pääosin peräisin köyhistä maista, joissa 
sekä työolosuhteet ja palkat ovat huomattavasti Britanniaa heikom m at 
(Batata 2005).

Suomessa kysymys ulkomaalaistaustaisista työntekijöistä ei juuri 
noussut esiin ennen 2000-lukua, vaikka erityisesti koulutetuista am 
mattilaisista on usein ollut pulaa. Lääkäreitä ja sairaanhoitajia on lä
hihistoriassa ollut liikaa tarjolla vain 1990-luvulta lähtien, ja lääkärien 
osalta työttömyys kääntyi työvoimapulaksi jo hyvän aikaa sitten. Etelä- 
Suomessa on pulaa myös sairaanhoitajista. Terveydenhuollon am m atti
järjestöt ovat useimmiten tukeneet valtiota, joka pääasiassa on pyrkinyt 
ratkomaan pulaa lähinnä koulutuspolitiikan keinoin. Koulutusm ää
riä on lisätty ja koulutusta kehitetty (esim. STM  2001; STM  2002; 
STM  2006). M uita toimintapolitiikassa esiin nostettuja toim enpiteitä 
ovat olleet mm. terveydenhuollon työnjakojen tarkistam inen sekä ter
veydenhuollon ”epätarkoituksenmukaisten” viranomaistehtävien, kuten 
lääkärintodistusten, karsiminen (STM  2002, 16-18).

Kansallisen kehyksen murros liittyy, paitsi edellisessä osiossa ku
vattuun uuteen julkisen hallinnon politiikkaan, myös 1990-luvun sy
vään lamaan. 1990-luvulla työttömyys aiheutti am m attikuntien loh
koutumista. Ammattikunnissaan heikoimmissa asemissa olevia ryhmiä 
työttömyysriski kosketti nopeim m in. Lääkärikunnassa naiset, nuoret 
ja erikoistum attom at yleislääkärit olivat alttiita työttömyydelle (Riska 
1995, 1998). Sairaanhoitajatyöttömyys kosketti erityisesti vastavalmis
tuneita, ruuhka-Suomen ulkopuolella asuvia ja ”naisvapaita” käyttänei
tä. (Santamäki 2004) Osalle 1990-luvun työttöm istä sairaanhoitajis
ta suhde terveydenhuollon työm arkkinoihin katkesi pysyvästi: vuonna 
2000, jolloin yhä 7 % sairaanhoitajista oli työttöm inä, tuhansia sai-
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raanhoitajakoulutuksen saaneita, lähes yhtä suuri joukko kuin vielä 
oli työttömänä, oli jättänyt ammatin (STM 2004). Paljon useampi jäi 
terveydenhuollon töihin pätkätyöläisinä, yhtenä sairaanhoitajakunnan 
uusista ” lohkoista” ?

Yllä kuvatut lohkoutumis- ja ulossulkemisprosessit ovat 1990-lu- 
vulta lähtien muuttaneet terveydenhuollon professionaalisten ammat
tikuntien tilannetta aikaisempaa jännitteisemmäksi. Terveyspalvelujen 
uudelleenjärjestelyistä huolimatta hoitajat ovat edelleen useimmiten 
julkisen sektorin palveluksessa, ja kuntasektorin harjoittama työvoima
politiikka on synnyttänyt pätkätyöläisten hoivaprekariaatin. Vuodesta 
1997 vuoteen 2001 määräaikaisten määrä kuntien sosiaali- ja tervey
denhuollossa jopa hieman lisääntyi, siten että jälkimmäisenä vuonna 
määräaikaisia oli 25 %, (STM 2004). Määräaikaisuudet jäivät laman 
jälkeen varsin pysyväisluontoiseksi ilmiöksi, vaikka niiden vähentämi
sestä on puhuttu. Vuonna 2006 edelleen joka neljäs kuntatöitä tekevä 
oli pätkätöissä (Helsingin Sanomat 1.10.2006).

Lääkärityöttömyys jäi ohimeneväksi vaiheeksi, ja muutenkin lääkä
rikunnan onnistui sairaanhoitajia paremmin suojella työmarkkinoitaan 
ja välttää pätkätyökurimus. Kun sairaanhoitajakoulutusta 1990-luvun 
lamavuosina lisättiin huomattavasti (ks. Santamäki 2004), saman
aikaisesti lääkärinkoulutuspaikkoja reippaasti leikattiin (Henriksson 
1992b). Pienistä koulutusmääristä johtuen lääkäreistä on 2000-luvul- 
la vallinnut kova pula, eivätkä ammattikunnan sisään syntyneet uudet 
ryhmät ole sosiaaliselta tai kulttuuriselta asemaltaan verrattavissa mui
den ammattikuntien uusiin ryhmiin. Vuokra- tai keikkalääkäri ei ole 
pätkää tekevän sairaanhoitajan vastinpari.

Seuraavassa osiossa tarkastelen terveydenhuollon työvoiman liik
kuvuuden nousua toimintapolitiikan kysymykseksi. Liikkuvuus haas
taa terveydenhuollon perinteisen, kansalliseen kehykseen rakennetun 
sosiaalisen ja kulttuurisen järjestyksen, jota ammattijärjestöt ovat edun
valvonnallaan olleet muovaamassa. O n kiinnostavaa tarkastella, miten 
lääkäreitä ja sairaanhoitajia edustavat ammattijärjestöt suhtautuvat suo- 
malaisammattilaisten maastamuuttoon ja miten ne pyrkivät vaikutta
maan maahanmuuttajien asemaan ja pääsyyn terveydenhuollon työ
markkinoille.
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Liikkuvuus ja t o i m i n t a p o l i i t t i n e n  k ä ä n n e

Vaikka suuri osa 1990-luvulla Suomesta lähteneistä terveydenhuol
lon ammattilaisista onkin palannut Suomeen muutaman vuoden ul
komailla oleskelun jälkeen, on työikäisiä suomalaisia terveysammatti- 
laisia ajoittain ollut ulkomailla varsin paljon, enimmillään 2000-luvun 
alkuvuosina yli 10000 (STM 2004; STM 2006). Ammattijärjestöjen 
taholta maastamuuttoa on tulkittu ammattilaisten tapana ” äänestää ja 
loillaan” suomalaisen terveydenhuollon huonoja resursseja ja työolo
suhteita vastaan. Alhainen palkkataso, 1990-luvun leikkaukset ja niitä 
seurannut turvattomuus työmarkkinoilla sekä lääkäreiden keskuudessa 
erityisesti terveyskeskuslääkärien asema on kaikki mainittu syinä sil
le, että suuri joukko suomalaisia terveysammattilaisia on jättänyt Suo
men.

Terveydenhuollon tulevasta työvoiman tarpeesta keskusteltaessa 
on ulkomailla oleviin suomalaisiin asetettu paljon toiveita. Kansalli
sen terveysprojektin henkilöstökysymyksiä tutkineet selvityshenkilöt 
esittivät, että ulkomaille vuonna 2000 siirtyneiden lääkärien lukumää
rä, 930 lääkäriä, vastasi suuruudeltaan sairaanhoitopiirien ja peruster
veydenhuollon tuona vuonna ilmoittamaa lääkärivajetta (STM 2002, 
14). Näin ollen vuosituhannen vaihteessa suomalaisten ammattilais
ten maastamuutto vaikutti toimintapolitiikan kannalta ulkomaalaisten 
maahanmuuttoa tärkeämmältä kysymykseltä.

Valtion toiminta voidaan myös tulkita protektionismiksi. Laillis
tuksen myöntämiskäytännöt olivat Suomessa vanhastaan ulkomaalaisil
le työläitä, koska ensimmäinen järjestelmä luotiin alun perin ulkomailla 
opiskelleita suomalaisia varten. 1980-luvulla aloitetun pätevöitymis
koulutuksen järjestäjä oli Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskes
kus (TYT). Toimeksiantaja oli aluksi lääkintöhallitus ja myöhemmin 
sosiaali- ja terveyshallitus. Terveydenhuollon hallintoon keskittyvään 
kurssiin sisältyi reseptiopin, oikeuslääketieteen ja sosiaalilääketieteen 
koulutusta sekä kirjalliset loppukuulustelut (OPM 2002, 8).6 Nk. Tam
pereen tentteihin liittynyt kurssi lakkautettiin vuonna 1994, kun uusi 
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä astui voimaan (OPM 2002, 
8). Asiaan lienee vaikuttanut yleinen työmarkkinatilanne, koska lääkä-
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rityöttömyys juuri tuona vuonna oli pahimmillaan. EU :n ulkopuolel
ta tulevien lääkäreiden pätevyyksien tunnustam inen vaikeutui entises
tään, kun valmentava koulutus lopetettiin (ks. O PM  2002).

Suomen lääkäriliitto vaikuttaisi suhtautuneen 1990-luvulla erittäin 
kielteisesti ulkomaalaisten lääkärien laillistuksiin. Esimerkiksi vuonna 
1992 Lääkäriliiton kokouksissa painotettiin toistuvasti, että ulkom aa
laiset lääkärit lisäävät Suomessa lääkärien ylitarjontaa ja samaan aikaan 
Lääkäriliiton valtuusto vaati koulutusmäärien voimakasta supistamis
ta (Henriksson 1992a; Suomen Lääkäriliitto 1992). Lääkäriliiton pii
rissä työttömyys ja ulkomaisten lääkärien am m atinharjoitusluvat kyt
kettiin yhteen. Ilmeisesti tehokkain ulkomaalaisia ulossulkeva toim i oli 
luvan saannin kytkem inen työpaikkaan siten, että lupaa haettaessa työ
paikka tuli olla valmiina. Täm ä vaatimus m uodostui ilmeisesti keskei
seksi esteeksi esim. entisen Neuvostoliiton alueelta tulevien lääkärien 
pätevöitymiselle (ks. Henriksson 1992b). Tuolloin lupaa vaille jääneis
tä, maassa jo asuneista lääkäreistä vaikuttaisi m uodostuneen pysyvästi 
ulos lääkäri työstä jäänyt ryhmä, jotka eivät enää itsekään pyri takaisin 
(O PM  2002, 8).

Lääkäriliitolla ja lääkäreillä vaikuttaisi olleen käytössään useita ka
navia vaikuttaa tilanteeseen, vaikka toimia ei olekaan dokum enteista 
aina helppo jäljittää. Vielä 1990-luvun alussa päätöksenteko oli Lää
kintöhallituksen käsissä, josta se täm än terveydenhuollon ylimm än 
keskusviraston lakkauttamisen jälkeen siirtyi vuonna 1991 sitä korvaa
maan perustetulle uudelle Sosiaali- ja terveyshallitukselle. Kun sekin 
lakkautettiin vuonna 1992, vastuu siirtyi Sosiaali- ja terveysministeri
ön alaisuuteen samana vuonna perustetulle Terveydenhuollon oikeus
turvakeskukselle TEO:lle. 1990-luvulla Sosiaali- ja terveysministeriö 
asetti useita lääkärityövoiman laskentaryhmiä. Näissä oli valtionhal
linnon ja kuntasektorin lisäksi edustus myös Lääkäriliitosta. Lääketie
teellisten tiedekuntien dekaanit ovat jo perinteisesti olleet varsin pidät
tyväisiä suhteessa lääkärikoulutuksen kasvattamiseen (Pesonen 1974). 
Näiden koulutuksen portinvartijoiden vaikutusvalta on edelleen suur
ta, ja he esiintyvät usein rinnan Suomen Lääkäriliiton kanssa (ks. esim. 
Suomen lääkäriliiton hallitus 2005). Lääkäreitä kouluttavat tiedekun
nat ovat myös pätevöittämiskäytännöistä puhuttaessa vaikuttajia. Suo-
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men Lääkäriliiton keskeiseen rooliin lääkärimäärän säätelyssä 1990-lu- 
vulla viittaa esimerkiksi opetusministeriön koulutus- ja tiedepolitiikan 
osaston ylijohtajan Arvo Jäppisen lausuma vuodelta 2002, kun tervey
denhuoltoa jo vaivasi lääkäripula. Hänen mukaansa lääkärikoulutuksen 
mitoittaminen on tempoillut, lähes kaikkien osatekijöiden pettäessä. 
Erityisesti "Lääkäriliiton lobbaukselle on annettu aivan liian suuri paino. 
Lääkäriliitto etujärjestönä ei ole katsonut lääkäritarvetta laajemmin kuin 
oman kapea-alaisen edunvalvontansa kannalta. ” (Jäppinen 2002, 3)

Vaikka on vaikeata osoittaa yksittäistä linjapäätöstä, voidaan tode
ta, että lääkärityöttömyyden vuosina 1990-luvulla EU:n ulkopuolisten 
lääkärien saamat ammatinharjoittamisluvat vähentyivät huomattavasti: 
Vuoden 1996 lopussa lupa toimia lääkärinä Suomessa oli enää 170 ul
komaisella lääkärillä, kun vastaava luku vuoden 1992 lopussa oli ollut 
348 lääkäriä (Halila 1997). Tiukentunut käytäntö vaikuttaisi välitty
neen myös toimintakulttuuriin. Julkisuudessa on esiintynyt tietoja, että 
ulkomaiset lääkärit ovat kokeneet TEO :n suhtautuvan ulkomaalaislää- 
käreihin ynseästi, jaTEO :a on jopa syytetty väärien tietojen antamises
ta (Mediuutiset 30.4.2002).

Lääkäreiden osalta toimintapolitiikan suuntaa alettiin varovaisesti 
muuttaa 2000-luvun alussa. Niinpä vuonna 2001 mietintönsä jättänyt 
Sosiaali-ja terveydenhuollon työvoimatarpeen ennakointitoimikunta arvi
oi, että yksi sosiaali- ja terveydenhuollon valinnoista tulevaisuudessa oli
si se, seurataanko terveydenhuollon työvoiman osalta muiden pohjois
maiden mallia ja hankitaan työvoimaa maan ulkopuolelta. Toimikunta 
ei pitänyt tätä helppona ratkaisuna, koska alan työvoimasta kilpailevat 
muutkin Euroopan maat (STM 2001, 83). Toimikunnan varovaiset ar
viot Suomen houkuttelevuudesta on helppo ymmärtää: terveydenhuol
lon palkat Suomessa ovat muita työvoimaa tarvitsevia länsimaita alhai
sempia (esim. Helsingin Sanomat 28.2.2005).

Paine löytää uusia ratkaisuja terveydenhuollon työvoimantarpee
seen on kuitenkin jatkuvasti kasvamassa: 2000-luvun alun jälkeen 
terveydenhuollon työllisyystilanne on kääntynyt 1990-luvun pahois
ta työttömyysvuosista uhkaavaan työvoimapulaan. Terveydenhuollon 
työvoiman tarpeen ennustetaan ylipäätään kasvavan lähivuosina mer
kittävästi, kun suuret ikäluokat eläköityvät. Terveydenhuoltoon arvioi-
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daan avautuvan vuosina 2001-2015 lähes 107 000 työpaikkaa, joista 
60 % korvaa poistum aa (STM  2006, 194). Avautuvista työpaikoista 
uusia on arviolta 29 % (STM 2005, 17). Sairaanhoitajien osalta paran
tuva työllisyystilanne on heijastunut m uuttovirtaan, m aastam uutto on 
viime vuosina h iipunut, ja aiemmin m uuttaneita on, toiveiden m ukai
sesti, jonkin verran palannut mm. Norjasta ja Ruotsista. Lääkäreiden 
m uutto  ulkomaille tosin lisääntyy yhä. (STM  2006, 189-190)

Ulkomaalaisten pääsyä lääkäriksi on viime aikoina helpotettu. Eri
tyishuom iota on kiinnitetty maassa jo asuviin ulkomaaiaissyntyisiin 
lääkäreihin. Esimerkiksi T E O :n  toim intaa ohjaava lainsäädäntö ja poli
tiikka ovat vuodesta 2001 lähtien m uuttuneet. Vuonna 2002 astui voi
maan uusi asetus, jonka tarkoituksena on helpottaa ulkom aisten lää
kärien työhön pääsyä. EU:n ulkopuolelta tuleville lääkäreille on myös 
järjestetty viime vuosina säännöllisesti pätevöitymiskoulutusta, jonka 
laajentamista suunnitellaan (ks. esim. Suomen kesäyliopistot ry 2005, 
107-110). Koulutusta pyritään kehittäm ään vakinaiseksi toiminnaksi, 
jota tukeakseen valtio on tarjonnut kunnille porkkanoita mm . erityis
valtionavun muodossa, jotta koulutuksessa oleville ulkomaalaislääkä- 
reille saataisiin harjoittelupaikkoja (O PM  2002). Samanaikaisesti ulko- 
maalaissyntyisten ammattilaisten pätevyyksien tunnustam isjärjestelm iä 
on alettu järjestelmällisemmin kehittää (esim. O PM  2002; Työminis
teriö 2005, 16—17). Ulkomaalaisten lääkäreiden lukum äärä Suomessa 
lähti vuoden 2002 jälkeen reippaaseen kasvuun, jota erityisesti vauhdit
ti Viron EU-jäsenyys. Vuonna 2004 laillistetuista lääkäreistä 21 %  oli 
ulkomailla tu tk innon  suorittaneita, ja heistä yli puolet, kaikkiaan 195, 
oli virolaisia (T E O  2006). M utta pätevyyksien tunnustam isjärjestelm i
en kehittäm inen heijastuu myös ETA-alueen ulkopuolelta tulevien, eri
tyisesti venäläislääkäreiden, laillistusten lisääntymisenä. Vuonna 2005 
pelkästään venäläisiä lääkäreitä laillistettiin 50 (TEO  2006).

Sairaanhoitajien osalta pätevyyksien tunnustam inen on kehitty
nyt huomattavasti hitaam m in. Kun ulkomailla tutk innon suorittaneita 
lääkäreitä oli Suomessa vuonna 2005 kaikkiaan rekisteröity 1 816, on 
vastaava luku sairaanhoitajien osalta 274. Kun sairaanhoitajia on ter
veydenhuollon työvoimasta yli kaksi kertaa enem m än kuin lääkärei
tä, on luku häviävän pieni. Vastaava ero näkyy myös toimiluvissa. Kun
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ulkomaalaisille lääkäreille m yönnettyjen toim ilupien lukum äärä Viron 
EU-jäsenyyden jälkeen on ollut sadan viidenkym menen korvilla, on 
sairaanhoitajille m yönnettyjen toim ilupien kokonaismäärä 18 (TEO  
2006). Viime aikoina on tosin myös m aahanm uuttajasairaanhoitajil- 
le järjestetty pätevöittäm iskoulutusta, m utta aloite tähän on tullut lä
hinnä työvoimahallinnon kotouttamispolitiikasta, ei terveydenhuol
lon kentältä (Soinne 2005, 30). Keskeiset toimijat, so. työministeriö ja 
työ- ja elinkeinokeskukset, perustelevat sairaanhoitajien pätevöittämis- 
koulutuksia työnhakijoilta tulevalla kysynnällä. M aahanm uuttajataus- 
taisten sairaanhoitajien kerrotaan olevan hyvin tietoisia siitä, että lääkä
reille järjestetään pätevöitymiskoulutuksia (SATU 2005, 5).

Koulutuksen aloittamiseen ja suunnitelm iin laajentaa koulutus 
valtakunnalliseksi, vakinaiseksi toiminnaksi vaikuttaisi taustalla vai
kuttavan vahvasti myös uhkaava sairaanhoitajapula (SATU 2005, 54). 
Vuodesta 2003 lähtien eri paikkakunnilla järjestetyt, Euroopan Sosi
aalirahaston hankkeina käynnistyneet työvoimapoliittiset koulutuk
set ovat olleet tehokas keino työllistää Suomessa asuvia, EU/ETA-alu
een ulkopuolelta tulevia maahanmuuttajasairaanhoitajia nim enom aan 
om an alansa töihin ja myös vaativiin tehtäviin. Noin puolitoista vuotta 
kestävien ohjelmien jälkeen m aahanm uuttajasairaanhoitajat saavat suo
malaisen am m attikorkeakoulututkinnon (SATU 2005, 36). Pätevöity
miskoulutuksia suunniteltaessa on käynyt ilmeiseksi, että yksi m aahan
m uuttajien integraation esteistä voi olla, kielitaidon ohella, suomalaisen 
sairaanhoitajakoulutuksen keskeisin tietoperusta. Suomessa rakenne
taan erilliselle hoitotieteelle, ei lääketieteen tietoperustan soveltamisel
le hoitotyöhön, kuten monissa EU/ETA-alueen ulkopuolisissa maissa 
(Akkanen 2003). Työhallinnon kotouttam istoim ien taustalla on myös 
pyrkimyksiä kehittää omaa toimintaansa. M aahanmuuttajataustaisille 
sairaanhoitajille on usein tarjottu ainoina vaihtoehtoina hoitoapulaisen 
töitä tai lähihoitajaksi kouluttautum ista, m itä kuitenkin pätevöittämis- 
koulutuksen näkökulmasta pidetään resurssien alikäyttönä ja tuhlauk
sena (SATU 2005, 50).

Lukumääräisesti eniten m aahanm uuttajia löytynee kuitenkin edel
leen lähihoitajien ja nk. kouluttam attom an työvoiman joukosta. Terve
ydenhuollon vähem m än säädellyissä ammateissa työskentelevien maa-
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hanm uuttajien määrästä on vaikeampi löytää tietoa kuin lääkäreiden tai 
sairaanhoitajien lukumääristä, m utta juuri näihin töihin on ulkomaa
laisten helpoin tulla. Tällaisiin tehtäviin m aahanm uuttajia myös aktii
visesti koulutetaan ja aktivoidaan. M aahanm uuttajien arvellaan olevan 
kiinnostuneita esim. lähihoitajan työstä, ja työllistymismahdollisuuksia 
pidetään hyvänä, koska alan ei enää uskota juurikaan kiinnostavan suo
malaisia (esim. T & E  U udenm aan... 3/ 2004). Helsingin kaupungin 
tietojen perusteella lähes joka viides ulkomaalaistaustainen toimii yh
teiskunnallisissa palveluissa, usein terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluis
sa (Helsingin kaupungin tietokeskus 2005, 23). Tiedetään myös, että 
m aahanm uuttajista virolaiset ja venäläiset sijoittuvat m uita useammin 
terveydenhoidon töihin (mm. Forsander 2002). Virolaisten osalta kou
lutettujen terveydenhuollon ammattilaisten m aahanm uutto on ajoit
tunu t erityisesti viime vuosiin, Viron EU-jäsenyyden jälkeiseen aikaan, 
jolloin virolaiset pääsivät laillistamiskäytännöissä väljemmän sääntelyn 
piiriin (esim. Turun Sanomat 14.3.2004). Esimerkiksi virolaisia lääkä
reitä oli syyskuussa 2006 laillistettu Suomessa jo 418, määrä, jota tosin 
T E O :n  asiantuntija piti tilapäisenä piikkinä (M ediuutiset 15.9.2006).

Tulevaisuudessa m aahanm uuttajien sijoittumisesta terveydenhuol
lon hierarkioihin tulee merkittävä kysymys. O n vielä liian aikaista vas
tata kysymykseen siitä, kohtaavatko koulutetut m aahanm uuttajat la
sikaton, tai eriytyykö heidän asemansa am m attikuntien sisällä vielä 
esimerkiksi etnisen ryhm än perusteella. Tilanne m uuttuu  kuitenkin 
nopeasti: esimerkiksi Helsingin terveyskeskuksen työntekijöistä vuon
na 2006 3,1 % puhui äidinkielenään m uuta kuin suomea tai ruotsia. 
Esimiestehtävissä ei Helsingin terveyskeskuksessa tuolloin ollut vielä 
yhtään tällaista työntekijää (Helsingin terveyskeskus 2006).

Lääkärili iton t o i m i n t a y m p ä r i s t ö  ja t o i m i n t a

Suomen Lääkäriliitto toimii tätä nykyä tilanteessa, jossa toim intapoli
tiikka on alkanut suosia ulkomailta rekrytointia. Kun vielä 1990-luvul- 
la oli pääosin kyse maahan muista syistä tulleiden lääkäreiden tunnus
tamisesta, heidän integrointiinsa ei ollut erityistä painetta. Lääkäriliiton
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piirissä suhtauduttiin yleisesti ulkomaalaistaustaisiin lääkäreihin melko 
kielteisesti, heidän nähtiin ”pahentavan lääkärien ylitarjontaa ’ (Hen
riksson 1992a, 1514). Erityisesti entisen Neuvostoliiton alueelta Suo
meen tulleet lääkärit nähtiin uhkana, joka tosin torjuttiin, koska il
man työpaikkaa oleville lääkäreille ei annettu lupia (Henriksson 1992b, 
3053). Suuri joukko ulkomaalaistaustaisia lääkäreitä jäikin 1990-luvul- 
la vaille työtä, harvat ammatinharjoittamisluvan saaneet olivat yleensä 
inkerinsuomalaisia tai ruotsalaisia (Pekari 1993, 2126). Kun lääkäri- 
työttömyys 1990-luvun lopulla alkoi taantua, ulkomaalaistaustaisten 
lääkäreiden työllistyminen pysyi vaikeana. Tämä ei kuitenkaan nous
sut lääkäriliiton asialistalle, vaan painopiste oli edelleen ”vastavalmistu
neiden kollegoiden ’ tilanteessa. Haluttiin vähentää nuorien houkutusta 
m uuttaa ulkomaille parempien työolojen toivossa (Myllymäki 1998,
1427).

Lääkäriliiton kannalta suomalaislääkärien lähiö ulkomaille oli tär
keä kysymys erityisesti 1990-luvun työttömyysvuosina, jolloin lääkä
reitä houkutteli erityisesti Norjan hyvät palkat ja työehdot. Norjassa

Taulukko 1. Laillistettujen lääkäreiden lukumäärät

koulutusmaan perusteella.

Tutkintomaa 1994 1999 2004

EU/ETA 45 38 327

Muu 8 31 47

Suomi 1234 1394 1400

Ko. vuonna laillistetut 

lääkärit yhteensä

1287 1463 1774

Kaikki laillistetut 

lääkärit Suomessa 

(myös eläkeläiset)

16325 18590 20717

Lähde: TE O 2006.
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muutamalle ensimmäiselle vuodelle oli mahdollista saada alhaisempi 
verotus, lisäksi erikoistumiskoulutus Norjassa tarjosi etuja, joita Suo
messa ei ollut saatavilla. Norjan lääkäriliitto korvaa jäsenilleen erikois
tumiskoulutuksen kustannukset, ja suomalaislääkärit ovat päässeet täs
tä osallisiksi jo puolen vuoden jäsenyyden jälkeen. Kevyempi työtaakka 
ja mahdollisuus saada toimeentulo vain yhdestä työstä kuuluvat niihin 
hyviin puoliin, joita Norjassa työskentelyyn on liitetty (Sariola 1998; 
Kivelä 1999). Viime vuosina ei Suomen lääkärilehdistä enää löydy sa
maan tapaan raportteja ulkomailla työskentelyn hyvistä puolista kuin 
1990-luvulla, m utta ulkomailla työskentelevien määrä on pysynyt var
sin suurena. Ilmeisesti ainakin osa 1990-luvulla lähteneistä vaikuttai
si jääneen pysyvästi ulkomaille. Tällä hetkellä ulkomaille lähtevistä on 
saatavissa vain niukasti tietoa. Hiljattain tehdyn kyselytutkimuksen pe
rusteella vaikuttaisi siltä, että muuttopäätökseen vaikuttaisivat selväs
ti enemmän kohdemaahan houkuttelevat ”vetotekijäf kuin Suomesta 
”pois työntävät” tekijät. Kyselytutkimuksessa vain joka kolmas oli varma 
tai lähes varma paluustaan Suomeen (Eskelinen ym. 2007).

2000-luvulla Lääkäriliiton toimintaympäristön merkittävin m uu
tos on lääkäripula, joka on osin seurausta järjestön 1990-luvulla har
joittamasta tehokkaasta edunvalvonnasta. Lääkäripulan vaikutuksesta 
ja osin kotouttamispolitiikan tuloksena ovet ovat auenneet ulkomaa- 
laistaustaisille lääkäreille ainakin raolleen. Suomen lääkäriliiton (2006) 
tilastojen mukaan Suomessa toimi vuonna 2006 yli 600 lääkäriä, joiden 
äidinkieli oli muu kuin suomi tai ruotsi. Määrä vastaa 3,4 % työikäisis
tä lääkäreistä. Helsingin terveyskeskuksen lääkäreistä vuonna 2005 yli 
10 % puhui äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia (Helsingin 
terveyskeskus 2006, 28). Terveyskeskusten työvoimapula on synnyttä
nyt tilaa paitsi ulkomaalaiselle työvoimalle, myös nk. vuokralääkäreil- 
le (esim. Mäkitalo-Keinonen et ai 2005). Erityisesti terveyskeskuksissa 
on syntynyt tilanne, jossa suomalaislääkärit voivat joustavoittaa työtään 
ja kasvattaa tulojaan ”keikkajärjestelyillä”. Vaikeudet palkata vakinaisia 
suomalaislääkäreitä ja lääkärityön nousevat kulut puolestaan selittäne
vät kuntien kasvavaa valmiutta palkata ulkomaalaistaustaisia lääkäreitä. 
Esimerkiksi Kunnallinen työmarkkinalaitos pyrkii neuvomaan kuntia 
ulkomaalaisten lääkäreiden palkkaamisessa (ks. Uotila 2003).
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Suomen Lääkärilehden sivuilla jäsenistölle raportoidaan ulkomaa- 
laislääkäreiden tulosta Suomeen pääosin positiivisessa sävyssä. Tosin esi
merkiksi Helsingin terveysviraston ylilääkäri kertoo lähinnä yhteistyön 
ongelmista ja kompastuskivistä: ”ulkomaalaisten lääkärien ongelma on 
erilainen kulttuuritausta (T.V. 2003, 3200). Varsinkin 1990-lukuun ver
rattuna Suomen Lääkärilehdessä on parhaillaan tapahtumassa muutos. 
Kun aikaisempina vuosina vain pari ulkomaalaislääkäriä on saanut kas
vot lehdessä, vuonna 2006 aiemmin lähes anonyymi ilmiö alkoi yhdis
tyä ihmiskohtaloihin (ks. Ora 2006). Myös ulkomaalaistaustaisten lää
käreiden odotuksia suhteessa Suomen Lääkäriliittoon on alettu tunnistaa 
(Hannus 2006, 3013). Tosin Suomessa ei ole havaittavissa, että Suomen 
Lääkäriliitto esim. Ruotsin lääkäriliiton tavoin olisi alkanut kannustaa 
ja tukea ulkomaalaistaustaisten lääkäreiden omaa yhdistystoimintaa.7 
Lisäksi Suomen lääkäriliiton jäsenyys edellyttää ulkomaalaistaustaiselta 
lääkäriltä ammatinharjoituslupaa Suomessa sekä ”vanhemman kollegan ’ 
suositusta (Suomen lääkäriliitto 2005). Suomen Lääkäriliiton sääntö
jen mukaan vastaavaa suositusta ei suomalaislääkäriltä edellytetä, riittää, 
että jäsenyyttä hakeva lääkäri on ”hyvämaineinen”.

Tehyn to im in taym pär is tö jä  to iminta

Toisin kuin useimmissa muissa länsimaissa, Suomessa ei 1990-luvulla 
supistettu sairaanhoitajien koulutusmääriä laman johdosta, vaan kou
lutusmääriä päinvastoin kasvatettiin. Laskevaan työvoiman kysyntään 
suhteutettuna suuret koulutusmäärät olivat ylikoulutusta, joka tosin 
koski muitakin sellaisia koulutuksia, jotka sijoitettiin 1990-luvulla pe
rustettuihin ammattikorkeakouluihin. Samanaikaisesti kun julkisen 
sektorin työvoimasuunnittelun ja koulutuksen säätelyn välinen oh
jaussuhde löystyi, uudella koulutusmuodolla tuotettiin suuria määriä 
mm. sairaanhoitajia ja sosionomeja, sekä myös pääosin yksityissektoril
le työllistyviä insinöörejä. Erityisesti sosionomien ja uudenmuotoisten 
insinöörien koulutuksen työelämävastaavuutta on kritisoitu, ja kaikil
la kolmella ryhmällä on esiintynyt runsaasti työttömyyttä (Sabour & 
Tulkki 2004; Borgman 2006). Kehitys on esimerkki koulutuspolitii-
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kan arvaamattomuudesta: koulutusmäärien lisäämistä perusteltiin ai
koinaan mm. työllistämisvaikutuksilla (esim. Santamäki 2004).

Sairaanhoitajien suurten koulutusmäärien taustalla oli lisäksi vielä 
1990-luvun alussa ennusteet terveydenhuollon työvoimantarpeen kas
vusta. Niissä ei oltu ennakoitu 1990-luvulla tapahtumassa olevaa jul
kisen hallinnon pelisääntöjen uudelleen määrittelyä (Santamäki 2004; 
Julkunen 2004). Pätkätöiden ja työttömyyden myötä kuva kuntasek
torista työnantajana on sairaanhoitajien parissa huonontunut (esim. 
STM 2001). 1990-luvun tilanne loi hoitotyön markkinoille tilanteen, 
jossa harvinaisen suuri joukko sairaanhoitajia oli valmiita jättämään 
Suomen. Enimmillään, 2000-luvun alkuvuosina, yli 5 % työikäisistä 
sairaanhoitajista oli ulkomailla (STM 2006). Sairaanhoitajien työmark
kinatilanne on tuosta ajankohdasta kohentunut, ja suurten ikäluokkien 
eläköitymisen myötä erityisesti Etelä-Suomeen on alkanut kehittyä sai- 
raanhoitajapula (esim. Väyrynen 2002).

1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa Tehyn toiminnassa ko
rostui ulkomaille lähtevien sairaanhoitajien tukeminen, eräänlainen 
kiinnipito. Se esim. organisoi 2000-luvun alussa nk. ” Tehy linkkien” 
verkoston, joiden avulla erityisesti Englannissa ja Norjassa oleville sai
raanhoitajille järjestettiin tukea (Tammisto 2001). Lähtijöitä riitti 
tuohon aikaan paljon, ja erityisesti Norjassa olivat ”ovet auki ja  katto 
korkealla” (Tammisto 2003, 32), so. rekrytointi oli aktiivista ja integ
raatiota helpotettiin. Erilaisissa Tehyn sairaanhoitajien työehtoja kos
kevissa kannanotoissa viittaaminen maastamuuttajiin oli usein käytetty 
tehokeino: heidän kotiinpaluunsa edellyttäisi vakinaisia työpaikkoja ja 
parempaa ilmapiiriä työpaikoilla (Järvinen 2001). Tehy-lehdessä maas
tani uuttajista ulkomailla olevista hoitajista puhuttiin yleisesti ”tehyIäisi
nä” , ja heille yritettiin järjestää mutkaton paluu suomalaisille työmark
kinoille. Katsottiin, että kotiin palattaessa suomalaisten etuisuuksien 
tulisi ilman siirtymäaikoja olla heidän ulottuvillaan. Suomalaisten toi
vottiinkin järjestäytyvän myös oleskelumaissaan, koska sitä kautta Te
hylle avautui tapoja pitää heistä kiinni erilaisten sopimusten kautta. 
(Esim. Tammisto 2001) Lääkäriliittoon verrattuna Tehyn toiminnas
sa korostuukin sopimuspohjainen edunvalvonta. 1990-luvun lopulla 
Tehy rakensi ulkomailla oleville suomalaisille tapoja olla Tehyn jäse-
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niä tai pitää yhteyttä Tehyyn. Vuonna 1998 U nisonin, brittiläisen The 
Public Services U nionin kanssa solm ittu yhteistyösopimus on esimerk
ki tällaisesta yhteistyöstä (Tehy 29.11.2004).

Vasta vuoden 2003 jälkeen on havaittavissa selkeä havahtum inen 
m aahanm uuttajataustaisten sairaanhoitajien tuloon paitsi työpaikoil
le myös Tehyn jäseniksi. Jälleen yhdeksi toimintatavaksi valittiin sopi
m uspohjainen säätely. Tehy solmi vuonna 2004 sopimuksen Eesti O de- 
de Liit kanssa. Sopimuksen perusteella virolaisliitto pysyy yhteydessä 
Suomessa toimivien virolaishoitajien kanssa, m utta sopimuksen tavoit
teena on myös estää työnantajia käyttämästä virolaishoitajia palkko
jen dumppaukseen. Sopimuksilla ei kuitenkaan saavuteta kattavaa työ
m arkkinoiden suojaa: Tehy on omassa edunvalvonnassaan nim ennyt 
erityiskysymykseksi vuokratyöfirmat, joiden kautta erityisesti virolaiset 
sairaanhoitajat voivat käydä työssä Suomessa ilman, että heistä tulee 
m aahanm uuttajia (Tehy 29.11.2004).

Tehy on viime aikoina käynnistänyt myös m uita toimia, se on mm. 
to teuttanut selvityksen m aahanm uuttajataustaisten hoitajien asemasta 
ja kokemuksista. Tuloksista Tehy on nostanut esiin mm. sen, että ky
selyyn vastanneista maahanm uuttajataustaisista hoitajista 29 % koki, 
että heitä kohdellaan työpaikoilla eri tavoin kuin m uita työntekijöitä, 
ja että joka toisella Tehyn maahanmuuttajajäsenellä oli rasismiin liitty
viä kokemuksia (Tehy 2006). Tulosten julkistamisen yhteydessä Tehy 
on myös esittänyt keinoja m aahanm uuttajien aseman parantamiseen. 
Julkilausumissa viitataan työnjohdon kouluttamistarpeeseen ja koko 
työyhteisöjen m onikulttuurisuustaitojen kehittämistarpeeseen (Tehy
3.6.2005).

Selvityksensä perusteella Tehy myös esitti tiedotteessaan, että maa
han ulkomailta jo m uuttaneesta väestöstä pitäisi nykyistä suurempi osa 
kyetä rekrytoimaan terveys- ja sosiaalialalle. Se myös katsoi, että Suo
messa ei ole riittävän vakavasti paneuduttu m aahanm uuttajien työllis
tymiseen eikä hoitoalan m onikulttuuristum iseen (Tehy 7.12.2005). To
sin Tehyn omassa toiminnassa m onikulttuuristum isen huom iointi ei ole 
vielä edennyt ainakaan liiton julkiseen kuvaan. Vaikka STTK  on pitänyt 
tärkeänä myös liiton omien palvelujen kehittämistä ulkomaalaistaustai- 
sen henkilökunnan tarpeisiin (STTK 2003a), ei Tehy verkkosivuillaan
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ainakaan vielä syksyllä 2007 esittäytynyt mahdollisille jäsenille muilla 
kun suom en- ja ruotsin kielellä. Englanniksi on saatavilla vain järjestön 
yleisesittely, jota ei vaikuttaisi suunnatun mahdollisille jäsenille.8

Päätelmät

Suomessa perinteisesti kansallisina mielletyt terveydenhuollon työ
m arkkinat ovat viime vuosina alkaneet hitaasti avautua ulkomaalais- 
taustaiselle työvoimalle. Kahden keskeisen am m attikunnan, lääkärien 
ja sairaanhoitajien, osalta ovi on ainakin raollaan, ja lääkäreiden osalta 
esiintyy myös työperäistä m aahanm uuttoa. Toimintapolitiikassa paino
piste on kuitenkin maassa jo olevien henkilöiden työllistämisessä am 
m attiaan vastaavaan työhön, ei niinkään suoraan ulkomailta tapahtuvas
sa rekrytoinnissa. Tulevaisuudessa senkin osuus todennäköisesti kasvaa, 
vaikka suom en kielen taidon puute eri yhteyksissä jatkuvasti nousee 
m aahanm uuton kynnykseksi. Kokemukset pätevöittämiskoulutuksista 
osoittavat, että am m attitutkintojen erilaisuus asettaa m onia käytännön 
esteitä, kun on kyse tarkkaan säännellyistä ammateista. Vaikka lääkärin 
ja sairaanhoitajan nim ikkeet eri maissa ovatkin samat, on syytä olettaa, 
että kansalliset erot pätevyyksissä ovat reaalisia, eivätkä pelkkää kansal
lismielistä protektionismia. Suomalaistenkin, vielä vähäisten kokemus
ten tarkastelu kuitenkin osoittaa, että ulkomaalaistaustaisen työvoiman 
integraatioon liittyy myös ulossulkevia ja segmentoivia käytäntöjä.

Näiden prosessien huom ioim inen ja lähempi tarkastelu on tärkeä
tä, koska paine lisätä ulkomaalaistaustaista henkilökuntaa terveyden
huollossa jatkuvasti kasvaa. Maassa jo olevan työvoiman osalta paine 
pätevöittämiseen tulee kahdesta suunnasta. Yhtäältä Suomenkin tervey
denhuoltoa alkaa vaivata työvoimapula. Toisaalta kotouttam ispolitiikka 
saa polttoainetta sekä m aahanm uuttajien toiveista että työvoimahallin
non yrityksistä työllistää m aahanm uuttajia mielekkäällä tavalla. Ter
veydenhuollon työvoimapula vaikuttaisi olevan se voimakkain veturi, 
joka vetää valtionhallinnon, työnantajat ja am m attiliitot mukaan m uu
tokseen. Avautuminen on todennäköisesti tapahtumassa ensimmäise
nä hierarkian alapäästä, m utta lääkäripulan korostuessa myös aiemmin
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ulkomaalaiset lähes kokonaan ulos sulkeneet lääkärityömarkkinat ovat 
myös avautumassa. M aahanm uuttajataustaisille sairaanhoitajille tarjot
tavat am m attikorkeakoulupätevyyden antavat koulutukset ovat olleet 
tehokeinoja avattaessa sairaanhoitaja-ammatin m uuten melko suljettu
ja rajoja. Tosin sairaanhoitajien osalta luvut ovat edelleen hyvin pieniä.

Kotouttamispolitiikka on avannut terveydenhuollon tarkkaan sää
dellyn kentän uusille m aahanm uuttopolitiikan toimijoille, joilla on 
käytössään myös uudentyyppisiä välineitä, mm. työvoimapoliittisia 
koulutuksia. Työmarkkinatoimien merkitys kotouttamispolitiikan pai
nopisteenä heijastuu myös maahanmuuttopoliittiseen ohjelmaan, jota 
Suomen hallituksen asettama työryhmä on valmistellut (Työministeriö 
2005). Terveydenhuollon tuleva työvoimantarve antaa kotouttamispoli- 
tiikalle lisäpontta, m utta kotouttamistoimien menestystä selittänee myös 
uusi hallintomalli, jossa m aahanm uutto- ja kotouttamispolitiikkaan osal
listuu aikaisempaa useampia toimijoita. Projektimuotoinen rahoitusmal
li on mahdollistanut sekä lääkäreiden että sairaanhoitajien pätevöittämis- 
koulutukset, ja niissä syntyneet toimintatavat ovat vakiintumassa.

Mikä on ammattijärjestöjen rooli tässä kehityksessä? Sekä Lääkäri- 
liitto että Tehy vaikuttaisivat pitkään olleen pikem m inkin jarrumiehiä 
kuin suunnannäyttäjiä. Järjestöjen toim intaa on ohjannut protektio
nistinen strategia, jonka pyrkimyksenä on ylläpitää kansallista kehystä 
Suomen terveydenhuollon työmarkkinoilla. I ässä kehyksessä "me suo
malaiset’ pohdim m e ”ulkomaalaisten” paikkaa työmarkkinoilla. 2000- 
luvulla uhkaava työvoimapula on vienyt pohjaa torjuvalta asenteelta 
oloissa, jossa kaikenlainen protektionismi on vastatuulessa. Ulkom aa
laisten sijaan on usein alettu puhua "maahanm uuttajataustaista” terve
ydenhuollon ammattihenkilöistä, joiden tilanteelle myös järjestöissä on 
alkanut löytyä ymmärrystä. Kovin paljon käytännön toimia, joilla jär
jestöt yrittäisivät madaltaa kynnystä esimerkiksi liittyä oman alan jär
jestöön, ei järjestöiden taholta kuitenkaan juuri löydy. Ehkä Lääkäriliit
to ja Tehy vähitellen, m uiden työm arkkinatoim ijoiden imussa, alkavat 
aktiivisemmin kutsua m aahanm uuttajataustaista väkeä jäsenikseen?9

Ulossulkevan protektionism in purkautuessa erityistä huom io
ta kannattaa kiinnittää terveydenhuollon hierarkioihin. Ne ovat aina, 
paitsi järjestyneet tehtävien mukaan, myös toisintaneet sosiaalisia ja
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kulttuurisia eroja kuten luokka- ja sukupuolijakoja. Tuleeko etnisyy
destä uusi Suom en terveydenhuollon työnjakoja ja lohkoutum ista jä
sentävä logiikka, kuten niin monissa muissa maissa on jo käynyt?

Terveydenhuollon työnjakoa tarkasteleva tutkim us esittää, että ter
veydenhuollon yleinen elitismi ja niukat resurssit ylipäätään ovat m uo
kanneet työnjakoja hierarkkisempaan ja segm entoituneem paan suun
taan. Esimerkiksi vanhustenhuolto näyttäytyy nykyään usein ”likaisena 
työnä”, so. paitsi konkreettisesti myös symbolisesti vähempiarvoisena 
työnä, jota eliittiam m attilaiset pyrkivät väittelemään (ks. Tedre 2004; 
Wrede &  H enriksson 2004). Uhkaa käydä niin, että esimerkiksi van
hustenhoito tai terveyskeskustyö assosioituu mm. resurssipulaan ja 
kriiseihin sellaisella tavalla, että niiden työpaikat eivät enää ”kelpaa” 
suomalaisille. Viime aikoina on ollut merkkejä siitä, että m aahanm uut- 
tajataustaisten hoitajien on toivottu hakeutuvan erityisesti tällaiseen li
kaiseksi miellettyyn hoiva- ja hoitotyöhön.

Havaittavissa oleva hierarkkisesti jäsentyvä ”likaisen työn ’ työnjako 
on esimerkki siitä, m iten professionalismin elitistinen dynam iikka tuo t
taa nykymuodossaan professionaalisten am m attiryhm ien sisäistä ja vä
listä eriytyneisyyttä, lohkoutumista. Esimerkiksi työmarkkina-aseman 
m ukaan tapahtuva lohkoutum inen oli 1990-luvun kriisissä keskeinen, 
erityisesti nuoria ja naisia koskettava tekijä. Naislääkärit olivat erityises
sä vaarassa päätyä työmarkkinoilla sivuraiteille (Riska 1995, 1998). Sai
raanhoitajien piirissä ongelma kosketti erityisesti hedelmällisessä iässä 
olevia naisia ja alueellisena ongelmana (Santamäki 2004). Kriisin vai
kutuksia voisi ajatella eräänlaisena linkona, joka sinkosi heikot ryhm ät 
työnjaon marginaaleihin samalla kun niistä erottuva ”'ydintyövoima” 
eriytyi selkeämmin omaksi ryhmäkseen. Tulevaisuudessa professionaa
listen am m attikuntien lohkoutum ista tulisikin Suomessakin tarkastel
la myös etnisyyden näkökulmasta ja sitä pitäisi pohtia yhdessä m ui
den lohkoutumisprosessien kanssa. O n todennäköistä, että esimerkiksi 
m aahanm uuttajanaisten pääsy terveydenhuollon asiantuntija-am m at- 
teihin on kivisempi kuin esimerkiksi mieslääkärien. Pelottavin uhkaku
va on sellainen, jossa terveydenhuollon ”likaisia töitä ’ tekevät muista 
töistä ulossuljettu väki, jota työmarkkinoilla kohdellaan ”pohjasakka
na”. O n ainakin asiakkaiden intressissä, ettei esimerkiksi terveyskeskus-
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lääkärin tai kroonikkosairaalan sairaanhoitajan työtä mielletä likaiseksi 
työksi, vaikka se ”arvokkaita töitä” tekevien ammattilaisten näkökul
masta loisi aiempaa parempia mahdollisuuksia. Etniset hierarkiat, joissa 
maahanmuuttajataustaiset työntekijät päätyisivät niihin töihin ja niille 
työpaikoille, joita muut eivät halua, uhkaa yleisemminkin terveyden
huollon tasavertaisuuden periaatteita.

Johtopäätöksiä tehdessäni olen yllä olettanut edelleen kansallisessa 
kehyksessä järjestyvät terveydenhuollon professiot, vaikka näenkin nii
den järjestyvän osin uusin tavoin muuttoliikkeen seurauksena. Aina
kaan vielä kansalliselle lainsäädännölle perustuva ammattien hallinta ei 
ole menettänyt merkitystään terveydenhuollossa. Vaikka erilaiset sää
telyn purkamistoimet etenisivätkin tulevina vuosina, liittyy terveyden
huollon tietoon ja sille perustuvaan toimintaan kuitenkin myös tulevai
suudessa erityiset sääntelypaineet. Terveydenhuollon toimintaan liittyy 
myös paikallisuuden elementti, jota ei hevin murreta. Vaikka ei-kiireel- 
lisiä sairaanhoitotoimenpiteitä voitaisiin osin ostaa ulkomailta ja jotain 
kroonikkohoitoakin saatetaan osin sijoittaa halvempien työvoimakus
tannusten maihin, on silti vaikea kuvitella tilannetta, jossa kiireetön
kään sairaanhoito tai esimerkiksi vanhusten hoiva pääosin hoidettaisiin 
ulkomailla. Tietynlaista pysyvyyttä terveydenhuollon haasteisiin luo 
sen kytkös ihmisten ruumiillisuuteen. Kuten Liisa Rantalaiho (2004) 
on huomauttanut, hoidon ja hoivan ammattilaiset tekevät työtä ih
misten ruumiillisten tarpeiden kanssa, jotka pitkälläkin aikavälillä ovat 
varsin muuttumattomia, vaikka yhteiskunnalliset järjestykset ympäril
lä muuttuvat. Jos etniset eronteot tulevaisuudessa nivoutuvat yhdeksi 
terveydenhuoltomme jäsennysperustaksi, ei se sinällään ole terveyden
huollon dynamiikassa uutta, vaan osa elitismin logiikkaa.

Viitteet

1 Erilaisissa am m attilaisluokituksissa lääkäri ja sairaanhoitajatason am m atit on 
yleensä luokiteltu  asiantuntija-am m ateiksi. N äitä luokituksia on tosin m uo
kattu  niin, että sairaanhoitajat on siirretty ”alaspäin”, vaikka esim. sam antasoi
sen koulutuksen saaneet insinöörit ovat pysyneet asiantuntijoina. Sukupuo
littuneilla työm arkkinoilla naisam m attien luokitukset perustelevatkin usein
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niiden asemaa ja palkkausta (K innunen 2001). Jos sairaanhoitajien asemaa 
kuitenkin  verrataan m uihin  terveydenhuollon naisvaltaisiin am m atteih in , on 
eronteko asiantuntijuuden nojalla tärkeä (esim. Eriksson-Piela 2003).

2 Tehy ry syntyi vuonna 1980, kun 1 970-luvun alussa alkanut usean järjestön 
edunvalvontayhteistyö näin vakinaistettiin.

3 Laillistettuja am m attihenkilö itä ovat lääkäri, ham m aslääkäri, proviisori, psy
kologi, puheterapeutti, ravitsem usterapeutti, farm aseutti, sairaanhoitaja, käti
lö, terveydenhoitaja, fysioterapeutti, laboratoriohoitaja, röntgenhoitaja, ham 
m ashuoltaja/ suuhygienisti, to im in taterapeutti, optikko ja ham m asteknikko. 
Yhteensä nim ikkeitä on 17.

4 N im ikesuojattu ja am m attin im ikkeitä ovat apuhoitaja, apuneuvoteknikko/ 
apuvälineteknikko, ham m ashoitaja, jalkojenhoitaja, jalkaterapeutti, kou lu
te ttu  hieroja, koulu tettu  kiropraktikko, koulu tettu  naprapaatti, koulu tettu  
osteopaatti, kuntohoitaja, lastenhoitaja, lähihoitaja, lääkintävahtim estari- 
sairaankuljettaja, m ielenterveyshoitaja, m ielisairaanhoitaja, perushoitaja, 
psykoterapeutti, sairaalafyysikko, sairaalageneetikko, sairaalakemisti, sairaa- 
lam ikrobiologi ja sairaalasolubiologi. Tällaisia nim ikkeitä on lainsäädännössä 
m ain ittu  yhteensä 22.

5 M ääräaikaisuuksien kytkös perhevapaisiin on  m ielenkiintoinen, koska m ää
räaikaisuudet ovat lisääntyneet samaan aikaan kun perhevapaat ovat vähen
tyneet. 1990-luvun alussa perhevapailla oli runsaat 5 % terveydenhuollon ja 
lähes 7 %  sosiaalihuollon työntekijöistä. Lamavuosina osuus väheni nopeassa 
tahdissa, ja 2000-luvun alkuvuosina luvut ovat kum m allakin sektorilla olleet 
3 % luokkaa, vuonna 2002 kum m allakin sektorilla reippaasti sen alle. Ilm i
ötä selittää vakinaisen henkilöstön korkea keski-ikä, joka 2002 oli k ivunnut 
neljänkym m enen neljän korville kum m allakin sektorilla. (STM  2004).

6 1980-luvun lopulla ja 1990-luvulla suom alaisia lääkäreitä valmistui u lkom aa
laisista yliopistoista keskimäärin 30 henkilöä vuodessa (Halila 1997). Suom a
laisten ulkom ailla opiskelu on keskittynyt tiettyihin m aihin ja jopa tiettyihin 
yliopistoihin: R uotsiin, Saksan Liittotasavaltaan ja N euvostoliitossa Lenin
gradiin. 1990-luvulla uutena kohteena kasvoi nopeasti Tarton yliopisto V i
rossa. Samaan aikaan Venäjällä opiskelevien m äärä on jäänyt erittäin pienek
si, ja myös Saksassa opiskelee aikaisempaa harvem m at. Kaikissa suurem m issa 
opiskelupaikoissa on syntynyt opiskelijoiden yhdistyksiä, jotka ovat Suom en 
M edisiinariliitto ry:n kautta yhteydessä Suom en Lääkäriliittoon. Suomalais
syntyisten pätevyyttä tavoittelevien henkilöiden tarpeisiin luodut nk. Tam pe
reen tentit, so. pätevyyden tunnustam isen edellyttäm ät tentit, eivät ole esim. 
kielen ja yhteiskunnan tuntem uksen  osalta sam anlainen kynnys heille kuin 
ulkomaalaissyntyisille henkilöille.
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7 Svenska Läkarförbundin jäsenjärjestönä toimii vuonna 2002 perustettu yh
distys Internationella läkare i Sverige.

8 Toinen STTK:n hoitoalan jäsenjärjestö SuPer oli tällöin jo rakentanut sivus- 
ton, jossa kotimaisten kielten lisäksi sekä englannin- että vironkielellä löytyy 
jäsenyyttä ja SuPerin toimintaa käsittelevää aineistoa ja m uuta terveydenhuol
lon työtä koskevaa materiaalia).

9 Niiden keskusjärjestöt lähtivät yhdessä työnantajajärjestöjen kanssa vuoden 
2007 tammikuussa kiertueelle toivottamaan ulkomaalaiset työntekijät terve
tulleiksi. (Työmarkkinajärjestöt 2006)
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RolleAlho

Maahanmuuttajat 
suomalaisessa ay-liikkeessä -  

tapaus PAM1

Suomessa talouden globalisoitumista hahm otetaan usein sen kaut
ta, että työpaikkoja siirretään halvemman tuotannon ja kasvavien 
m arkkinoiden perässä maasta pois. Yleisemmällä tasolla globali- 

saatioon liitetään tavaroiden, informaation, ihmisten ja pääoman aikai
sempaa suurempi ja nopeampi liikkum inen valtiollisten rajojen yli.

Liikkuvuuden esteiden poistum inen, kuten Euroopan Unionin 
neljän perusvapauden asteittainen toteutum inen, on lisännyt ulkomaa- 
laistaustaisten työntekijöiden määrää Suomessa. Varsinkin palvelu-, ja 
rakennusalalla sekä maataloudessa m uutos on ollut nopeaa. Globalisaa- 
tion ainoa haaste suomalaiselle ay-liikkeelle ei synny siitä, että tuo tan
toa siirretään ulkomaille. Kysymys on myös siitä, m iten työm arkkinoi
den ja työelämän etnistä ja kulttuurista m oninaisuutta voidaan hallita. 
Kyse ei siis ole yksistään siitä, että ”men siirrämme tuotantoa ”sinne”, 
vaan esimerkiksi myös siitä, että ”he” ovat enenevässä määrin osa ”mei
dän” työm arkkinoitam m e ja työelämäämme.

Ay-liikkeen suhtautum ista m aahanm uuttoon ja m aahanm uut
tajiin voidaan tarkastella kolmen perustavan teeman kautta (Penninx 
& Roosblad 2000, 4 -12 ). Ensinnäkin voidaan kaikkein yleisimmällä 
tasolla kysyä, m iten ay-liike ylipäätään suhtautuu m aahanm uuttoon?

283



M aahanm uutto lisää työvoiman tarjontaa. A m m attiliitot ovat pelän
neet työvoiman määrän lisäyksen heikentävän niiden asemaa suhtees
sa työnantajiin sekä heikentävän liittojen jäsenten saavutettuja etuja. 
M aahanm uutto voi lisätä kilpailua työpaikoista ja ay-liikkeen perusaja
tuksena tunnetusti on estää työnantajien työntekijöihin kohdentam a 
kilpailuttam inen. Esimerkkinä ay-liikkeen varautuneesta suhtautum i
sesta m aahanm uuttoon voidaan Suomessa pitää SAK:n vahvasti ajamaa 
siirtymäaikalakia, joka edellytti EU-8 -maista saapuvilta työntekijöiltä 
työluvan Suomessa työskentelemiseen.2

Historiallisesti katsottuna ay-liike on myös pelännyt sitä, että työn
antajat voivat lakkotilanteissa käyttää ulkomaisia työntekijöitä lakon- 
m urtajina. Vaikka näistä lähtökohdista m aahanm uuton torjum inen 
saattaisi jossain tapauksissa olla ekonomistiselta kannalta loogista, on 
tällainen pyrkimys ristiriidassa ay-liikkeen kansalliset rajat ylittävän so
lidaarisuuden ideologian kanssa. Toinen keskeinen kysymys on, tuleeko 
maassa jo olevat m aahanm uuttajat aktiivisesti rekrytoida mukaan am 
m attiliittoihin ja ay-toimintaan? Toisin sanoen, katsotaanko m aahan
m uuttajien kuuluvan samaan palkansaajaluokkaan kuin kantaväestö, 
vai nähdäänkö heidät enem m änkin etnisenä, marginaalisena ryhmänä, 
johon saatetaan suhtautua jopa syrjivästi? Täm ä kysymys oli ajankoh
tainen varsinkin 1 9 50-1970-luvuilla Länsi- ja Keski-Euroopassa, kun 
m aahanm uuttajiin suhtauduttiin  vierastyöläisinä, joiden oletettiin pa
laavan lähtöm aihinsa.3

Kolmas kysymys koskee sitä, että mikäli m aahanm uuttajat halu
taan mukaan ay-liikkeeseen, niin kenen ehdoilla osallistumisen tulisi 
tapahtua ja miten? Järjestetäänkö maahanm uuttajille erityispalvelui
ta ja painetaanko materiaalia eri kielillä? Kouluttavatko am m attiliitot 
henkilökuntaa kulttuuriseen ja kielelliseen diversifioitumiseen liitty
vissä asioissa, ja ylipäänsä, muokkaavatko liitot organisaatiotaan siihen 
suuntaan, että m aahanm uuttajat voivat osallistua päätöksentekoon? 
Tarkastelen artikkelissani teemoja kaksi ja kolme (joskin sivuan teemaa 
yksi). Tutkimuskysymykseni on miten Palvelualojen am m attiliitto4 (jat
kossa PAM) hallitsee yhtä globalisaation osa-aluetta, m aahanm uutosta 
seuraavaa työm arkkinoiden etnistä m onim uotoistum ista Suomessa. Et
nisyydellä viittaan henkilön identifioitumiseen tiettyyn kulttuuriseen
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ryhmään. Kiinnostukseni kohteena on myös mikä on m aahanm uutta
jien^ asema PAM:issa ja yksityisillä palvelualoilla palkansaajina (paino
pisteenä ravintola-ala). Suhteutan PAM:in toim innan kansainvälisiin 
esimerkkeihin am m attiliittojen menettelystä edellä mainituissa kysy
myksissä.

Tutkim usm enetelm ä ja tutkimusaineisto

Tätä artikkelia varten olen tehnyt 13 haastattelua PAM :in päätoimis
ten toim itsijoiden parissa.6 Joukossa on PAM:issa johtotehtävissä työs
kenteleviä, sekä toimitsijoita, jotka ovat arkipäivän työssään m aahan
m uuttoon liittyvien kysymysten kanssa tekemisissä konkreettisella 
tasolla. Kaikkia kyseisiä henkilöitä nim itän artikkelissani toimitsijoiksi 
estääkseni heidän tunnistam isen.7 Lisäksi olen haastatellut viittä ravin
tola-alalla työskentelevää tai työskennellyttä m aahanm uuttajaa.8 Heistä 
kaksi on PAM :in jäseniä. Kolmesta PAM:iin kuulum attom asta henki
löstä yksi on to im inut ravintola-alan yrittäjänä Suomessa, kaksi m uu
ta työskentelevät ravintola-alalla palkansaajina. Haastatellut ovat ko
toisin Kaakkois-Aasiasta (2), Turkista (2) ja eräästä keskiafrikkalaisesta 
valtiosta (1). O len myös haastatellut kahta U udenm aan Työsuojelu
piirin ulkomaisen työvoiman yksikön edustajaa. Tutkimukseni suun
nitteluvaiheessa haastattelin erästä asiantuntijaa, m uuttoliikkeen ja ay- 
liikkeen välisestä suhteesta, sekä erästä Elinkeinoelämän keskusliiton 
työmarkkina-asiantuntijaa järjestäytyneen työnantajapuolen näkemyk
sistä m aahanm uuttoon liittyvistä kysymyksistä. H aastattelut ovat olleet 
luonteeltaan kvalitatiivisia teemahaastatteluja ja niiden kesto on ollut 
2 0 -9 0  m inuuttia. O len äänittänyt kaikki haastattelut yhtä lukuun o t
tam atta.9

Haastatteluja olen tulk innut kvalitatiivisen sisällönanalyysin tu t
kimusmenetelmällä. Kolmea m aahanm uuttajaa olen haastatellut eng
lannin kielellä, m uut haastattelut olen tehnyt suomeksi. Haastattelulai- 
naukset on tekstissä merkitty koodein, jotka viittaavat kyseessä olevaan 
haastatteluun. Koodien merkitykset löytyvät lähdeluettelosta.
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Haastattelujen lisäksi olen käyttänyt aineistona PAM:in jäsenlehtiä 
ajalta tam m ikuu 2000-heinäkuu 2007, PAM:in, keskusjärjestö SAK:n 
ja Euroopan ammattiyhdistysjärjestön EAY:n virallisia kannanottoja ja 
internet-sivustoja sekä Tilastokeskuksen ja Työministeriön tilastoja. Ai
neisto m uodostuu lisäksi kotimaisista ja ulkomaisista julkaisuista, jotka 
käsittelevät m uuttoliikkeen, etnisten vähemmistöjen, työm arkkinoiden 
ja ammattiyhdistysliikkeen välistä suhdetta. Täm än lisäksi olen osallis
tunu t havainnoitsijana PAM:in ja U udenm aan Työsuojelupiirin ulko
maisen työvoiman yksikön yhteiseen kokoukseen, jossa käsiteltiin niitä 
erityisongelmia, joita m aahanm uuttajat kohtaavat työntekijöinä yksi
tyisillä palvelualoilla. Lisäksi olen osallistunut SAK:n ensimmäistä ker
taa järjestettyyn m aahanm uuttajafoorum iin toukokuussa 2007.

Tutkimusasetelma

Ammatillinen järjestäytyminen on Suomessa laskenut 1990-luvun 
alun laman jälkeen yli kymmenellä prosentilla (Böckerman &  Uusitalo 
2005), joskin nykyinen noin 70 prosentin järjestäytymisaste10 on kan
sainvälisesti erittäin korkea. Iso-Britanniassa am m attiliittojen kiinnos
tus m aahanm uuttajia ja etnisiä vähemmistöjä kohtaan lisääntyi, kun 
brittiläisen ay-liikkeen jäsenmäärä alkoi laskea 1980-luvulla työmark
kinoiden rakenteellisten m uutosten sekä konservatiivihallitusten am 
mattiyhdistysliikettä vastaan suunnattujen toim enpiteiden seurauksena 
(Wrench 2000). Ajankohtaisempi esimerkki am m attiliittojen aktivoitu
misesta m aahanm uuttajiin ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvia palkan
saajia kohtaan löytyy Yhdysvalloista (jossa m onet am m attiliitot perin
teisesti ovat suhtautuneet vähintäänkin nuivasti m ainittuihin ryhmiin), 
jossa Service Employees International Union (SEIU) on kam panjoinut 
aktiivisesti saadakseen Latinalaisesta Amerikasta lähtöisin olevia m ata
lapalkka-alojen palkansaajia liittymään SE IU :hun.n

Noin 40 prosenttia jäsenistä on ”värillisiä” kuten liitto asian ilmai
see.12 Monilla laskevien jäsenmäärien kanssa kamppailevilla amerikka
laisilla ammattiliitoilla vaihtoehtona on ollut, joko rekrytoida m aahan
m uuttajia ja etnisiin vähemm istöihin kuuluvia jäseniksi tai hiipua pois
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(Constantini 2006). Wright (1997, 69) huomauttaakin aiheellisesti, 
että Yhdysvalloissa käsitteeseen ”työväenluokka” liitetään ajatus teolli
suudessa työskentelevästä valkoisesta miehestä, vaikka nykyinen ame
rikkalainen työväenluokka koostuu pitkälti naisista ja ” rodullisista' vä
hemmistöistä.

Suomalainen ay-liike ei sitä vastoin juurikaan voi paikata jäsen
määränsä laskua maahanmuuttajilla heidän pienen lukumääränsä ta
kia. Tästä lähtökohdasta johtuen voidaan kysyä, missä määrin suoma
laisella ammattiyhdistysliikkeellä on halukkuutta aktiivisesti rekrytoida 
maahanmuuttajia jäsenikseen sekä ottaa huomioon maahanmuuttaji
en mahdolliset erityistarpeet toiminnassaan, kun maahanmuuttajat vä
häisen lukumääränsä lisäksi ovat erittäin heterogeeninen ryhmä niin 
kulttuurisesti, kielellisesti kuin maahantulosyiltään. Maahanmuuttaji
en määrä Suomessa on näihin päiviin saakka ollut läntisen ja pohjoi
sen Euroopan alhaisimpia. Suomi on m uuttunut maastamuuttomaas- 
ta maahanmuuttomaaksi vasta 1980-90-lukujen vaihteessa. Vuoden 
2006 lopussa ulkomaan kansalaisia on Suomessa vain 2,3 prosenttia 
väestöstä, muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhu
vien osuus on 3,0 prosenttia väestöstä ja ulkomailla syntyneiden osuus 
on 3,6 prosenttia väestöstä.13

Ulkomaan kansalaisista työvoimaan lasketaan kuuluvan noin 
55 000, eli noin kaksi prosenttia työvoiman kokonaismäärästä.14 Sa
maan aikaan enemmän ja helpommin rekrytoitavia potentiaalisia jäse
niä löytyy esimerkiksi kantaväestöön kuuluvien nuorten parista.13

Suomessa ammatillisen järjestäytymisen laskua on selitetty osit
tain sillä, että nuoret, johtuen epävarmasta asemasta työelämässä ja sii
tä seuraavasta selkeästä ammatti-identiteetin puutteesta, liittyvät aikai
sempaa harvemmin ammattiliittoihin. Käynnistäessään uusien jäsenten 
hankkimiseen tähtäävää Liikkeessä-kampanjaa vuonna 2000 SAK ar
vioi, että työmarkkinoilla oli tuolloin noin 195 000 ammattiliittoihin 
kuulumatonta alle 35-vuotiasta palkansaajaa. Kampanja oli kohden
nettu nimenomaan tälle ryhmälle. Maailmanlaajuista ammattiliitto
jen jäsenmäärien laskua on selitetty rakenteellisilla muutoksilla, kuten 
perinteisen teollisuustyön vähenemisellä (Länsimaissa), sekä kulttuuri
silla muutoksilla, kuten perinteisten kollektiivisten identifikaatioiden
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korvautumisella yksilökeskeisenämällä elämänasenteella (M ahon 1999, 
132). Böckermanin ja Uusitalon (2005) m ukaan Suomessa tärkein se
litys järjestäytymisasteen alentumiselle on kuitenkin ansiosidonnaisen 
työttömyysturvan ilman am m attiliiton jäsenyyttä tarjoavan Yleisen 
Työttömyyskassan (ennen Loimaan kassa) synty vuonna 1992.16

Kaikki edellä m ainitut selitykset perustelevat järjestäytymisasteen 
laskua am m attiliittojen ympäristöstä johtuvilla tekijöillä. Zoliin (1996, 
77) mukaan am m attiliittojen väitteet individualismista jäsenmäärien 
laskua selittävänä tekijänä ovat tosiasiassa am m attiliittojen puolustus
puhetta, jolla ne peittävät kyvyttömyyttään m uuttua. Kevätsalo (2005, 
36) vastaavasti epäilee palkattujen ja lähivuosina eläkkeelle siirtyvien 
vanhoihin toim intatapoihin tottuneiden pohjoismaisten ay-toimitsijoi- 
den tahtoa m urtautua vanhoista käytännöistä.

M aahanm uuton Suomeen ennustetaan jatkuvan suhteellisen vilk
kaana,17 m itä aiemmin esitetty ekonomistinen kysymys siitä, kannat
taako suomalaisten amm attiliittojen huom ioida pienilukuista maa- 
hanmuuttajaväestöä, ei ota huom ioon. Lisäksi palvelu-, rakennus-, 
terveydenhuolto- ja maatalousaloilla m aahanm uuttajien osuus on jo nyt 
huomattava. Esimerkkeinä mainittakoon, että Rakennusliiton laskelmi
en mukaan vuonna 2006 noin viidennes Uudellamaalla työskentelevistä 
rakennusmiehistä oli ulkomaan kansalaisia, ja että kesällä 2007 tuhan
sia Itä-Euroopan maiden kansalaisia saapui Suomeen työskennelläkseen 
m arjanpoim ijoina.18 Toisin sanoen, vaikka m aahanm uuttoon liittyvät 
kysymykset eivät olisikaan suomalaisen ay-liikkeen kohtalonkysymys, 
on asialla merkitystä ainakin edellä m ainittujen alojen ammattiliitoille.

Globalisoitumiseen liittyy useasti valtioiden välinen kilpajuok
su mahdollisimman yritysystävällisen ym päristön luomiseksi, esimer
kiksi verotusta alentamalla. Suomessa, kuten monessa muussa läntises
sä hyvinvointiyhteiskunnassa, käydään keskustelua siitä, m iten tämä 
suunta uhkaa hyvinvointipalveluiden rahoittamista. Myös väestölliset 
m uutokset väestön eläköitymisen muodossa koettelevat hyvinvointiyh
teiskuntien rakenteiden rahoittamisen mahdollisuuksia. Suomalaisten 
työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteisessä kannanotossa vuonna 2006 
todetaan, että hyvinvointimme kannalta ratkaiseva talouskasvu uhkaa 
hiipua vähenevän työpanoksen takia, ellemme kykene ajoissa ja  riittäväs-
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ti vastaamaan ikääntymisen haasteeseen’’ ja vielä: “kotimaisen työvoima- 
potentiaalin paremman käyttöönoton ohella ja  sitä täydentämään tarvit
semme myös aikaisempaa enemmän ulkomaisten osaajien ja  työntekijöiden 
työperäistä maahanmuuttoa... ”19

Työmarkkinajärjestöt, ammatilliset keskusjärjestöt mukaan lukien, 
puoltavat siis työperäistä m aahanm uuttoa yhtenä ratkaisuna väestön 
ikääntymisen aiheuttamille muutoksille.

Maahanmuuttajat hyväksikäytön kohteena

Samaan aikaan kun ay-liikkeen viralliset kannanotot puoltavat työpe
räistä m aahanm uuttoa, heijastavat ne pelkoa am m attiliittoihin kuulu
m attom an, ”vähempään tyytyvän ’ tai ”riistetyn” maahan m uuttaneen 
työvoiman heikentävän työehtoja suomalaisilla työmarkkinoilla.20

Tästäkin lähtökohdasta ammattiliittojen intressissä on saada tällainen 
työehtoja potentiaalisesti heikentävä ryhmä jäsenekseen. Kysymys liittyy 
siis myös am m attiliittojen nykyisten jäsenten edunvalvontaan. Nämä sei
kat puhuvat sen puolesta, että m aahanm uuttajat ovat suhteellisen pienes
tä lukumäärästään huolimatta merkittäviä suomalaisille ammattiliitoille. 
Asialla on myös ideologinen ulottuvuus. Ammattiliitoissa ollaan tietoisia 
siitä, että työnantajat, niin suomalaiset kuin maahan muuttaneet, saat
tavat käyttää m aahanm uuttajien kantaväestöön verrattuna usein heik
koa työmarkkina-asemaa hyväkseen esimerkiksi maksamalla työehtoso
pimuksissa sovittua pienempää palkkaa, teettämällä ylipitkiä työpäiviä tai 
jättämällä ylityökorvauksia ja sunnuntailisiä maksamatta (tämä seikka on 
tullut esille jokaisessa PAMrin toimitsijoiden parissa tekemässäni haastat
telussa). PAM:in ravintola-alalla työskentelevä Kaakkois-Aasiasta kotoi
sin oleva jäsen (PJ 1 b) ilmaisee kokemuksensa seuraavasti:

”Työajat... jos teet seitsemän tunnin sijaan 14 tai 12 tuntia 
työtä [päivässä] ja  saat vähemmän rahaa... kovaa työtä ja  olet 
koko ajan rajussa tilanteessa sikäli että saatat menettää työsi, se 
vaikuttaa sinuun henkisesti. Joka tavalla. ” (kirjoittajan käännös 
englannista)
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Vuonna 2005 oikeuskäsittelyssä olleessa tapauksessa ilmeni, että kak
si turkkilaista kokkia oli Helsingissä suomalaisomisteisessa ravintolassa 
jou tunu t työskentelemään työehtosopimusta alemmalla palkalla jopa 
16 tunnin  työpäiviä ilman ylityökorvauksia sekä nukkum aan yönsä ra
vintolassa.21

Virolaisille puutarha-alan työntekijöille on m aksettu noin kolmen 
euron tuntipalkkoja Kaakkois-Suomessa, kun työehtosopimuksen m u
kainen m inim ipalkka oli tuolloin (vuonna 2005) alimmassakin palkka
ryhmässä 6,43 euroa.22

U udenm aan Työsuojelupiirin vuonna 2006 tekemät tarkastukset 
paljastivat, että alipalkattuja ulkomaisia työntekijöitä oli jopa enem 
m än kuin työehtosopimuksen m ukaista palkkaa saavia (tosin tarkas
tukset oli kohdennettu  työpaikoille ja aloille joissa oletettiin tai tiedet
tiin työehtosopimuksia rikottavan).23

U udenm aan Työsuojelupiirin ulkomaisen työvoiman yksikön 
edustajan (TSP1) näkemys on, että ravintola-alalla pienissä ulkomaa- 
laisomisteisissa ravintoloissa maksetaan usein alle TES:in (työehtosopi
muksen) mukaisia, noin kuuden Euron tuntipalkkoja. Haastattelemani 
ravintola-alalla työskentelevä keskiafrikkalaisesta valtiosta lähtöisin ole
va henkilö (P2) kertoo, että hän työskenteli aikaisemmin julkisella sek
torilla keittiötyössä, ja että hänelle maksettiin matalampaa pdkkaa kuin 
samaa työtä tekeville suomalaisille työntekijöille. Hänellä ei silloin ollut 
m itään tietoa ay-liikkeestä tai suomalaisesta työlainsäädännöstä. Asia 
korjaantui vasta kun hän otti yhteyttä lakimieheen. Kokkina työsken
televä Kaakkois-Aasiasta lähtöisin oleva henkilö (PJ 1) kertoo, että hä
nelle maksetaan huonom paa palkka kuin suomalaisille kokeille samassa 
työpaikassa hänen kansallisuutensa tähden.

Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön EAY:n 17 eri länsieuroop
palaisen maan 24 ammatilliselle keskusjärjestölle vuonna 2003 teke
m än kyselyn24 mukaan m aahanm uuttajat ja etnisiin vähemmistöihin 
kuuluvat työntekijät kohtaavat työmarkkinoilla kantaväestöä suurem 
pia vaikeuksia, kuten korkeampaa työttömyysastetta, matalampaa palk
kaa, syrjintää tai huonom pia etenemismahdollisuuksia. Näistä lähtö
kohdista katsoen voidaan olettaa, että suoja, jonka ammattiliittoon 
kuulum inen potentiaalisesti tuo mukanaan, on vähintään yhtä tär-
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keä maahanmuuttajille kuin kantaväestöön kuuluville. Toisaalta edellä 
mainituissa Suomessa tapahtuneissa räikeissä työehtojen rikkomistapa- 
uksissa kyseessä olevat työntekijät ovat työskennelleet pimeästi ilman 
virallista työsopimusta ja verokorttia -  he eivät siis edes teoriassa ole 
voineet kuulua ammattiliittoon. Maassa tilapäisesti työskentelevät lähe
tetyt työntekijät tai muut keikkatyöntekijät eivät ole oikeutettuja suo
malaiseen työttömyysturvaan, ansiosidonnaisen työttömyysturvan ol
lessa tärkein yksittäinen ammattiliittoon liittymisen syy Suomessa.25

Kysymys on siitä, voivatko ja tahtovatko ammattiliitot tehdä mi
tään näiden kaikkein marginaalisimmassa asemassa olevien työnteki
jöiden puolesta (käytäntö Suomessa on, että ammattiliitot neuvovat 
ja avustavat ainoastaan jäseniään). Lisäksi on harhaanjohtavaa leimata 
maahanmuuttajat yhdeksi heikossa asemassa työmarkkinoilla olevaksi 
hyväksikäytön kohteena olevaksi ryhmäksi, joka oletusarvoisesti tarvit
see ja kaipaa ammattiliittojen kaltaisten instituutioiden suojaa. Esimer
kiksi tiettyjen maassa asuvien länsimaisten kansallisten ryhmien työt
tömyysprosentit ovat Suomen kansalaisten tasolla, mitä voidaan pitää 
tietynlaisena merkkinä näiden ryhmien integroitumisesta työmarkki
noille. Tämän lisäksi maahanmuuttajien kohdalla itsensä työllistämi
nen on tavallista (yrittäjät eivät voi kuulua ammattiliittoon), ja toisaalta 
maassa tilapäisesti työskentelevä huippuosaajaeliitti ei välttämättä koe 
tarvitsevansa suomalaisia ammattiliittoja ajamaan etujaan.

Laajemmin katsottuna suomalaisilla ja kansainvälisillä työmark
kinoilla ongelmana on (työntekijän kannalta) työvoiman jakautumi
nen yhä selkeämmin suhteellisesti pienevään ydintyövoimaan, jolla 
on vahva työsuhdeturva, ja niin sanotuissa epätyypillisissä työsuhteis
sa (mahdollisesti eri alojen ja ammattien välillä) ja työttömyyden vä
lillä tasapainoilevaan prekariaattiin, jossa maahanmuuttajien lisäksi 
ovat yliedustettuina nuoret ja naiset (Beck 2000; Forsander et ai. 2004, 
105; Siltala 2004). Tämä kahtiajako luo epätasa-arvoa työmarkkinoil
le, mutta myös työpaikoille, esimerkiksi siinä mielessä, että määräaikai
set työntekijät eivät seuraavan ”pätkän” toivossa usein uskalla kritisoida 
vallitsevia käytäntöjä työpaikoillansa (Siltala 2004; Kevätsalo 2005).

Suomen m uuttuminen kansainvälisesti katsottuna myöhäisessä 
vaiheessa maahanmuuttomaaksi merkitsi sitä, että teollisuuden työ-
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paikat ehtivät vähentyä ennen kuin maahanmuuttajia juurikaan ehti 
tulla maahan. Suomessa maahanmuuttajien integroituminen työmark
kinoille tapahtuu pikemminkin palvelualojen kuin perinteisen teolli
suustuotannon kautta, toisin kuin vanhemmissa maahanmuuttomais- 
sa kuten Ruotsissa tai Iso-Britanniassa aikoinaan. Palvelualoilla työtä ei 
voi siirtää ulkomaille samalla tavalla kuin esimerkiksi teollisuudessa, ja 
palvelualojen ennustetaan kasvavan Suomessa muun muassa väestön 
ikääntymisen luomasta palvelujen lisätarpeesta.

M aahanmuutto liittyy globalisaatioon; se on samaan aikaan sekä 
globalisoivaa että globalisaation seurausta. Talouden globalisaatioon 
liittyvä tuotannon siirtäminen lähemmäksi kasvavia markkinoita ja yri
tysten kannalta sopivaa työvoimaa aiheuttaa muuttoliikepaineita sekä 
tuotantoa vastaanottavissa että menettävissä maissa. Saskia Sassenin 
(1996) mukaan maahanmuuttajaväestön määrän lisääntyminen hyvin
vointivaltioissa on suora seuraus pääomien globalisaatiosta. Monessa 
suurkaupungissa maahanmuutto on myös kulttuurisesti globalisoivaa, 
erilaisten elämäntapojen, ideoiden ja maailmankatsomusten törmätes
sä tai hybridisoituessa arkipäivässä. PAM:in ja suomalaisen ay-liikkeen 
toiminnassa ja suhtautumisessa maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin 
on kysymys eräänlaisesta globalisaation hallinnasta. Roland Robertso- 
nin (1992) glokalisaatio-termiä käyttäen voidaan ajatella, että kysymys 
on siitä, miten globaali m uuttuu lokaaliksi suomalaisen ay-liikkeen toi
minnassa edellä mainituissa kysymyksissä.

PAM:in su h d e  maahanmuuttajiin -  mitä on tehty?

Maahanmuuttajiin liittyvät kysymykset ovat olleet ajankohtaisia PAM: 
issa aina vuodesta 2000, jolloin liitto perustettiin yhdistämällä Liike
alan ammattiliitto, Hotelli- ja ravintolahenkilökunnan liitto, Kiinteis- 
tötyöntekijöitten liitto ja Teknisten erikoisammattien liitto. Hotelli- ja 
ravintolatyöntekijöiden liitossa oli jo 1990-luvun alkupuolella jonkin 
verran kiinalaisia ravintola-alan työntekijöitä jäseninä. Heille oli pai
nettu työehtosopimusten tiivistelmiä kiinankielellä, ja liitossa puhut
tiin silloin ”kiinalaisbuumista”. Teknisten erikoisalojen ammattiliittoon
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(TEKERI) perustettiin vuonna 1984 ammattiosasto Suomessa asuvil
le ”vieraiden” kielten opettajille, kielenkääntäjille ja muille ”vieraiden 
kielten ammattilaisille”. Täm ä osasto toimii nykyään PAM:issa nimellä 
PAM-lingua. Liiton edustajat korostavat, että kyseessä on ensisijaisesti 
am mattiosasto eikä maahanmuuttaja-osasto, ja että PAM -linguaan lii
tytään am m atin perusteella, eikä kielen tai kansallisuuden takia. Tästä 
huolim atta osaston noin 150 jäsenestä noin 90 prosenttia on m aahan- 
m uuttajataustaisia. PAM:in 207 000 jäsenestä 2 461 jäsentä ilm oittaa 
äidinkielekseen m uun kuin suomen, ruotsin tai saamen.26

Kuten seuraavasta taulukosta ilmenee, m aahanm uuttajajäsenten 
lukumäärä on kasvanut suhteessa nopeasti. PAM:issa m uutoksen syyk
si arvellaan m aahanm uuttajien lisääntynyt osallistuminen työelämään 
sekä yksityisten palvelualojen kasvu.

Taulukko 1. PAM: in vieraskielisten jäsenten lukumäärä

Ajankohta Vieraskielisten jäsenten 
lukumäärä

3/2002 841

5/2003 1102

3/2004 1613

3/2005 1980

12/2006 2461

Taulukossa 2 esitetään 13 suurinta kieliryhmää kotimaiset kielet pois 
lukien.27 PAM:issa on 5 529 ruotsin ja 10 saamen äidinkielekseen il
moittavaa jäsentä ja on tietenkin mahdollista, että osa heistä on maa
hanm uuttajia, esimerkiksi ruotsin äidinkielekseen ilmoittavien jou
kossa on oletettavasti ruotsinruotsalaisia suomenruotsalaisten lisäksi. 
Toisin sanoen, m aahanm uuttajien määrä liitossa voi olla jonkin ver
ran korkeampi kuin taulukko ilmaisee. Tutkimuksessani olen kuiten
kin rajannut suom en-, ruotsin- ja saamenkieliset jäsenet m aahanm uut
taja-kategorian ulkopuolelle. M ahdollista on myös, että osa taulukossa 
esiintyvistä ”ei-kotimaisten” kielen puhujista on Suomessa syntyneitä,
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eivätkä he siis teknisesti ottaen ole m aahanm uuttajia, vaan pikem m in
kin m aahanmuuttajataustaisia.

PAM:in toim inta m aahanm uuttajiin liittyvissä asioissa on pitkälti 
järjestynyt viranomaistahojen ja kansallisten etnisiä suhteita käsittele
vien verkostojen kautta. PAM oli m ukana ETM O -projektissa,28 jonka 
keskeisenä tavoitteena oli tuottaa hyviä käytäntöjä liittyen m onikult
tuurisuuteen työpaikoilla sekä edistää valtaväestön ja m aahanm uut
tajien verkostojen välistä yhteistyötä. ETM O :ssa tuotettua koulutus
materiaalia on hyödynnetty PAM:in koulutustilaisuuksissa. PAM on 
m ukana PETM O-projektissa, jossa kehitellään m aahanm uuttajien työ
elämään perehdyttämisen toimintamalleja. Kansainvälisissä aikuiskou
lutuskeskuksissa Adultassa ja Amiedussa hotelli- ja ravintola-alaa opis
kelevia m aahanm uuttajaluokkia on vieraillut PAM:issa, jossa heitä on 
inform oitu suomalaisesta työelämästä ja am m attiliittojen toiminnasta. 
Erään ulkomaalaista työvoimaa Suomeen välittävän yrityksen kanssa on

Taulukko 2. PAM: in vieraskielisten jäsenten jakaum a kieliryhmittäin

Äidinkieli 3/2002 31.12.2006

venäjä 181 874

viro 88 385

englanti 56 256

thai 15 70

somali 6 56

turkki 7 55

vietnam 11 53

arabia 24 50

bosnia 9 41

saksa 23 39

albania 7 38

espanja 7 34

kiina 6 31
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sovittu, että aina kun kyseinen yritys on tuo ttanut tietyn määrän ulko
maisia työntekijöitä maahan, heille pidetään Helsingin aluetoimistossa 
tiedotustilaisuus suomalaisista työehdoista. Keskusjärjestötasolla SAK: 
ssa PAM on nostanut suomalaisen ay-liikkeen kulttuuriseen ja kielelli
seen m onim uotoistum iseen liittyviä teemoja esille. Esimerkiksi SAK:n 
edustajakokouksessa kesäkuussa 2006 toinen PAM:in edustajakokouk
selle esittämistä aloitteista koski m aahanm uuttajille suunnatun tiedot
tamisen kehittämisen tarvetta suomalaisissa ammattiliitoissa.

” Viikolla viisi”, jolloin PAM:in toimitsijat jalkautuvat työpaikoille 
kertom aan ay-toiminnasta, liiton toimitsijat ovat vierailleet etnisissä ra
vintoloissa tiedottamassa ay-liikkeestä. Etnisissä ravintoloissa vastaan
otto on ollut vaihtelevaa. Kuvaavaa on, että useassa näistä ravintoloista 
ei tiedetty, mikä am m attiliitto on:

PT6: ”Varsinkin sitten kun lähetään tonne lähiöihin missä on 
enemmänkin semmosia paikkoja mis kaikki ei ole kunnossa, niin 
useasti törmää semmoseen että pelästytään ihan hirveesti kun me 
sanotaan että me ollaan Palvelualojen ammattiliitosta, luullaan 
et me ollaan jotain verotarkastajia; ei ole omistajaa, sit hirveen 
useasti törmää semmoseen pelkoon; joo, et m itä noi oikein ha-

Taulukko 3. PAM: in vieraskielisten jäsenten jakautum inen

sopimusaloittain (seitsemän suurinta alaa).

Ala 24.1.2007

Kauppa 833

Kiinteistöpalvelut 701

M ajoitus-ja ravitsemusala 560

Ala jo lla ei työehtosopimusta 91

Erityisala 90

Opiskelijajäsen 68

Parturikampaaja 30
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luaa, ja  kyl me sit ne paperit jätetään mut mä en usko et sielt ko
vin paljon jäseniä on tullu. ”

RA: ”Teidät rinnastetaan sit jotenkin viranomaisiin heidän sil
missä. ”

PT6: ”No joo jotenkin mä luulen näin, että se on enemmän sitä, 
ja  et me tullaan jotain kyttäämään, niinkun vaikka yrittäis selit
tää että... niin ei oikein sellaista yhteistä kieltä löydy. ”

A y-iltoja, joissa on  käsitelty esim erkiksi lom apalkan laskemista, tilinau
han  lukem ista ja sitä, m itä  työehtosopim usta  sovelletaan m illäkin alalla, 
on  järjestetty  jäsenille englannin  ja venäjänkielillä. PAM  on p a inanu t 
suom alaista työm arkkinalainsäädäntöä, sosiaalipolitiikkaa ja työeh to 
sopim usten  käsittelevää m ateriaalia englanniksi, venäjäksi ja viroksi. 
PA M :in in ternet-sivuilla on  tietoa eng lannin  ja venäjän kielillä. PA M :in 
to im itsija t ovat esitelleet liittoaan  K ulttuurikeskus Caisassa sekä H el
singissä joka to inen  kesä järjestettävällä M aailm a Kylässä -festivaalilla. 
PA M :in ja keväällä 2005 peruste tun  Työsuojelupiirin  ulkom aisen työ
voim an yksikön välinen yhteistyö on  aluillaan harm aan  ta louden  to r
ju n taan  liittyvissä kysymyksissä. Isoissa p im eään työhön liittyvissä tapa
uksissa liitto tekee yhteistyötä Keskusrikospoliisin kanssa. Tam pereella 
PAM  on järjestänyt tilaisuuden m aahanm uutta jille  suom alaiseen työ
eläm ään liittyvistä kysymyksistä yhteistyössä paikallisen m o n ik u lttu u ri-  
suuskeskus U n ip o in tin  kanssa. V enäjänkielistä väestöä on  yrite tty  tavoit
taa venäjänkielisen Spektr-lehden ja Radio S putn ik in  kautta. PA M :in 
jäsenlehdessä on  julkaistu  vuosi vuodelta enem m än m aahanm uutta ja- 
jäseniä esitteleviä artikkeleita. PAM on osallisena vuonna 2002 perus
tetussa SAK:n T allinnan työeläm än infopisteessä, jossa neuvotaan Suo
messa työskentelyä harkitsevia virolaisia suom alaisesta työeläm ästä ja 
-ehdoista. Eräs PA M :in to im itsija  pa ino ttaa , että varsinkin pääk au p u n 
kiseudulla missä asuu enem m än m aahanm uu tta jia  kuin m uualla m aas
sa, tulisi eri am m attiliitto jen  harrastaa yhteistyötä m aah an m u u tto o n  
liittyvissä kysymyksissä.
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"Jä rj es töp o li ti i kassa y  h te is työ eri ammattiliittojen välillä on aina 
vaikeata, ei vaan tässä asiassa [maahanmuuttoon liittyvät kysy
mykset], Mun sielunasia olis, että pääkaupunkiseudulla me [am
mattiliitot] voitas tehdä yhteistyötä. Me voitais sijoittaa taloudel
lisesti ja  panna tää asia niinku sillä tavalla kuntoon, et siihen olis 
kunnon resursseja. Et toimistoissa olis ihmisiä joiden työtehtäviin 
kuuluu tämä, ja  mietittäis yhdessä liittojen kanssa, et minkä
laisia iskuja ja  jäsenhankintajuttuja. Eikä lähdettäis niin, että 
meidän sektori ja  meidän sektori, vaan lähdettäis laajemmasta 
näkökulmasta, tästä yhteiskunnan vastuusta niinku ay-liikkeenä 
hoitamaan tätä hommaa. ” (PT2B)

Sama PAM:in toimitsija painottaa, että suomalaisen ay-liikkeen olisi 
saatava monikulttuurisuuteen liittyvät asiat näkymään käytännön ta
solla esimerkiksi palvelujen suhteen:

PT2b: "Seminaareja on kyllä pidetty. M ut sinne kokoontuu ne 
uskovaiset jotka on muutenkin sen asian [maahanmuutto/maa
hanmuuttajat] kanssa tekemisissä, et se ei laajene. Kun siinä pi- 
täis pitkäjänteisesti tehdä, ja  monella tasolla, niin tiedotuspuolel- 
la kuin kontaktien ottamisella, tai puhelinpäivystyksellä taikka 
näin... ”

RA: 'Mitä sä tarkoitat puhelinpäivystykselläE’

PT2b: "Esimerkiks että olis [vieraskielistä] kielipalvelua, et maa
hanmuuttaja] äsenet vois soittaa... ”
RA: "Sitä ei oikein ole sitten. ”

PT2b: "Ei ole, ei ole. Meilläkin on huutava pula... etpitäis olla 
venäjänkielistä, et se on niin satunnaista se venäjänkielen taito. "

297



Ammati l l inen jär jes täytyminen monikultur ismin  
h e n g e s s ä ?

Aatehistoriallisesti multiculturalism  on anglosaksinen poliittinen aate. 
Ylänkö (2000, 50) toteaa, että koska term in yleinen suomenkielinen 
käännös ”monikulttuurisuus” term inä jatkuvasti sekoittuu ”moneen kult
tu urin ’, se olisi alun perin pitänyt kääntää suom en kielen m uotoon mo- 
nikulturismi. Käytän tässä artikkelissa Ylängön ehdottam aa m onikultu- 
rismi-termiä kuvaamaan poliittista aatetta, joka erilaisin strategioin ja 
menettelytavoin tukee etnisesti tai kulttuurisesti erilaisiksi määritelty
jen ryhm ien kulttuurisia, etnisiä tai identiteettiin liittyviä erityispiirtei
tä.29

M onikulturism i on m onikulttuurisuutta validimpi termi johtu
en jälkimmäisen deskriptiivisestä käytöstä. M onikulttuurisuus-term iä 
käytetään usein kuvaamaan sitä, että elämme useamman kulttuurin 
keskuudessa kuin aikaisemmin. Vaihtoehtoisesti m onikulttuurisuudel
la pyritään kuvaamaan jonkinlaista sitoutum ista suvaitsevaisuuteen ja 
rasismin vastaisuuteen (Ylänkö 2000, 50; Wahlbeck 2003). Tässä yhte
ydessä en käytä m onikulturism i-term iä normatiivisesti, siten että se oli
si ” oikea” tai ”väärä” tapa suhtautua m aahanm uuttoon ja etnisyyteen 
liittyviin kysymyksiin.

Länsimaiset yhteiskunnat ovat 1960-luvulta alkaen kohdanneet 
vähemmistöryhmiä, jotka ovat vaatineet yhteiskuntien ja organisaatioi
den rakenteiden m ukauttam ista kulttuurisesti pluralistisempaan suun
taan. Esimerkiksi Yhdysvalloissa alettiin mustien kansalaisaktivismin 
painostuksen seurauksena tunnustaa, että melting pot (amerikkalaista
va kulttuurien sulatusuuni) oli jättänyt mustat syrjään amerikkalaisesta 
unelmasta. Täm än seurauksena alettiin laatia niin sanottuja affirmative 
action -suunnitelm ia ja toim enpiteitä (suomeksi näistä toimintatavoista 
käytetään joskus termiä ”positiivinen erityiskohtelu”), joiden tarkoituk
sena on tukea marginaalissa olevien ryhmien työnsaanti- ja koulutus
mahdollisuuksia niille suunnattujen kiintiöiden avulla.

PAM:in tapauksessa se, että m aahanm uuttajia on vain reilu pro
sentti jäsenistä (jotka puhuvat useaa eri kieltä äidinkielenään) rajoit
taa käytännön syistä pitkälle vietyä m onikulturistista lähestymistapaa.
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Esimerkiksi m uun kuin venäjän, viron tai englannin äidinkielekseen 
ilmoittavat ryhm ät ovat suurimmillaan vain m uutam an kymmenen 
hengen kokoisia ja kaiken lisäksi maantieteellisesti hajallaan ym pä
ri Suomea, mikä käytännössä rajoittaa om an toim innan tai palvelun 
järjestämisen m ahdollisuutta näille ryhmille (toisaalta tällainen palvelu 
voi olla puhelim en tai internetin välityksellä toimivaa, missä tapaukses
sa paikalla ei ole väliä). Se, että PAM ei tee yhteistyötä m aahanm uut- 
tajajärjestojen kanssa, valaisee hyvin m onikulturism iin liittyviä haas
teita.

Ensinnäkin, millä perusteella tulisi valita ne järjestöt niiden noin 
600 m aahanm uuttajajärjestön joukosta, joita Suomessa on laskettu 
olevan (Saksela 2003), joiden kanssa päätetään tehdä yhteistyötä? Toi
sin sanoen, m itkä järjestöistä ovat representatiivisia? Toiseksi, maahan- 
muuttajajärjestöillä saattaa olla keskenään ristiriitaiset agendat, tai ei 
selkeää agendaa ylipäätänsä.

”...(S )e  [yhteistyö maahanmuuttajajärjestöjen kanssa] vilahti 
tossa viime viikolla kun oli se etnisten suhteiden neuvottelufoo
rumi, kun siellä joku puheenvuoron käyttäjä sano, että se on vä
hän, tuntuu et se on välillä vähän hukassa näillä itselläkin näil
lä järjestöillä, että onko ne edunvalvontajärjestöjä, vai onko ne 
kulttuurijärjestöjä, vai mitä ne itse asiassa on? Toisaalta on kuul
tu näitä tarinoita siitä, että ne on keskenään niin kun aika, aika 
tota huonoissakin väleissä suomeksi sanottuna. ” (PTIb)

Toisaalta, PAM:in maahanm uuttajajäsenen mielestä ay-liikkeen pitäi
si nim enom aan käyttää m aahanmuuttajajärjestöjä tiedotuskanavana ja 
tätä kautta tehdä itseään tunnetuksi maahanmuuttajayhteisöissä.

”He voisivat lähettää englanninkielisiä tiedotteita maahanmuut
tajien järjestöille, esimerkiksi kurdilaisille järjestöille, jotta nämä 
voisivat kertoa omalle väelleen, että 'liittykää meihin. Kuusisataa 
järjestöä, se olisi kuusisataa kirjettä. A inakin jo tku t liittyisivät. 
He voisivat helposti saada [maahanmuuttajajärjestöjen] yhteis
tiedot ja  lähettää jokaiseen osoitteeseen kirjeen. ” (PJ Ib)
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Yksittäisillä PAM:in edustajilla on toki kontakteja maahanmuuttaja- 
järjestöjen edustajiin eri verkostojen kautta, m utta mitään systemaat
tista tai virallista yhteistyötä maahanmuuttajajärjestojen kanssa ei ole. 
Eräs PAMrin toimitsijoista arvelee, että maahanmuuttajajärjestöjä ei 
ole käytetty tiedotuskanavana osittain asennesyistä, siinä mielessä, että 
etnisyyteen liittyvien asioiden hoito koetaan helpommaksi järjestää ai
emmin mainittujen jo olemassa olevien verkostojen kautta. Hän koros
taa kuitenkin, että esimerkiksi venäjänkielisessä SPEKTR-lehdessä on 
parin vuoden ajan ollut PAM:in ja Rakennusliiton tiedotteita, m utta 
maahanmuuttajajärjestöjä ei ehkä vielä koeta liitossa luonnollisena yh
teistyö-/ tiedotuskanavana.

Tyypillistä PAM:in menettelylle on, että maahanmuuttajiin liitty
vät kysymykset halutaan liitossa ensisijaisesti nähdä ulottuvuutena joka 
integroidaan muuhun toimintaan, eikä niinkään erillisenä "maahan- 
muuttajakysymyksenä". Ajatusta omien ammattiosastojen perustami
sesta eri etnisille30 tai kansallisille ryhmille ei pidetä hyvänä. Tällaisten 
osastojen katsotaan estävän maahanmuuttajien integroitumista ay-liik- 
keeseen:

"Minä en nää sitä kyllä hyvänä että et me perustettas erikseen jo 
tain tämmösiä maahanmuuttajien osastoja, et me pantas heidät 
niinku j  oh onki ikiomaan lokeroon ja  pidettäis erillään, tärkeem- 
pää olis nimenomaan miettii ne konstit jolla me saadaan heidät 
mukaan tähän meidän normaaliin toimintaan. ” (PT10)

ja vielä:

"En olis hyväksymässä jos meille keksis ehdottaa et perustettas 
joku tällanen maahanmuuttajien ammattiosasto tai näin. Toki 
sitten jos heil on tarpeita jatkossa toimia liitossa ikään kuin siitä 
näkökulmasta et heil on yhteisiä kysymyksiä liittyen tähän et he 
on tänne tulleita muualta, niin se on sit toinen juttu. Et normaa
litoiminnassa pitää olla muitten kanssa yhdessä. " (PT10)
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Argumentti muistuttaa monikulturismin kriitikon Brian Barryn (2001) 
näkemyksiä. Hänen mukaan vähemmistöille kohdennetut erityspolitii- 
kat itse asiassa saattavat toimia niitä vastaan. Barry esimerkiksi vastus
taa espanjankielistä opetusta latinalaisamerikkalaista alkuperää olevil
le oppilaille yhdysvaltalaisissa kouluissa sillä perusteella, että se hänen 
mukaansa estää heitä integroitumasta englanninkieliseen valtavirtaan. 
Yleisemmällä tasolla monikulturismia aatteena on kritisoitu siitä, että 
kielelliset, kulttuuriset ja uskonnolliset erityispolitiikat johtavat sepa
ratismiin, joka vähentää eri ryhmien motivaatiota osallistua laajem
piin kansallisvaltiollisiin projekteihin, kuten hyvinvointiyhteiskunnan 
ylläpitämiseen ja että erityispolitiikat ylläpitävät keinotekoisesti jakoa 
”meihin” ja ” heihin” painottamalla ja tukemalla sitä, mitä määritellään 
kulttuuriseksi tai etniseksi erilaisuudeksi. Toisaalta, sama PAM:in toi
mitsija näkee ”vieraan” kielen ympärille rakentuvassa ammattiosastossa 
tiettyä etua kielikynnyksen ylittäjänä.

”Kyllähän sitten tietyt asiat on sutjakkaampia hoitaa omankieli- 
sesti ainakin alkuun ja  toki saman maan kansalainen ja  samaa 
kieltä puhuva joka on jo monet vaikeudet joutunut ehkä täysin 
itse ja  kantapään kautta ratkomaan, niin osaa neuvoa ja  et pysty 
sit väittelemään sudenkuoppia. Et siinä on ihan ymmärrettäviä 
puolia. ” (PT 10)

Tärkeää on niin ikään kyseenalaistaa, onko samaa kieliryhmää edusta
villa jäsenillä ylipäätään olemassa yhteistä kulttuurista tai etnistä iden
titeettiä, jonka ympärille ay-toimintaa kannattaisi rakentaa. On toki 
mahdollista, että vaikka samaa kansallisuutta tai kieliryhmää edusta
vat PAM:in jäsenet eivät olisi ennen Suomeen muuttoaan lähtömaas
saan tunteneet minkäänlaista yhteenkuuluvuutta, voi tällainen yh
teenkuuluvuuden tunne syntyä uudessa tilanteessa ja uudessa maassa 
esimerkiksi yhteisistä kokemuksista suhteessa työmarkkinoihin. Etni
nen yhteenkuuluvuuden tunne ja etninen solidaarisuus eivät ole m uut
tumattomia, ja etnisyys voi aktivoitua tietyssä tilanteessa materiaalisista 
tai muista syistä (Song 2003). Joidenkin maahan muuttaneiden kieli-/ 
kansallisryhmien keskuudessa tiettyyn yhteiskuntaluokkaan identifioi-
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tuminen voi olla merkittävämpi tekijä kuin tunne etnisyydestä. Pako
laisina tai turvapaikanhakijoina maahan tulleille poliittinen suuntaus 
voi olla tärkeämpi seikka kuin kuuluminen tiettyyn etniseen ryhmään. 
Maahanmuuttajaryhmien näkeminen vain ja ainoastaan etnisinä kate
gorioina saattaa hämärtää muiden tekijöiden kuten sosiaalisen luokan, 
koulutuksen, iän, sukupuolen, poliittisen suuntauksen tai maahantulo- 
syiden merkitystä yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta tai eriarvoisuut
ta tuottavina tekijöinä (ks. esim. Mulinari & Neergard 2004).

PAM:in edustamat palvelualojen työt ovat pitkälti matalapalk
kaisia. Haastattelemani kaksi PAM:iin kuuluvaa maahan muuttanutta 
kokkia nostivat esiin sen seikan, että heidän mielestään matalimmilla 
palvelualojen palkoilla on vaikea elättää itsensä ja perheensä pääkau
punkiseudulla. Molemmat heistä harkitsevat alan vaihtoa tästä syystä. 
Vaikka he esimerkiksi kritisoivat sitä, että PAMrissa ei työskentele maa
hanmuuttajia, vaikuttaa siitä, että heille matala palkka on paljon konk
reettisempi kysymys, johon he toivovat PAM:in vaikuttavan, kuin se, 
missä määrin monikulturistinen PAM:in toiminta on. Voidaan hyvällä 
syyllä olettaa, että taloudellisiin seikkoihin kuten palkkaan ja sosiaali
turvaan liittyvät intressit ovat PAM:in jäsenillä, alkuperästä huolimatta, 
täysin samat. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei PAM:in maahan- 
muuttajataustaisilla jäsenillä voisi olla jotain valtaväestöstä poikkeavaa 
etnistä tai kulttuurista identiteettiä, jonka tunnistaminen ja huomioi
minen saattaisi parantaa heidän mahdollisuuksia ja motivaatiota osallis
tua ay-toimintaan. Jäsenistön monikansallistuminen nähdään PAM:issa 
etupäässä kielikysymyksenä:

”Useimmiten meiän aktiivit näkee tän asian aika lailla kieliky
symyksenä ja  siihen on esitetty, että meiän pitäs nyt pystyy palve
lemaan materiaalin suhteen kun henkilöstönkin yhä useammilla 
kielillä. ” (PT10)

PAM:in toimitsijat myöntävät, että yhteisen kielen puute joskus vai
keuttaa asiakaspalvelutilanteita, mutta he painottavat, että jokaisen asia 
hoidetaan vaikka se veisi kauankin aikaa. Maahanmuuttajien määrän 
lisääntyessä voidaan olettaa, että suomalaisessa ay-liikkeessä, jossa jä-
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senten järjestäytyminen historiallisesti perustuu am m attiin ,31 joudu
taan nykyistä useammin pohtim aan missä määrin etnisyyteen tai äi
dinkieleen perustuva järjestäytyminen on m ahdollista tai toivottavaa, 
sekä heikentääkö tällainen ryhm ittym inen ay-liikkeen jäsenten sosiaa
lista yhteenkuuluvuutta.

Korpi (1984) selitti vuonna 1982 Ruotsin ennätyksellisen korkea
ta ammatillista järjestäytymisastetta m uun muassa Ruotsin työväenluo
kan kollektiivista toim intaa helpottavalla historiallisella ”rodullisella” ja 
etnisellä yhtenäisyydellä. Korpi ei tarkem m in kuvaa millä tavalla edel
lä m ainittu  yhtenäisyys on edellytys työväenluokan koheesiolle. M yö
hem m ät Ruotsin ay-liikettä tutkineet tutkijat M ulinari ja Neergaard 
(2004) pitävät kuvaa ruotsalaisen työväenluokan homogeenisyydestä 
ideologisena representaationa, joka sulkee pois naiset, am m attitaidot
tom at työläiset ja poliittisesti radikaalit osana ruotsalaista työväenluok
kaa, eikä tee oikeutta ruotsalaisen työväenluokan ”rodulliselle” ja etni
selle m oninaisuudelle.

Maahanmuuttajat ammattiliitoissa: uutta tietoa ja 
näkemystä?

Kansainvälisesti ulkomaalaistaustaiset työntekijät nähdään usein, ay-liik- 
keessä ja yhteiskunnassa laajemminkin, epäpoliittisena eksoottisena mas
sana, jonka passiivisuus ja heikko poliittinen status heikentää yhteiskun
nan yhtenäisyyttä. Toisaalta jotkut äärivasemmistolaiset ryhmittymät 
näkevät maahanmuuttajissa poliittista potentiaalia nimenomaan sen ta
kia, että maahanmuuttajaväestö ei ole yhtä integroitunut vallitsevaan po
liittiseen järjestelmään kuin kantaväestöön kuuluvat työntekijät.

Kimmo Kevätsalo (2005, 13) on samoilla linjoilla kirjassaan Yhdes
toista hetki, jossa hän peräänkuuluttaa suomalaisen ay-liikkeen uudistu
misen tarvetta: ” Ajatte Ien että muutokset tulevat marginaalisista ryhmis
tä. N iin  alkoi katolisen kirkon uskonpuhdistus... uusien toimintatapojen 
orastavia merkkejä ja  ensi kokeiluja on viisainta etsiä pääkonttorien tai 
keskustoimistojen ulkopuolelta, paikallisesta toiminnasta, etten sanoisi ju u 
rilta”
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Mulinari ja Neergaard (2004) toteavat, että ruotsalaisen amma
tillisen keskusjärjestön LO:n sisällä vaikuttavassa maahanmuuttaji
en omassa verkostossa Fackligt aktiva invandrare:ssa (FAI) toimivat 
maahanmuuttajat kokevat usein, että ruotsalainen ay-toiminta on lii
an konsensus-hakuista ja myötäilee liikaa työnantajapuolen tahtoa. 
FAI pyrkii vahvistamaan maahanmuuttajien asemaa ruotsalaisessa ay- 
kentässä yhdistämällä ay-toiminnasta kiinnostuneet maahanmuutta
jat sekä syntyperäiset ruotsalaiset. FAI koettaa nostaa agendalle mo
nikulttuurisuuteen, integraatioon ja rasismiin liittyviä aiheita. Järjestö 
toimii eräänlaisena piikkinä lihassa ruotsalaisessa ay-liikkeessä moni
toroimalla ruotsalaisten keskusjärjestöjen kannanottojen heijastumista 
käytännön tasolle minimoidakseen ”kuilua sanojen ja  toiminnan välil
lä ’. Useat FALn aktiivit ovat olleet mukana ay-toiminnassa jo ennen 
Ruotsiin muuttoaan, ja jotkut heistä, varsinkin suuri osa latinalaisesta 
Amerikasta tulleista, ovat nimenomaan ay-aktiivisuutensa takia joutu
neet pakenemaan Ruotsiin. FALn jäsenet ovat suuresta kansallisesta, 
uskonnollisesta ja etnisestä keskinäisestä variaatiosta huolimatta valin
neet ay-liikkeen yhdeksi yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavakseen. 
Tanskassa Netvaerk i Fagbevegelsen (NIF) on maahanmuuttajien, etnis
ten vähemmistöjen, pakolaisten ja etniseen tasa-arvoon liittyvistä kiin
nostuneiden tanskalaisten välinen verkosto tanskalaisessa ay-liikkees
sä. Aika näyttää, syntyykö suomalaisten ammattiliittojen välille FAI:n 
tai NIF:n kaltaista verkostoa. Etelä-Koreassa on vuodesta 2005 lähtien 
toiminut maahanmuuttajien oma ammattiliitto The Migrant Workers 
Trade Union (MTU), joka on työskennellyt maahanmuuttajien työeh
tojen kohentamisen ohella dokumentoimattomien maahanmuuttajien 
aseman parantamiseksi. Suomessa Rakennusliitto on toistaiseksi ainoa 
ammattiliitto, jolla on oma ammattiosasto maahanmuuttajajäsenille. 
Osasto ”Seiskassa” on noin 350 pääasiassa venäjää tai viroa äidinkiele
nään puhuvaa jäsentä.32

PAJVLin toimitsijat suhtautuvat varauksella Rakennusliiton mal
liin, sillä he näkevät sen eriyttävänä.
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PAM:in t o i m i n t a  ver ra tt una br i t t i lä i seen  
ja t a n s k a l a i s e e n  mal li in

John W rench (2004) on verrannut Iso-Britannian ja Tanskan am m atti
liittojen toim intam alleja suhteessa m aahanm uuttajiin. Iso-Britanniassa 
am m attiliittojen toim inta perustui vielä 1960-luvulla siihen, että kaik
kia jäseniä, etnisestä tai ” rodullisesta” taustasta huolim atta, kohdeltiin 
lähtökohtaisesti samalla tavalla. 1990-luvulla Iso-Britanniassa oli siir
rytty m onim uotoisem piin toim intaperiaatteisiin ja käytäntöihin. Syr
jiviä käytäntöjä liittojen sisällä tunnistavaa ”etnistä monitorointia ’ oli 
olemassa. Etnisiin vähemmistöihin kuuluvilla am m attiliittojen jäsenillä 
oli omaa järjestäytymistä liitoissa ja heille oli kiintiöityjä paikkoja liitto
jen päättävissä elimissä. Tanskassa sitä vastoin liitot eivät lähteneet Bri
tannian tavoin m uuttam aan liittojen rakenteita, vaan ne keskittyivät 
m aahanm uuttajien kieli- ym. koulutukseen. Etnisesti syrjiviä käytäntö
jä ammattiliitoissa, ja työelämässä ylipäätänsä, yritettiin Tanskassa pois
taa ja torjua koulutuksella ja asennemuokkauksella. Brittiläinen malli 
puolestaan perustuu oletukseen rakenteellisten rasististen ja syrjivien 
prosessien olemassaolosta. Näitä on yritetty poistaa esimerkiksi varaa
malla etnisiä vähemmistöjä edustaville jäsenille edellä m ainittuja kiin
tiöityjä paikkoja liittojen päättävissä elimissä, tai antamalla vähemmis
töihin kuuluville erityiskoulutusta. Tanskalaisen ja brittiläisen mallin 
eroavaisuudet kum puavat W renchin m ukaan erilaisista työm arkkina
malleista: tanskalaisten am m attiliittojen malli on suhteessa pohjoismai
seen neuvottelevaan työmarkkinamalliin, jossa työmarkkinaosapuolet 
neuvottelevat institutionalisoituneesti keskenään, kun taas anglosaksi
sessa työmarkkinamallissa osapuolten välit ovat lähtökohdiltaan ristirii
taisempia kuin korporatistisessa pohjoismaisessa mallissa.

PAMrin toim inta m uistuttaa W renchin kuvailemaa tanskalaista 
mallia; m aahanm uuttajiin liittyvät kysymykset nähdään ensisijaisesti 
kielikysymyksenä ja vaikuttamisena asennetasolla esimerkiksi rasismia 
vastaan, mistä esimerkkinä osallistuminen rasismin vastaiseen RAS- 
M US-verkostoon. M aahanm uuttajat halutaan nähdä PAMussa ensisi
jaisesti yksilöinä ja jäseninä, joilla saattaa olla tiettyjä erityistarpeita, 
eikä edellä m ainittuun brittiläiseen tyyliin lähtökohtaisesti epäedulli-
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sessa asemassa olevina etnisinä ryhminä, joita varten pitäisi olla vahvoja 
erityistoim enpiteitä (affirmative action, positive discrimination).

"Meidän fokus on niissä hyvien suhteiden edistämisessä, ei eril
lisessä maahanmuuttajatoiminnassa, mä oon itsekin yrittäny ak
tiivisesti toimia sen puolesta, että meil ei ois jotain erillistä maa- 
hanmuuttajatoiminnan otsikkoa jossakin, vaan että nää ihmiset 
on meidän jäseniä, heil on ehkä joitakin erillistarpeita joihin  
meidän pitää vastata. ” (PTlb)

PAM:in toim inta ja ideologia m aahanm uuttajiin liittyvissä kysymyk
sissä heijastaa universalistista skandinaavista hyvinvointivaltiomallia. 
M aahanm uuttajat halutaan ennen kaikkea integroida liiton ”normaa
liin” toim intaan, mitään brittiläis-tyylisiä vahvoja erityistoimenpiteitä 
ei ole ja m aahanm uuttajien om at osastot nähdään nim enom aan eriyt
tävinä. Toisaalta kysymys m onikulturism ista ei ole ”joko tai” -kysymys. 
PAM:in toiminnassa on merkkejä lievästä m onikulturism ista kuten ve
näjänkielisille jäsenille järjestetyt om at illat, joissa "on saanut kysellä ja  
puhua” ja joissa on ollut tulkkausapua paikalla (esimerkiksi erässä illas
sa keskityttiin palkan korotuksiin ja vuosilomiin). Ay-materiaalin jul
kaisemista useammalla kielellä voidaan myös pitää jonkinasteisena mo- 
nikulturism in ilmentymänä. Kysymykseen omista ammattiosastoista 
m aahanm uuttajille PAM:in toimitsija vastaa, että ay-liike voi toimia 
yhtenä m aahanm uuttajia suomalaiseen yhteiskuntaan kotouttavista ka
navista, m utta  että tällaiset osastot estävät kotoutumista.

”Tokihan niin kun ammattiyhdistysliikkeellä ja  meillä ay-liik- 
keen työntekijöinä on joku  rooli siinä, että me yritettäis kanssa 
tossa kotouttamisprosessissa kortemme kantaa kekoon, niin m i
ten sä kotoudut jos sä olet koko ajan kaltaistes kanssa tekemisis
sä?” (PT1 h)

PAMrilla ei ole erillistä julkilausuttua strategiaa tai toim intasuunnitel
maa m aahanm uuttoon liittyvien kysymysten osalta, m utta esimerkiksi 
PAM:in vuodelle 2010 ulottuvassa strategiassa todetaan, että "Suomi on
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tasa-arvoinen ja  monikulttuurinen hyvinvointiyhteiskunta, jossa palvelu
jen  kysyntä ja  työvoiman tarve kasvaa”.33

M onikulttuurisuus on siis virallisesti tunnustettu  tosiasia, joskaan 
term in merkitystä ei tässä yhteydessä käsitellä. PAM:in tyylille on us
kollista, että m itään erillistä ”maahanmuuttajatoimintasuunnitelmaa” ei 
ole tehty, vaan kannanotto m onikulttuurisuudesta on integroitu PAM: 
in yleiseen strategiaan.

M aahanm uuttajiin liittyvä toim inta on PAM:issa tähän saakka ol
lut pitkälti ad  hoe -tyylistä. Toim intasuunnitelm an laatimista suhteessa 
m aahanm uuttajiin  pidetään kuitenkin tärkeänä. Liiton toimitsijat ko
kevat, että sen avulla saataisiin systematisoitua toimintaa:

"Sen [maahanmuuttajastrategian] pitäis olla ihan koko järjes
tön kautta linjan, ja  siihen pitäs irrottaa resurssejapa ne resurssit 
pitäs kohdentaa. Yhteistyötä pitäis eri työntekijäryhmien välillä 
harrastaa... voimia menis hukkaan vähemmän. ” (PT2)

Käytännössä tähän asti m aahanm uuttajiin liittyviä kysymyksiä ovat 
PAM:issa vieneet eteenpäin m uutam at yksittäiset entusiastit, joilla on 
katsottu olevan sopivanlaista kielitaitoa tai kansainvälistä kokemus
ta. Toim inta on siinä vaiheessa, että perustavanlaatuiset toim enpiteet 
kuten materiaalin painattam inen sekä vieraskieliset osiot liiton inter
netsivuilla on toteutettu . Osallistuminen rasismin vastaisiin ja etnisiä 
suhteita käsitteleviin verkostoihin on osoitus siitä, että liitto on tu n 
nustanut m aahanm uuttajien suomalaisessa yhteiskunnassa kohtaam at 
epäkohdat ja reagoinut niihin. Helsingin aluetoimistossa on järjestet
ty tiedostustilaisuuksia aikuiskoulutuskeskus Adultassa palvelualoja 
opiskeleville m aahanm uuttajille sekä PAJVLin venäjänkielisille jäsenil
le. Kaikkein pisimmiile vietynä erityiskohtelu maahanm uuttajajäsenten 
kohdalla voi Penninxin ja Roosbladin (2000, 1-16) m ukaan tarkoittaa 
sitä, että am m attiliitot tiedostavat oman organisaationsa mahdolliset 
kulttuuriset ja etniset rajat jotka estävät m aahanm uuttajia esimerkik
si työskentelemästä liitoissa ja osallistumasta päättäviin elimiin. Tämä 
on heidän mukaansa se vaihe, joka saattaa aiheuttaa eniten vastustus
ta liitoissa. Toim enpiteitä, jotka osoittaisivat reagointia edellä m ainit-
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tuun kysymykseen, ei PAM:issa ole nähtävissä. Liitossa ei työskentele 
maahanmuuttajia, mitä monet PAM:in toimitsijat pitävät valitettava
na, sillä maahanmuuttajat voisivat esimerkiksi ”tuoda uutta tietoa liit
toon’ (ulkomaalaistaustaisia luottamushenkilöitä on muutamia). Toi
saalta liitossa korostetaan, että maahanmuuttajat eivät ole hakeutuneet 
PAMiiin töihin, ja että rekrytointi tapahtuu usein ”talon sisältä”.

Vuonna 2002 tehdyn kyselyn34 mukaan 69 prosenttia PAM:in 
maahanmuuttajajäsenistä on omasta mielestään sopeutunut ”erittäin 
hyvin ’ tai ”hyvin” suomalaiseen työelämään. Voidaankin kysyä, ovat
ko PAMrin maahanmuuttajajäsenet jo niin mukautuneita suomalai
seen yhteiskuntaan, että he ylipäätänsä eivät kaipaa mitään mitä voisi 
kutsua ”maahanmuuttajatoiminnaksi”? 65 prosenttia kyselyyn vastan
neista maahan muuttaneista jäsenistä koki ”paremman työttömyystur
van ja  kassa-avustuksen työttömyyden aikana ’ tärkeimmäksi syyksi liittyä 
liittoon. Toisaalta, tutkimuksessa ei kysytty, kaipaavatko maahanmuut
tajat PAM:ilta erityispalveluita, ja jos kaipaavat, niin minkälaisia pal
veluita. Myöskään PAM:in taholta tätä asiaa ei ole systemaattisesti sel
vitetty, mutta liiton edustajien mukaan on selvää, että asiakaspalvelussa 
tarvitaan nykyään aikaisempaa enemmän vieraiden kielten taitoa.

PAM:in toimitsijoiden kokem ukset työskentelystä  
maahanmuuttajajäsenten kanssa

Työskenteleminen ”maahanmuuttajakysymysten" parissa saatetaan ko
kea kulttuurisesti rikastuttavana ja uuden oppimisena, kuten PAM:in 
toimitsijan kommentti osoittaa:

"Kyllä minun oma tämmönen kulttuurinen ymmärtäminen on 
laajentunu. Tavallaan minä asetan sen illan taikka sen tapaami
sen, oli se sitteyksittäinen työsuhdeasia taikka iltatilaisuuden jär
jestäminen. .. mä tavallaan asetan ihan erilaiset, vähän erilaiset 
tavotteet, kun jos se olis suomalaisille. Jotenkin sellanen hyväksy
minen on kyllä lisääntyny, ei sille mitään voi... ja  hyvä niin. Se 
on kyllä hirveen haastavaa ollu. M ä olen oikeastaan ottanut tän
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tämmöseks omaksi kasvamisen kysymykseksi koska mä luulen et 
jos rehellisiä ollaan niin meillä kaikilla on siinä kyllä tarkastelun 
paikka. ” (PT2)

Ja vielä:

"Mä pidän sitä [maahanmuuttoa] kaiken kaikkiaan yhteiskun
nalle hyvänä, ja  tämmösenä kulttuuridiversiteettiä tuovana asia
na joka pitää nähdä myönteisenä asiana. ” (PT10)

Yllä olevat sitaatit heijastavat Suomessa nykyään niin yleistä ”moni
kulttuurisuus on rikkaus” -diskurssia, jossa vieraiden kulttuurien koe
taan tuovan myönteistä kulttuurista monimuotoisuutta suomalaiseen 
yhteiskuntaan. Toisaalta jotkut PAMrin toimitsijoista nostavat esille 
”kulttuurien kohtaamisista” johtuvia törmäyksiä kuten sen, että ”tietyis
tä kulttuureista” tulevien miesten on vaikea hyväksyä naista esimiehek- 
seen työpaikoillansa. Tätä seikkaa jotkut PAM:in toimitsijat kokevat 
joskus joutuvansa selvittämään maahan muuttaneille (mies)puolisille 
PAM:in jäsenille:

"Joissakin kulttuureissa on hyvin hankalaa se, että nainen on esi
mies. Että mies ottaa käskyjä naiselta, ja  tavallaan siinä [jäsen- 
palvelutilanteessa] joutuu joskus olemaan kieli keskellä suuta, ja  
kertoo se, että täällä Suomessa toimitaan tällä tavalla, ja  että on 
ihan normaalia että nainen on esimiehenä. Se on niinku... ar
vovaltaan ei vaikuta. ” (PT9)

Tekemissäni haastatteluissa tuli myös esille, että maahanmuuttajajäsen- 
ten palvelu vaatiienemmänaikaresurssejaasiakaspalvelutilanteessa. Kysy
mykseen asettavatko maahanmuuttajajäsenet erillisiä haasteita, PAM:in 
toimitsija toteaa:

"Vaatii, vaatii, vaatii! Se vaatii enemmän resursseja kun, koska 
siilon kun puhutaan maahanmuuttajajäsenistä niin, ei heille ole 
samalla tavalla selvillä tää suomalainen työmarkkinamekanismi
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vaikka he olisivatkin meillä käyneet siinä tutustumiskäynnillä 
[PAM:issa aikuiskoulutuskeskuksen oppilaina] silloin aikanaan. 
Tavallaan se ajankäyttö tuplaantuu sitä kautta. Asiat pitää niin- 
ku ikään kuin kauempaa alkaa se selittäminen, että kun heil
le [maahanmuuttajajäsenille] ei ole selvillä tää työmarkkinakäy- 
täntö, niin siihen joudutaan niinku paneutumaan enemmän, 
siihen asiaan. Sanasto on usein heille niin vaikeaa, heille kuluu 
aikaa sen asian selvittämiseen, että mitä tämä työehtosopimuksen 
tai lain pykälä tarkoittaa. ” (PT8)

M aahanm uuttajien ja PAM:in toimitsijoiden kohtaam inen tapahtuu 
pääasiassa arkipäiväisessä asiakaspalvelussa. Myös luottam ushenkilöinä 
toimiville PAJVkin jäsenille, varsinkin pääkaupunkiseudulla, palvelu
alojen etninen m onim uotoistum inen on arkipäivää (esimerkkinä mai
nittakoon, että PAM:in toimitsijoiden arvion m ukaan noin 90 % laiva- 
siivoojista Suomessa on ulkomaalaistaustaisia).

M aahanm uuttajat ottavat liittoon yhteyttä pitkälti samoista syis
tä kuin kantaväestöön kuuluvat jäsenet. Tavallisia syitä yhteydenottoon 
ovat työehtosopimus-/työttömyyskassa-asiat. Turhauttavina liiton toi
mitsijat pitävät sellaisia tapauksia, joissa m aahanm uuttajat ottavat ongel
matapauksissa liittoon yhteyttä, m utta eivät uskalla viedä asiaa juridisesti 
eteenpäin, koska pelkäävät työnantajan reaktiota. Tällaisissa tapauksissa 
PAM:in toimitsijat kokevat, että työpanos menee hukkaan ja toisaalta jää 
selvittämättä onko työnantaja todella rikkonut työlainsäädäntöä.

Jäsenhankinta ja järjestäytymisaste

"Se on aika pitkälle sitä, että se koetaan kuitenkin niin vaikeeks 
ryhmäks saavuttaa suhteessa, kun meillä on tän järjestäytymisen 
kans muutenki ihan riittävästi ongelmia tässä perusporukassa... 
(S) e [maahanmuuttajaväestö] on kovin sirpaleista porukkaa ja  se 
tekee sen myöskin aika vaikeeks saavuttaa. ” (PT3)
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PAM:in maahanmuuttajajäsenien määrä on vuosien 2002 ja 2007 välil
lä kolminkertaistunut; heitä on tammikuussa 2007 noin 2 500, eli 1,2 
prosenttia jäsenistä. PAM:in toimitsijan mukaan PAM:in edustamil
la aloilla järjestäytymisaste on keskimäärin noin 60 prosenttia. PAM: 
issa, tai millään muulla taholla, ei ole tehty laskelmaa tai arviota siitä, 
mikä on maahanmuuttajien järjestäytymisaste yksityisillä palvelualoil
la. Toisaalta tiedetään, että maahanmuuttajat ovat yliedustettuina pal
velualoilla, ja tiedetään, että ulkomaan kansalaisten väestöosuus on 2,3 
prosenttia ja vieraskielisten väestöosuus 3,0 prosenttia.35 Koska PAM: 
in vieraskielisten jäsenten osuus on vain 1,2 prosenttia, voidaan hyvällä 
syyllä väittää, että maahanmuuttajien järjestäytymisaste on alhaisempi 
kuin valtaväestöön kuuluvien yksityisillä palvelualoilla työskentelevien 
palkansaajien. PAM:in edustajien ”tuntuma ’ maahanmuuttajien alhai
semmasta järjestäytymisasteesta tukee tätä väitettä. Kaiken kaikkiaan 
suomalaisiin ammattiliitoihin kuuluu kolmen ammatillisen keskus
järjestön ilmoittamien tietojen perusteella 15220 vieraskielistä jäsen
tä (SAK:hon kuuluviin liittoihin 11 000, STTK:hon kuuluviin liittoi
hin 3 000 ja Akavaan kuuluviin liittoihin 1 220).36 Maahanmuuttajien 
keskimääräistä (kaikki aloja ja kaikkia kansallisuuksia koskevaa) järjes
täytymisastetta on vaikea määrittää jo sen takia, että termi ”maahan
muuttaja’ on tulkinnanvarainen käsite. Jos esimerkiksi oletetaan, että 
kaikki Suomessa vuoden 2006 lopussa vakituisesti asunutta 156 827 
vieraskielistä3" henkilöä ovat maahanmuuttajia38 ja oletetaan, että hei
dän kuulumisensa työvoimaan (43 prosenttia) ja yritysaktiivisuutensa 
(14 prosenttia) on samaa luokkaa kuin kategoriassa ”ulkomaan kansa
laiset’, saadaan maahanmuuttajien ammatilliseksi järjestäytymisasteek
si Suomessa vuoden 2006 lopussa, kaikki alat mukaan lukien, 26 pro
senttia. Mikäli kategoriaan ”maahanmuuttaja” laskettaisiin mukaan ne 
tuhannet rakennusalalla tai maataloudessa työskentelevät Suomen lä
hialueilta tulevat ulkomaalaiset työntekijät, jotka työskentelevät Suo
messa lyhyitä ajanjaksoja, ja jotka eivät kuulu ammattiliittoihin, saa
taisiin maahanmuuttajien järjestäytymisasteeksi alhaisempi luku kuin 
laskemani 26 prosenttia. Maahan muuttaneiden suhteellisen alhaista 
järjestäytymisastetta ei automaattisesti voida selittää ”maahanmuutta- 
juudella \  vaan asia selittynee osittain sillä, että maahanmuuttajat työs-



kentelevät usein aloilla ja työpaikoilla, joissa ei ole vahvaa järjestäyty
misen kulttuuria, tai että heidän kiinnittymisensä työmarkkinoille on 
epävarmempaa kuin valtaväestöön kuuluvien työntekijöiden (esimerk
kinä valtaväestöä korkeampi työttömyysaste). Esimerkkinä alan m erki
tyksestä tässä yhteydessä m ainittakoon, että Suomessa ulkomaalaistaus- 
taisista lääkäreistä 87 prosenttia on ammatillisesti järjestäytynyt, kun 
vastaavasti rakennusalalla ulkomaalaistaustaisten palkansaajien järjes
täytymisaste on 10 prosentin luokkaa.39

Suurta eroa järjestäytymisasteessa selittänee ainakin se, että raken
nusalalla on paljon niin sanottuja lähetettyjä työntekijöitä tai maas
sa tilapäisesti työskenteleviä ulkomaalaistaustaisia henkilöitä, kun taas 
lääkärit asuvat pysyvämmin maassa ja ovat sen takia mahdollisesti m o
tivoituneita liittymään am m attiliittoon. Knocken (2000, 167) mukaan 
Ruotsissa m aahanm uuttajien järjestäytymisaste on keskimäärin suunnil
leen samaa luokkaa kuin ruotsalaisten työntekijöiden, m utta esimerkiksi 
turkkilaisten Ruotsin mittakaavassa alhainen järjestäytymisaste 1980-lu- 
vulla selittyi pääasiassa heidän sijoittumisellaan siivous-, hotelli- ja ravin
tola-aloille, joilla järjestäytymisasteet ovat keskimääräistä alhaisempia.

PAM :in toimitsijat pitävät m aahanm uuttajien rekrytointia vaike
uttavana tekijänä sitä, että suurin osa palvelualalla työskentelevistä maa
hanm uuttajista on kotoisin maista, joissa ay-liikkeen asema on ”hyvin 
erilainen” Suomeen nähden. Esimerkiksi entisistä kom m unistim aista 
tulevat työntekijät saattavat PAM:in toimitsijoiden m ukaan karsastaa 
ay-liikettä sen tähden, että Neuvostoliitossa am m attiliitot olivat osa 
kom m unistista valtionkoneistoa. Tästä huolim atta suurin osa PAM:in 
maahanm uuttajajäsenistä on kotoisin juuri post-kom m unistisista mais
ta, Venäjältä ja Virosta.

PAM:in toimitsijat tulkitsevat tietäm ättöm yyden ja pelon am m at
tiliittoon liittymisen mahdollisista negatiivisista seurauksista pääasialli
siksi syiksi, m itkä estävät m aahanm uuttajia liittymästä jäseneksi.

RA: Maahanmuuttajien järjestäytymisasteesta, sehän on huo
mattavasti alhaisempi, kun suomalaisten palvelualoilla ja  oike
astaan kaikilla aloilla, mitä syitä sä uskot olevan tähän alhaiseen 
järjestäytymiseen? ”
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PT8: "No, ne kokemukset mitkä meillä on, on se, että he eivät 
ole tietoisia siitä, että järjestäytyminen Suomessa on tämmönen 
normaali käytäntö työmarkkinoilla. Aika usein törmätään sii
hen, että no en minä tienny kun en ole suomalainen, että olisin 
voinut liittyä jäseneksi. Tiedonpuute on ulkolaisten keskuudessa 
edelleenkin suuri. ”

Saman seikan tuo esille myös haastattelemani keskiafrikkalaisesta maas
ta lähtöisin oleva ravintola-alan työntekijä:

”Olemme puhuneet [haastattelussa] siitä, mitä ay-liikkeen pitäi
si tehdä. En syytä sitä [ay-liikettä]', tai ehkä minun pitäisi, koska 
me [ravintola-alalla työskentelevät maahanmuuttajat] emme tie
dä oikeuksiamme. Pelkäämme koska ei ole ketään kenen puoleen 
kääntyä. Ja tiedätkö, olen varma että pomot tietävät, että emme 
tiedä ja  siksi voivat käyttää meitä hyväksi. ” (P2)

PAM:in toim itsijat kokevat varsinkin niin sanotuissa etnisissä ravinto
loissa työskentelevät ulkomaalaistaustaiset työntekijät varsin vaikeaksi 
ryhmäksi ammatillisen järjestäytymisen kannalta, koska nämä ravinto
lat ovat usein perhe- tai sukuyrityksiä (toiseksi vaikeasti tavoitettavaksi 
ryhmäksi m ainitaan ne siivoojat jotka työskentelevät useassa kohtees
sa). A m m attiliittoon voivat liittyä ainoastaan palkansaajat, edellä mai
nituissa ravintoloissa työntekijän ja työnantajan välinen raja ei aina ole 
selvä, eikä palkkoja läheskään aina makseta virallisesti. Ravintola-alan 
työntekijät voivat olla yrittäjiä, palkkatyöläisiä, pimeitä työntekijöitä, 
työharjoittelijoita tai jotain siltä väliltä.

"Suomessahan on myös paljon ravintolatyönantajia, etnisiä työn
antajia, ja  he usein tuovat aikamoisen määrän omia maansa 
kansalaisia työntekijöiksi... ja  tuota silloin tavallaan siis suhde 
[työnantajan ja  työntekijän välillä] on toisenlainen... eikä nämä 
meidän [ammattiliiton] systeemit ulotu sinne [etnisiin ravinto
loihin]. ” (PT6)

313



Haastattelemieni Uudenmaan Työsuojelupiirin ulkomaalaisen työvoi
man yksikön edustajien mukaan varsinkin pienissä etnisissä ravinto
loissa ja pienissä siivousliikkeissä on ”paljon ongelmia ’ liittyen työsuh
teen vähimmäisehtojen rikkomiseen.

PAM:in maahanmuuttajajäsenistä vajaa 400 on ravintolatyönteki- 
jöitä. Liiton toimitsijat otaksuvat, että suurin osa työskentelee suoma- 
laisomisteisissa ravitsemusliikkeissä.

"Suoraan niihin maahanmuuttajaravintoloihin meillä on vai
kea päästä koska niissä harvoin on meidän jäseniä, mä olettaisin 
melkein, että meidän jäsenet mitkä meillä ravintola-alalla on, 
niin ne on pääsääntöisesti töissä suomalaisten omistamissa ravin
toloissa. " (PT3)

Kuvaavana esimerkkinä mainittakoon, että koko Suomessa on loka
kuussa 2007 ainoastaan neljä kiinalaisessa ravintolassa työskentelevää 
PAMriin järjestäytynyttä ravintolatyöntekijää.

PAM:in toimitsijat painottavat, että etnisiä ravintoloita ei kuiten
kaan pidä kategorisesti yhdistää harmaaseen talouteen, ja että työehto
jen rikkominen perustuu joskus työnantajan tietämättömyyteen pai
kallisista laeista, joskus taas tietoiseen lain rikkomiseen. Kuten PAM:in 
toimitsijat, myös Uudenmaan Työsuojelupiirin ulkomaisen työvoiman 
yksikön edustaja nostaa esiin sen, että työlainsäädännön rikkominen 
saattaa joskus johtua tietämättömyydestä:

"No joka paikassa on ongelmia fulkomaalaisomistuksessa olevis
sa ravintoloissa], että ei ole mitään semmosta että niinku kaikki 
asiat täysin kunnossa ja  kyllä semmonen tuntemus on, että ei ne 
välttämättä koeta lakia kiertää mutta heillä ei oo vaan tietämys
tä; on ryhdytty yrittäjäksi ja  ei ole mitään tietoa niistä velvolli
suuksista mitä yrittäjille kuuluu. ” (TSP1)

Eräs PAM:in toimitsija ehdottaa pakollista työlainsäädännön tietämyk
sen todentavaa "yrittäjä-passia" ratkaisuksi ongelmaan. Hänen mukaan
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kaikilta työntekijöitä paikkaavilta työnantajilta vaadittava passi karsisi 
pois tietäm ättöm yydestä johtuvan työehtojen rikkomisen.

PAM:in toimitsijan näkemyksen m ukaan sana kiertää nopeasti 
m aahanmuuttajayhteisöissä ja tieto onnistuneista kokemuksista m aa
hanm uuttajien asioiden hoitamisessa leviävät näihin ryhm iin nopeasti.

"Me ollaan huomattu myöskin, että kun hoidetaan näitä jäse
ninä olevien maahanmuuttajien työsuhdeasioita, niin sana niis
tä kiirii heidän keskuudessaan paremmin kun suomalaisten kes
kuudessa. Tietysti kun nää on pienempiä yhteisöjä, niin heillä on 
tarve vapaa-aikanaan tavata omia maanmiehiään. Siellä tietysti 
tulee puheeksi, se on meidän mielestä nähtävissä, että kun jonkun 
kansallisuuden jonkun jäsenen asia on saatu onnelliseen loppu
tulokseen niin sitten tulee 'että minä olen kuullut ja haluan nyt 
kanssa l i i t ty ä . (PT8)

Vuonna 2005 ulkomaalaisista työllisistä lähes 80 prosenttia työskenteli 
palvelualoilla.40

M ajoitus- ja ravitsemisalalla ulkomaan kansalaisten työllisyysosuus 
on noin kahdeksan prosenttia suurempi kuin Suomen kansalaisten työl
lisyysosuus.41 M aahanm uuttajien sijoittumista yksityisille palvelualoille 
on edesauttanut osa-aikaistyön ja epätyypillisten työsuhteiden yleisty
m inen kyseisillä aloilla ja täm än lisäksi ulkomaan kansalaisten yritystoi
minnalle on nykyisin aiempaa vähemmän rajoituksia. Ulkomaisomis- 
tusta rajoittavaa lainsäädäntöä purettiin Euroopan U nioniin liittymisen 
yhteydessä. Varsinkin ravintola-alalla m aahanm uuttajien osuus on huo
mattava. Vuonna 2004 PR H :n kaupparekisterin ja verohallinnon m u
kaan Suomessa oli toiminnassa 1 152 kokonaan tai osittain ulkomaan 
kansalaisten omistuksessa olevaa ravitsemusliikettä (tässä luvussa ei ole 
m ukana perustamishetken jälkeen Suomen kansalaisuuden saaneita 
m aahanm uuttajia).42 Pääkaupunkiseudulla ja muuallakin Suomessa ra
vintola-alan m onikulttuuristum inen on konkreettisesti nähtävissä. Ra
vintola-alan yrittäjinä ja palkansaajina varsinkin Aasiasta ja Välimeren 
maista saapuneet miehet ovat suhteessa yliedustettuina.
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Jokainen haastattelemastani viidestä m aahanm uuttajasta työsken
telee tai on työskennellyt ravintoloissa (neljä viidestä ulkomaalaisomis
tuksessa olevassa ravintolassa). H e tuovat kaikki esiin sen, että ulko- 
maalaistaustainen työntekijä kohtaa ravintola-alalla erityisiä ongelmia 
liittyen palkanmaksuun ja työaikoihin. Kaksi heistä esimerkiksi ilmai
see, että heille maksetaan tai on maksettu huonom paa palkkaa kuin sa
man työpaikan suomalaisille työntekijöille samasta työstä. Tavallista on 
myös, että työnantaja tarjoaa työtä ulkomaalaistaustaiselle työnhakijal
le ilman verokorttia ota tai jätä periaatteella säästääkseen lakisääteisissä 
kustannuksissa (tai ehdottaa, että osa työstä merkitään virallisesti vero
kortille ja osa tehdään pimeästi).

Ravintola-ala on sisääntuloala, jolle voi työllistyä usein ilman m uo
dollista koulutusta ja täydellistä kotimaisen kielen taitoa (esimerkkinä: 
kukaan haastatelluista ravintola-alan työntekijöistä ei puhunut suomea 
eikä heiliä ollut kokemusta ravintolassa työskentelystä ennen Suomeen 
m uuttam istaan). PAM:in ulkomaalaistaustainen kokkina työskentele
vä jäsen kertoi, että Suomeen muuttaessaan hän päätyi ravintola-alalle, 
koska hänen kansalliseen ryhmään kuuluvat tuttavansa työskentelivät 
ravintoloissa.

RA: "Miten sä Suomessa päädyit ravintola-alalle, minkälaisia 
syitä sulia oli?”

PJ2: "Joo... ravintola-ala, mä pyrin sille alalle opiskelemaan ja  
kun ryhdyin etsimään ravintola-alan kouluja, ja sitten työpaik
koja niinkun oman maan ihmisten, niinkun sillä tavalla sosiaa
listen kontaktien kautta. ”

RA: "Et se oli luonnollista?”

PJ2: "Joo, se oli luonnollista, kielitaito] oli huono silloin, ainoa 
[keino] turvautua oman maan ihmisiin. ”

RA: "Ja... sait sä paljon apua heiltä [saman maan kansalaisilta] 
alussa kun tulit Suomeen. ”
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PJ2: ”Työnantajilta en saanut mitään apua, vaan he yrittivät hy
väksikäyttää. ”

RA: ”Ai se meni niin päin?”

PJ2: ”Joo, joo.”

RA: "Siinä ei ollut mitään solidaarisuutta sitten. ”

PJ2: "Niinku työt oli semmosia, että ei maksettu sillä tavalla ve
roja tai sellasia. ”

RA: "Joo... ”

PJ2: "Niinku työantaja käytti hyväkseen, ja ei tullut minkään
laista työvuorolistaa et aina elettiin päivä kerrallaan. ”

RA: "Eli pimeitä palkkoja. ”

PJ2: "Joo,joo.”

RA: "Ja sulia ei ollut muuta vaihtoehtoa sitten. "

PJ2: "Ei. Ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa. ”

RA: "Sulia ei ollut muita kontakteja?"

PJ2: "Kyllä mulla on mennyt pitkän aikaa, pari vuotta en saanut 
mistään työtä, pakko saada jostain rahaa silloin."

RA: .. (J)a nää oli nimenomaan sun oman maan kansalaisia
nää työnantajat?"

PJ 2: "Kyllä joo. "
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RA: "Ja he tiesivät, että rikkoivat lakia. Että se ei ollut tietämät
tömyyttä. ”

PJ 2: "Varmasti. Varmasti. ”

Kyseinen kokki työskenteli siis satunnaisesti ilman tyÖvuorolistaa tai 
verokorttia ja eli 'päivän kerrallaan ’. Hän koki tilanteen hyväksikäyt
tönä m utta ainoana vaihtoehtona siinä tilanteessa. Toinen kokkina 
työskentelevä ulkomaalaistaustaisen PAM:in jäsen painottaa sitä, että 
työntekijän ja työnantajan sama kansalaisuus ei ole minkäänlainen tae 
keskinäisestä solidaarisuudesta.

PJ 1 b: "Täällä Suomessa etnisten ravintoloiden omistajat ovat en
simmäisen polven maahanmuuttajia. On kysymys heidän selviä- 
misestään. On myös ajateltava perhettä kotona [lähtömaassa]”

RA: "Eli tarkoitat että on ajateltava [taloudellisesti] kontakteja 
kotiin [lähtömaahan]?”

PJ Ib: "Kyllä. Varsinkin ensimmäisen sukupolven [maahanmuut
tajien] on autettava kotona olevia. ” (kirjoittajan oma käännös 
englannista)

Köyhästä maasta lähtöisin olevan yrittäjän solidaarisuuden tunne saat
taa olla transnationaalisti vahvempi sukulaisiin lähtömaassa kuin omas
sa ravintolassa työskentelevään saman maan kansalaiseen. Toisin sanoen, 
jos ravintola tuottaa voittoa, siitä saattavat hyötyä sukulaiset lähtömaas
sa, eikä ravintolassa työskentelevä saman maan kansalainen esimerkiksi 
paremman palkan muodossa. Aikaisemmin mainituista maahanmuut
tajien ravintola-alan työssä kohtaamista epäkohdista huolimatta ky
seinen työ saattaa olla vaihtoehto työttömyydelle maassa vähän aikaa 
asuneille. Yrittäjyys voi tarjota keinon sosiaaliseen ja taloudelliseen riip
pumattomuuteen ja arvostukseen mutta yrittäjien joukossa on myös 
”pakkoyrittäjiä", joille yrittäjyys on ainoa vaihtoehto työttömyydelle.



Pohdintaa

M aahanm uutta ja t liit ty v ä t valtaväestöä harvem m in a m m a ttiliitto ih in  

Suomessa. Ruotsissa suuren työvoim an m aahanm uuton aikaan am m at

tiyhd is tys liike  hyväksyi työvoim an värväyksen u lkom a ilta  sillä ehdolla, 

että työnantajat lupautu iva t yrityksissään huolehtim aan jokaisen u lko 

m ailta  värvätyn työntekijän  liittym isestä  paikalliseen am m attiyhd is tyk

seen (Korkiasaari &  Tarkiainen 2000, 177). Ruotsin am m attiliitto jen  

jäsenhankintaa he lpo tti lisäksi se, että aina 1970-luvun a lkuun asti maa

h anm uutto  R uotsiin  perustui työvoim an tarpeeseen ja m aahanm uutta

jille  järjestyi heti työpaikka. Suomeen taas on m uu te ttu  huomattavas

t i harvem m in  ju u r i työn vuoksi ja Suomessa m aahanm uuttajien pääsy 

työelämään on o llu t hitaampaa ku in  Ruotsissa täystyöllisyyden vallites

sa. Toinen a m m attiliitto jen  jäsenhankintaa Suomessa vaikeuttava seik

ka on se, että keikkatyö lähialueilta, Baltiasta ja Venäjältä, on yleistynyt. 

Tilapäisesti maassa työskentelevän m otivaatio  ja m ahdollisuus liit tyä  

a m m a ttiliitto o n  ei ole samaa luokkaa ku in  maassa pysyvästi työskente

levän. Vars ink in  R akennusliitto  on ilmaissut huolensa kyseisen ilm iö n  

vaikutuksista suomalaisiin työeh to ih in . RAJVkissa läh ia lue ilta  tulevat 

maassa lyhyen aikaa työskentelevät siivoojat koetaan vaikeaksi ryhm äk

si tavoittaa. P A M :in  to im its ija t eivät kuitenkaan näe maahanm uuttoa 

sinänsä ongelmakysymyksenä, n iin  kauan ku in  m aahanm uuttajat teke

vät työtä samoilla työ- ja palkkaehdoilla ku in  suomalaiset työntekijä t. 

Päinvastoin; m onet heistä näkevät m aahanm uuton rikastuttavan Suo

mea taloudellisesti ja ku lttuurisesti. Täm ä näkemys on yhteneväinen 

suomalaisen ay-liikkeen nykyisten m aahanm uuttoon liitty v ie n  v ira llis

ten kannanotto jen kanssa.43

Ulkomaalaistaustaisten luottam ushenkilö iden määrä on P A M :in  

to im its ijan  mukaan va ihde llu t neljän ja kym menen välillä  (kaiken ka ik

kiaan y li 5 000 PAJVkin jäsentä to im ii luo ttam ushenkilö inä). P A M :in  

edustajistossa on 120 jäsentä. Tässä joukossa ei ole m aahanm uuttajia.44 

Vaikka maahanmuuttajajäsenten lukum äärän kasvu PAM:issa on o llu t 

suhteessa nopeaa, ovat he edelleen aliedustettu ina jäsenistön koostu

muksessa. K un vielä otetaan huom ioon , että P A M :in  henkilökuntaan 

ei ku u lu  m aahanm uuttajia, ja että luo ttam ushenkilö inä  to im ii vain

319



m uutam a m aahanm uuttaja , in tegro itum isen  ei vielä voida katsoa ole

van kovin pitkällä.
PA M :in toim itsijat näkevät u lkom aalaistaustaisten jäsenten  m ää

rän kasvun ensisijaisesti kielikysym yksenä siinä mielessä, että  liiton  on 
pystyttävä palvelem aan aikaisem paa useam m alla kielellä, sekä asiakas
palvelussa että m ateriaalin  suhteen. M aahanm uu tta jien  rekry to in tia  
vaikeuttavina tekijöinä PAM:issa pidetään:

1. M aahanm uu tta jien  tietoisuus am m attiliito ista  on  vajavaista.
2. Pelko am m attiliittoon  liittym isen seurauksista, työnantajan  

reaktiot (tätä selitetään sillä, että  m aah an m u u tta ja t tulevat 
usein m aista joissa ay-liikkeeseen kuulum isesta  voi seurata 
eriasteisia hankaluuksia).

3. M aahanm uu tta ja t työskentelevät palvelualoilla usein 
työpaikoissa, joissa ei ole järjestäytym isen k u lttuu ria  

(tavoitettavuusongelm a).

H aastattelem ani m aahanm uu tta ja t tuovat esiin sam at kolm e teemaa. 
Jo tk u t heistä lisäävät tosin, että  heidän m ielestään suom alainen ay-lii- 
ke ei ole näihin  päiviin saakka o llu t kovinkaan k iin n o stu n u t m aahan
m uu tta jien  asemasta Suomessa, koska m aahanm uuttajaväestö  on  ollut 
n iin  pieni. Kaksi PAM riin kuuluvaa m aahanm uu tta jaa  korostavat, että 
PA M :in tulisi palkata m aahanm uutta jia  tö ih in  liittoon . Asialla on  hei
dän  m ielestään sym bolinen m erkitys. T äm än lisäksi m aahanm uu tta ja t 
jo tka ovat kokeneet tietyt erityisvaikeudet, voisivat heidän m ielestään 
tuo d a  uu tta  osaam ista liittoon . Eräs haastatelluista m aahanm uutta jis ta  
katsoo, että PAM :in olisi käytettävä m aahanm uutta jajärjestö jä  kontak- 
tikanavana m aahanm uuttajayhteisö ih in .

Varsinkin etniset ravintolat vaikuttavat olevan käytännöllisesti ay- 
liikkeen ulo ttum attom issa, koska niissä to im in taperiaa ttee t eivät usein
kaan anna sijaa nykyisen kaltaiselle ay-toim innalle. O n  m erkkejä siitä, 
että  yksityisille palvelualoille on  syntym ässä eräänlainen e tn inen  ala
luokka, joka työskentelee heikoilla työehdoilla, ja joka ei järjestäydy 
am m atillisesti. U udenm aan  työsuojelupiirin  edustajan  m ukaan  suom a
laisissa ravintoloissa (toisin ku in  pienissä u lkom aalaisten om istuksessa
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olevissa ravintoloissa) ja isoissa ketjuravintoloissa ay-liike ja työpaikka
kohtaiset organisaatiot pitävät huolen siitä, että lakeja noudatetaan.

PAM:in toimitsijat pitävät maahanmuuttajien rekrytointia vaike
uttavina tekijöinä maahanmuuttajien taustoista johtuvia seikkoja, ku
ten tiedon puutetta, pelkoa tai sitä, että maahanmuuttajat työskente
levät aloilla, joilla järjestäytyminen on harvinaista. Selityksiä ei haeta 
niinkään ay-liikkeestä itsestään, joskin PAM on SAK:n edustajako
kouksessa nostanut agendalle maahanmuuttajille suunnatun tiedotta
misen kehittämisen tarpeen suomalaisissa ammattiliitoissa.

Maahanmuuttajataustaisiin jäseniin liittyvät asiat käsitetään PAM: 
issa ulottuvuutena joka tulisi ottaa huomioon kaikessa suunnittelussa ja 
toiminnassa, eikä erillisenä ”maahanmuuttajatoiminnan” alla tapahtu
vana erityistoimintana. Liiton toimitsijat korostavat myös, että on tär
keätä luoda nykyistä myönteisempi ilmapiiri suomalaisille työpaikoille 
vieraista kulttuureista tulevia kohtaan.

Haastattelemistani ravintola-alalla työskentelevistä maahanmuut
tajista osa oli jo ennen Suomeen muuttoaan tietoisia ay-liikkeestä. He 
ilmaisevat olevansa turhautuneita siitä, että heikossa työmarkkina-ase
massa olevien maahanmuuttajien asemaa käytetään palvelualoilla ylei
sesti hyväksi ja ovat sitä mieltä, että Suomessa ei ole tarpeeksi poliittis
ta tahtoa puuttua pienissä etnisissä ravintoloissa ilmeneviin työehtojen 
rikkomuksiin. Kaakkois-Aasiasta lähtöisin oleva kokki pitää absurdina 
sitä, että Suomen kaltaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa löytyy kolman
nen maailman työoloissa työskenteleviä ihmisiä, ja peräänkuuluttaa ay- 
liikkeeltä, poliittisilta päättäjiltä ja viranomaisilta vahvempaa panosta 
ongelman ratkaisemiseksi. Jotkut haastattelemistani maahanmuuttajista 
toivovat PAM:in toimitsijoilta parempaa vieraiden kielten osaamista.

Ammatillisen järjestäytymisen ”kulta-aika” ajoittuu läntisissä teolli
suusmaissa vuosien 1945 ja 1970 välille, jolloin teollisuus työllisti huo
mattavan osan väestöstä, ja ay-liike hyväksyttiin useassa länsimaassa osaksi 
kansallista sodanjälkeistä uudelleenrakentamisprojektia. Tämän ajanjak
son jälkeen ammatillisen järjestäytymisen suunta on näissä maissa pää
asiassa laskenut. Ay-liikkeen globalisoitumisen mahdollisuuden kannalta 
on ongelmallista, että Kaakkois-Aasian maat ja entiset Itä-blokin maat, 
joihin tuotantoa siirretään ja joissa vapaille ammattiliitoille oletettavasti
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olisi kysyntää (esimerkiksi sen takia, että näissä maissa työolot ovat mo
nesti yhtä heikolla tasolla kuin Länsi-Euroopassa viime vuosisadan alus
sa), työntekijöiden ammatillisen järjestäytymisen mahdollisuudet ovat 
autoritääristen hallitusten tai uusliberaalien käytäntöjen takia heikot.

Kasvava ryhmä työntekijöitä siirtyy toimialalta toiselle, eikä heidän 
ammatti-identiteettinsä rakennu yhden tietyn ammatin varaan. Työelä
män fragmentoituminen ja työsuhteiden prekarisoituminen ei koske 
pelkästään palvelualaa, vaan työelämää ylipäänsä. Palvelualoilla työnte
kijät tekevät aiempaa enemmän osa-aika työtä ja varsinkaan nuoret ei
vät ole alalla jäädäkseen. Pätkä- ja osa-aikatyötä tekevien mahdollisuu
det vaikuttaa työpaikoillaan, eivät ole samaa luokkaa kuin vakinaisessa ja 
kokopäiväisessä työsuhteessa olevien. Oma kysymyksensä on, lisääkö vai 
vähentääkö koettu vaikutusmahdollisuuksien väheneminen ay-toimin- 
nan ja ammattiliittoon kuulumisen mielekkyyttä. Johtavatko työelämän 
muutokset individualistisiin ratkaisuihin vai kollektiiviseen toimintaan, 
joka on ay-toiminnan perusta? Kaikki edellä mainitut työelämän m uu
tokset vaikuttavat ammattiliittojen jäsenhankintaan sekä ay-toimintaan 
työpaikoilla. Toisaalta, Suomessa järjestäytyminen ammattiliittoihin on 
yhä, huolimatta viimeisen 15 vuoden laskusta, kansainvälisesti katsottu
na erittäin korkealla tasolla. Ammattiliitoilla on edelleen kolmikantai- 
sesti vahva asema yhteiskuntapoliittisena vaikuttajana. Mutta löytääkö 
suomalainen ay-liike keinot, joilla se voi pysäyttää jäsenmäärien laskun 
tarjoamalla edellä mainitulle ydintyövoimaan kuulumattomille ryhmäl
le, jossa muun muassa maahanmuuttajat ovat yliedustettuna, houkutte- 
levan vaihtoehdon yksityiseen työttömyyskassaan liittymiselle? Ovatko 
liittojen perinteiset jäsenedut, palvelut ja vaikuttamisen kanavat sellaisia, 
joita nämä työmarkkinoille tulevat uudet työntekijät kaipaavat? Onnis
tuuko ay-liike yhdistämään etnisen monimuotoisuuden ja tasa-arvon?

Tämän kirjahankkeen yhteydessä on kirjoittajien kesken keskustel
tu siitä, mikä on ollut, on, tai voisi olla, suomalaisen ay-liikkeen globa- 
lisaatiostrategia. Kysymys liittyy luonnollisesti siihen, miten globalisaa- 
tio määritellään. Julkisessa keskustelussa globalisaatiolla viitataan usein 
viimeaikaiseen talouden ja kulttuurin maailmanlaajuisen murroksen ai
heuttamaan haasteeseen, johon eri tahojen on vastattava. Tämänlainen 
konventionaalinen lähestymistapa on myös ollut tämän artikkelin läh-
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tökohtana, siinä mielessä, että olen suhteuttanut m aahanm uuton työ
m arkkinoiden globalisoitumiseen ja kirjoittanut siitä, m iten yksi suo
malaisista am m attiliitoista reagoi tähän muutokseen.

Viitteet

1 Tutkimus on Työsuojelurahaston ja Kansan Sivistysrahaston rahoittama.

2 Laki oli voimassa 1.5.2004-30.4.2006.

3 Gastarbeiter-kysymys on niin sanottujen lähetettyjen työntekijöiden muodos
sa uudelleen ajankohtainen Euroopan Unionissa.

4 Vuonna 2000 neljän palvelualan am mattiliiton fuusiosta syntynyt PAM on 
jäsenmäärältään Suomen toiseksi suurin ammattiliitto ja se edustaa yksityis
ten palvelualojen palkansaajia. Palkattuja työntekijöitä liitossa on 278 (työt
tömyyskassa mukaan lukien) ja jäseniä noin 207 000 (31.12.2006). PAM:in 
jäsenistä 80 prosenttia on naisia.

5 Termillä "maahanmuuttaja” tarkoitan henkilöä, joka asuu alkuperäisen ko
timaansa ulkopuolella, riippumatta siitä, onko hänellä uuden asuinmaansa 
kansalaisuus vai ei.

6 Haastattelujen päivämäärät löytyvät lähdeluettelosta. Olen haastatellut 11 
henkilöä, joista kahta olen haastatellut kaksi kertaa.

7 Koska haastatteluissa on käsitelty arkaluontoisia asioita, kuten harmaata talo
utta ja etnistä syrjintää, olen luvannut kaikille tätä tutkimusta varten haasta
telluille henkilöille anonymiteetin.

8 Erästä heistä olen haastatellut kahteen otteeseen.

9 Haastattelin erästä Kaakkois-Aasiasta lähtöisin olevaan PAM:in jäsentä kah
teen otteeseen. Ensimmäisellä kerralla hän ei luottamuksen puutteeseen liitty
vistä syistä halunnut haastattelua nauhoitettavan, mutta suostui myöhemmin 
uuteen nauhoitettavaan haastatteluun.

10 Mt. Böckermanin ja Uusitalon mukaan ammatillinen järjestäytymisaste Suo
messa oli Suomessa vuonna 2005 75 %. Kevätsalon mukaan järjestäytymis
aste oli 71 % vuonna 2004 (Kevätsalo 2005:136) ja Ahtiaisen mukaan järjes
täytymisaste oli vuoden 2004 lopussa 69 % (Ahtiainen 2006).

11 www.seiu.org. (Hakupäivä 22.8.2007).

12 www.seiu.org/about/fast_facts/index.cfm. (Hakupäivä 10.1.2007).

13 Tilastokeskus: www.stat.fi/til/vaerak/2006_2007-03-23_tie_001.html. (H a
kupäivä 22.8.2007).
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14 Työm inisteriö: w w w .m ol.fi/m ol/fi/99_pdf/fi/04_m aahanm uutto /08_m aa- 
hanm uutto tilasto t/w ulktyoll.pdf. (H akupäivä 12.7.2007).

15 Palvelualojen am m attiliiton  edustajat toteavat tekemissäni haastatteluissa että 
m aahanm uuttajia  on  työläämpää saada liittym ään am m attiliittoon  kuin kan- 
taväestöön kuuluvia.

16 Laki on toisaalta jo ennen Loim aan kassaa suonut sen m ahdollisuuden, että 
palkansaaja kuu luu  pelkästään am m attiliiton  työttöm yyskassaan (täm ä ei to 
sin ole ollut kovinkaan yleisesti tiedossa). Böckerm anin ja U usitalon jo h to 
päätös saattaa siis olla liioitteleva.

17 Tilastokeskuksen väestöennusteen m ukaan Suomessa on vuonna 2040 330 
000 m aahanm uuttajataustaista kansalaista enem m än kuin vuonna 2007. www. 
sta t.fi/til/vaenn_2007_2007-03-31_tie_001 .htm l. (H akupäivä 17.7.2007).

18 H ufvudstadsbladet 6.7.2007.

19 w w w .evl.fi/kkh/heo/Tyom arkkinajärjestojenm am ukannano tto .pd f. (H aku
päivä 17.2.2007).

20 Ks. esim. Rakentaja-lehden artikkeli 8 .3 .2006 "U lkom ainen työvoim a h u o 
lettaa ykkösiä” tai PAM -lehden artikkeli 22 .10.04 "O ikeutta  työelämässä sor
retuille”.

21 H uvudstadsbladet 3 .1 .2006.

22 U utispäivä D em ari 22.2.2005.

23 H elsingin Sanom at 23.8.2006.

24 w ww.etuc.org (H akupäivä 1.2.2007).

25 SAK:n järjestö tu tk im us 2005:50.

26 T ilanne 31 .12 .06 .

27 PAM:issa jäsenistössä on rekisteröity 50 eri äidinkieltä.

28 E T M O -pro jek ti päättyi 30 .4 .2005 ja siinä oli m ukana am m atti-/työnantaja- 
liittojen jäseniä, TE-keskuksen ja työm inisteriön edustajia sekä työssä olevia 
m aahanm uuttajia.

29 Esim erkkejä m onikulttuuristisia toim enpiteistä ovat hallitusten antam a ra
hallinen tuki kielellisten vähem m istöjen medialle. M onikulturistisia to im en
piteitä ovat myös politiikkaohjelm at, joilla pyritään kannustam aan etnisten 
tai uskonnollisten vähem m istöjen osallistum ista "valtayhteiskuntaan”. Ay- 
liikkeessä esimerkki m onikulturistisesta toim enpiteestä on om a am m attiosas
to tietylle etniselle tai kielelliselle ryhmälle.

30 PAM :in jäsenet ovat rekisteröitynä äidinkielen perusteella, eikä äidinkielestä 
voida autom aattisesti vetää johtopäätöksiä henkilön kuulum isesta tiettyyn et
niseen ryhm ään.
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31 lo is in  kuin esimerkiksi Etelä-Euroopassa, missä ay-kenttä on usein vahvasti 
poliittisesti tai uskonnollisesti jakau tunu t.

32 Osasto Seiskaan voivat liittyä myös suom alaiset jäsenet. Vieraskieliset jäsenet 
voivat vastaavasti liittyä johonk in  toiseen am m attiosastoon tahtoessaan. Jä
senm äärä on lokakuulta 2007.

33 w w w .pam .fi/tam a_on_pam /strategia/. (H akupäivä 5.2 .2007).

34 Kama (2003)

35 T ilanne 31 .12.2006. h ttp ://w w w .stat.fi/til/vaerak/2006/vaerak_2006_2007- 
0 3 -23_ tie_001 .htm l.

36 Luvut ovat keskusjärjestöjen ilm oittam ia vuodelta 2006.

37 Äidinkieli m uu kuin suom i, ruotsi, saame.

38 O letus ongelm allinen esimerkiksi siksi, että se kategorisoi tietyt Suomessa 
asuvat vanhoihin etnisiin vähem m istöihin kuuluvat m uu ta  kuin  kotim aisia 
kieliä äidinkielenään puhuvat henkilöt m aahanm uuttajiksi.

39 Helsingin Sanom at 5 .2.2007.

40 w w w .ktm .fi/files/17081/279raporttil312_m am u.pdf. (Hakupäivä 12.7.2007).

41 w ww .ktm .fi. (H akupäivä 5.2.2007).

42  www.ktm.fi (H akupäivä 5 .2.2007). Ravitsemusliikkeillä tarkoitetaan tässä ta
pauksessa anniskeluravintoloita, kahvila-ravintoloita, ruokakioskeja, olut- ja 
drinkkibaareja, kahviloita, ateriapalveluita ja henkilöstöruokaloita.

43 Vrt. työm arkkinajärjestöjen m aahanm uuttokam panja tam m ikuussa 2007 
(www.akava.fi.up load /2007% 20K am pan ja t/u lkom T T .pd f). (H akupäivä 
16.2.2007).

44 Vaaleissa oli vuonna 2006 ehdolla 559 ehdokasta joista 4 oli ulkom aalaistaus- 

taisia.

Lähteet:

Painamattomat lähteet

Haastattelut

(PT=PA M :in toim itsija; PJ=PAM :in jäsen; P=PA M :iin kuu lum aton  m aahanm uu t
taja; Y=Ravintola-alan yrittäjä; TSP=Työsuojelupiirin edustaja; M A=m aa- 
hanm uuttoasian tun tija , EK=Elinkeinoeläm än keskusliiton edustaja). H aas
tattelu t ovat tehty suom eksi ellei toisin m ainita.
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PT1, kaksi haastattelua; 1.10.2005 ja 31.1.2006 (ensimmäinen haastattelu=PTla, 
toinen haastattelu=PTl b).

PT2, kaksi haastattelua; 21.10.2005 ja 4.10.2007 (ensimmäinen haastattelu=PT2a, 
toinen haastattelu PT2b).

PT3, 24.10.2005.

PT4, 28.10.2005.

PT5, 1.11.2005.

PT6, 2.11.2005.

PT7, 2.11.2005.

PT8, 7.11.2005.

PT9, 8.11.2005.

PT10, 13.1.2006.

PT11, 31.1.2007.

PJ 1, kokki, kotoisin Kaakkois-Aasiasta, PAM:in jäsen. Kaksi haastattelua; 
28.9.2005 ja 6.10.2005 (ensimmäisestä haastattelusta olemassa ainoastaan 
muistiinpanot, sillä haastattelua ei nauhoitettu haastatellun pyynnöstä); 
Nämä kaksi haastattelua olen tehnyt englanniksi.

PJ2, kokki, 23.1 1.2005, kotoisin Turkista, PAM:in jäsen.

P l, ravintola-alan työntekijä, kotoisin Turkista, ei kuulu PAM:iin, 15.12.2005.

P2, ravintola-alan työntekijä, kotoisin keskiafrikkalaisesta valtiosta, ei kuulu PAM: 
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Annika Forsander

Työmarkkinajärjestöt 
rakennusalan portinvartijoina

K äsittelen artikkelissani Rakennusliiton roolia rakennusalan 
muutoksessa ja erityisesti suhteessa EU:n laajenemisen myö
tä esiin nousseeseen ulkomaalaisen ja ns. lähetetyn työvoi

man kysymykseen. Käsitän rakennusliiton ns. portinvartijana, eli työ- 
markkina-asemaa sääntelevänä osapuolena suhteessa ulkomaalaiseen ja 
maahanmuuttajatyövoimaan. Artikkelin kontekstin muodostaa raken
nusalan muutos sekä työehtojen ja tätä kautta työvoiman aseman ja ra
kenteen muutos, joka aiheuttaa Rakennusliitolle (ja laajemmin ammat
tiyhdistysliikkeelle) muutospaineita, jotka monella tapaa peilautuvat ja 
kärjistyvät ulkomaalaisen työvoiman työehtoihin liittyvissä kiistakysy
myksissä. Artikkelini aineisto koostuu kirjallisista ja tilastollisista läh
teistä, Rakennusliitossa, Rakennusteollisuudessa sekä rakennusalan yri
tyksissä tehdyistä haastatteluista. Lisäksi on haastateltu ulkomaalaisen 
työvoiman sääntelyyn osallistuvia virkamiehiä.

Työvoiman pääsyä eri ammatteihin sekä työskentelyä säännellään 
ehdoilla, jotka työsuhteen tulee täyttää, jotta se on laillisesti ja myös 
työmarkkinaosapuolien hyväksyttävissä. Näitä ovat muodolliset päte
vyysvaatimukset, kuten koulutus- ja lupavaatimukset, sekä työsuhteen 
taloudelliset ehdot, kuten palkka ja sivukulut. Näitä ehtoja säännellään 
kansallisella lainsäädännöllä, sekä työehto- ja työsopimuksilla. Ulko
maalaisen työvoiman työskentelyn ehtoja säännellään suomalaista työ-
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voimaa sitovien säännösten lisäksi myös ulkomaalaislain ja -asetuksien 
ehdoilla, kuten oleskeluluvan myöntämiseen liittyvillä ehdoilla. Ulko
maalaisen työvoiman työskentelyyn kytkeytyy esimerkiksi ns. lähetetty
jen työntekijöiden osalta myös lähettävän maan lainsäädännön ja sopi
musten ehdot. (Vrt. Hellsten 2006, 55-57)

Suomea vanhempien maahanmuuttomaiden kokemukset ovat 
osoittaneet, että ulkomaalainen työvoima keskittyy sellaisille aloil
le ja ammatteihin, jotka ovat muita aloja vähemmän säänneltyjä (Sas- 
sen 1999; Castles & Miller 2003). Kun sääntely vähenee esimerkik
si ulkoistamisprosessien tai ammatinharjoittamisen luvanvaraisuudesta 
luopumisen muodossa, työsuhteiden epävakaus lisääntyy ja ammatti
alojen välinen ja sisäinen hierarkkinen rakenne muuttuu. Tällöin työ
markkinoilla vahvimmassa kilpailuasemassa oleva "ydintyövoima”, joka 
voi saada työpanokselleen epävakaistuvia aloja paremman vaihtoarvon 
muuaita, siirtyy muille aloille jättäen tilaa työmarkkinahierarkiassa hei
kommassa asemassa oleville työntekijäryhmille. Useimmissa maissa, 
myös Suomessa, naiset, nuoret, vajaakuntoiset, ulkomaalaiset ja maa
hanmuuttajat ovat yliedustettuina työmarkkinahierarkian alemmilla 
portailla (esim. Forsander 2002).

Työvoiman pääsyä aloille ja eri alojen kehitystä ja tätä kautta työ
markkinahierarkian muotoutumista sääntelevät työmarkkinoiden por
tinvartijat. Työmarkkinoiden portinvartijoilla tarkoitetaan tässä yh
teydessä työmarkkinajärjestöjä, viranomaisia, sekä rekrytointivaltaa 
käyttäviä henkilöitä. Portinvartijat pitävät hallussaan valtaa ja resursse
ja, joiden avulla voi säädellä pääsyä työmarkkinoille, etenemistä työelä
mässä ja näin ollen myös työelämän tasa-arvoa (esim. Wrench 1991). 
John Wrenchin (1996; 2004) mukaan ammattiliitot ovat portinvarti
joina keskeisemmässä asemassa kuin muut em. toimijat. Ammattilii
toilla on työmarkkinoiden portinvartijana moninainen rooli: ne pyrki
vät edistämään eri ryhmien tasa-arvoista kohtelua ja syrjimättömyyttä 
yrityksissä ja työmarkkinoilla yleensä, mutta myös omassa edunvalvon
nassaan laajemmin. Mikäli ammattiliitot eivät kykene edellä mainit
tuihin tehtäviin, on sillä rapauttava vaikutus työelämän tasa-arvoon ja 
syrjimättömyyteen, ja tätä kautta kaikkien työelämätoimijoiden edun
valvontaan ja työhyvinvointiin.
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Puhe ulkomaalaisista kääntyy usein puheeksi suomalaisesta yh
teiskunnasta -  niin myös ulkomaalaisen työvoiman ja ammattiyhdis
tysliikkeen suhdetta tarkasteltaessa. Ulkomaalaiset ovat ”muita”, joita 
vasten ”meikäläisyys” peilautuu ja näyttäytyy tarkempana, koska ulko
maalaisten ja maahanmuuttajien kohdalla yhteiskunnalliset kipupisteet 
kärjistyvät. Tarkastelemalla ulkomaalaisen työvoiman määrän ja ase
man kehitystä voidaan a) kuvata työmarkkinoiden laajempaa kehitystä, 
b) tietyn alan työvoimamuutosprosessia, ja c) työehtojen muutosta ao. 
alalla, sekä -  kuten tässä artikkelissa -  rakennusalan toimijoiden, erityi
sesti Rakennusliiton suhtautumista näihin muutoksiin.

Rakennusalan valintaa tarkastelukohteeksi motivoi se, että ala on 
lähes kaikissa maahanmuuttomaissa tyypillinen ” ulkomaalaisella”. Esi
merkiksi Keski- ja Pohjois-Euroopan maissa rakennusalan ”ulkomaa
laistuminen” käynnistyi jo toisen maailmansodan jälkeisen jälleenraken
nuksen myötä (esim. Castles & Miller 2003; Sassen 1999), ja kehitys 
on jatkunut sosialistisen blokin hajottua ja Euroopan unionin laajene
misen myötä.

Työvoiman, palveluiden ja pääoman rajat ylittävä liikkuvuus glo- 
balisaation osatekijänä vaikuttaa sääntelyn ja sääntelymahdollisuuksi- 
en höltymiseen rakennusalalla. Rakennusliiton näkökulmasta säänte
lyn heikkenemiseen liittyy työvoiman riiston uhka, ja Rakennusliiton 
tulkinnan mukaan ulkomaalaiset työntekijät ovat kotimaista ydintyö
voimaa heikommassa neuvotteluasemassa työmarkkinoilla, ja sitä kaut
ta erityisen alttiita riiston kohteita työnantajille.

EU:n laajeneminen globalisaation muotona on tuonut mukanaan 
laillisia mekanismeja, joilla työvoimaa eriarvoistetaan työntekijöiden ju
ridisesta asemasta riippuen. Esimerkiksi lähetettyjen työntekijöiden ase
ma mahdollistaa Suomen ja uusien EU-maiden välisten palkka- vero
ja sosiaaliturvaerojen hyödyntämisen laillisesti kilpailuetuna. (Hellsten 
2006, 55-57; VNS 1/2006) Työntekijäpuolen, eli Rakennusliiton nä
kökulmasta lähetettyjen työntekijöiden asema on erityisen altis riistolle, 
ja tähän liittyy uhka työvoiman ja työsuhteen ehtojen sääntelymahdol- 
lisuuksien hajoamisesta laajemminkin. Rakennusliiton näkökulmasta 
sääntelyn hajoaminen ja riiston uhka liittyvät siis ulkomaalaisen työvoi
man laajenevaan läsnäoloon suomalaisilla työmarkkinoilla. Tämä puo-
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lestaan voi johtaa koko huolella rakennetun työmarkkinajärjestelmän ja 
yleissitovuuden kriisiin.

Voi kuitenkin kysyä, missä määrin ammattiyhdistysliikkeen juuriin 
palautuvaa, ja myös Rakennusliiton toim intaa suhteessa ulkomaalaisiin 
työntekijöihin perustelevaa riiston käsitettä1 voi soveltaa kuvaamaan ul
komaalaisten työntekijöiden asemaa. Esimerkiksi lähetettyjen työnte
kijöiden tapauksessa ulkomaalainen työntekijä saa suomalaisen työeh
tosopimuksen mukaisen palkan, m utta m uu työsuhdeturva määräytyy 
työvoimaa lähettävän maan heikom pien ehtojen mukaisesti. Työehto
sopimuksen mukaisesti palkat on sidottu suomalaiseen kuluttajahin
taindeksiin,2 m utta suurin osa ulkomaalaisten työntekijöiden kulutuk
sesta jakaantuu maahan, jossa elinkustannukset ovat halvempia.

Työsuhteen palkkaehdot voivat siis olla ulkomaalaisen työnteki
jän näkökulmasta hyvin houkuttelevat, vaikka ne kokonaisuudessaan 
ovat suomalaisia työntekijöitä heikom m at. H eikom m at palkat ja lähe
tettyjen työntekijöiden asema tuottaa ulkomaalaista työvoimaa hyö
dyntävälle yritykselle kilpailuedun suhteessa paikallisella työvoimalla ja 
paikallisilla ehdoilla toimivaan yritykseen. Paikallisilla ehdoilla toimiva 
yritys joutuu ahtaalle urakkahintojen laskupaineessa, ja kotimaisen työ
voiman ja sen edunvalvojien ongelmaksi m uodostuu lisääntyvä kilpailu 
palkoilla ja työehdoilla. Työnantajapuolen näkökulmasta on siis kysy
mys epäterveestä kilpailusta, ja työntekijäpuolen näkökulmasta palk- 
kasovun murenemisesta. O nko tilanteessa siis kysymys ulkomaalaisen 
työntekijän juridisoidusta syrjinnästä, etujärjestöjen edunvalvontahuo- 
lesta vai molemmista?

Suomalainen hyvinvointivaltio rakentuu kolm ikantaisuuden pe
riaatteelle, joten työmarkkinajärjestöjen edunvalvontahuolessa on laa
jem m atkin kytkentänsä yhteiskunnallisen päätöksenteon traditioille. 
Kuinka paljon työm arkkinat sietävät eriarvoistumista? Johtaako eriar
voistuminen kollektiivisen sopimisen ja traditionaalisen työmarkkina- 
järjestyksen legitimaatiokriisiin?

334



Rakennuksen rakenteen muutos

Rakennusalan erottaa muista teollisuudenaloista se, että tuotetut 
hyödykkeet eivät ole siirrettävissä. Rakentam inen tapahtuu paikalla 
m uodostaen osan infrastruktuurista, eivätkä yritykset voi hakea kus
tannushyötyä tuotannon ulosliputuksesta. Koska itse tuotantoa ei 
(suurimmaksi osaksi) voi siirtää, taloudellista tuottavuutta voi pyrkiä 
parantam aan ja toim intaa laajentamaan yritysostoin ja työvoiman liik
kuvuutta edistämällä. (Balch et a i  2004; Fellini et ai. 2006)

Työvoiman globalisaation näkökulm asta liikkuvuus on rakennus
alalla kahdensuuntaista 1) yritysten ulkomaiset urakat ja suomalaisen 
rakennustyövoiman liikkuvuus, ja 2) työvoiman lisääntynyt liikkuvuus 
suomalaisille työmarkkinoille, joista edellisessä suomalaisilla yrityksil
lä on pitempi perinne kuin ulkomaalaisen työvoiman rekrytoinnissa. 
Tuotantoprosessin eriytyessä ja tehostamispyrkimysten myötä pyrki
mys työvoiman ”joustavaan' käyttöön on kuitenkin nopeasti lisännyt 
ulkomaalaisen työvoiman käyttöä erityisesti työvoiman vuokrausyritys- 
ten kautta.

Vaikka rakennusala on, kuten m uukin teollisuus, autom atisoitunut 
viime vuosikymmeninä, on se edelleen herkkä suhdannevaihteluille: ra
kennusalan toim intaan vaikuttavat voimakkaasti sekä vuodenaikakoh- 
taiset sesongit että taloudelliset suhdanteet. Rakennusalan tuotteiden 
menekkiä pidetäänkin hyvänä taloudellisten vaihteluiden indikaattori
na. (Balch et a i 2004; Fellini et a i  2006; Paananen 1993)

1980-90-lukujen vaihteessa rakennusteollisuuden tuotanto eriy
tyi ja yritykset erikoistuivat, mikä on johtanut siihen, että tuotanto
prosessi on fragm entoitunut sekä laadullisesti että määrällisesti. Tästä 
esimerkkinä ovat urakoiden pilkkoontum inen ja ketjuuntum inen pää
urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden kesken. Tässä pelissä pääurakoitsijat 
ovat usein maineestaan tarkkoja suuryrityksiä, ja aliurakoijat jousta
maan ja m uuntautum aan pyrkiviä PK-yrityksiä. Vaikka rakennuspro
sessien tuottavuus on parantunut ja sesonkiherkkyys pienentynyt, on 
ongelmaksi m uodostunut se, että urakointien ketjuuntuessa työsuhtei
den ehtojen ja sopimussuhteiden kontrolli hämärtyy. Esimerkkinä tästä 
ovat ns. kvasi-yksityisyrittäjät, jolloin yrittäjällä on lukuisia urakointi-
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sopimuksia yksittäisten am m atinharjoittajien kanssa, m utta ei henki
löitä suorassa työsuhteessa. (Balch et a i 2004; Fellini et ai. 2006; Paa
nanen 1993)

Edellä m ainitut tekijät ovat johtaneet siihen, että ulkomaalai
nen työvoima, ja erityisesti alihankkijoina toimivien työvoiman vuok- 
rausyritysten kautta tuleva ulkomaalainen työvoima on lisääntynyt 
voimakkaasti suomalaisilla työmarkkinoilla. Työvoiman vuokraus ja ali
hankkijoiden käyttö merkitsee sitä, että koko tuotantoketjun on m ah
dollista vastata ”kustannustehokkaasti” nopeasti vaihtelevaan työvoiman 
tarpeeseen ilman, että työvoimaan tarvitsee sitoutua vakituisen työsuh
teen työnantajan ehdoin. Sesonki- ja m uut rakentamisen sykliin liitty
vät vaihtelut saattavat aiheuttaa työantajalle palkkatappiota vakituises
sa työsuhteessa olevan työntekijän osalta, kun taas kysyntähuippuina 
hyödynnettävän vuokratyövoiman osalta sesonkitappion kantaa työn
tekijä ja yhteiskunta työttöm yysturvan muodossa. Vain kysyntähuip- 
puja hyödyntävien työvoimaa välittävien yritysten osalta rakennustyöl
le ominaiset sesonkiriskit katetaan siis viime kädessä tulonsiirroilla, jota 
voikin pitää nykyisessä tilanteessa eräänlaisena yritystukena. (Vrt. Balch 
et ai. 2004; Lillie & Greer 2007)

Työvoimaa eri luokissa

Se, että rakennusalan aliurakointi, urakoinnin ketjuuntum inen, työvoi
m an vuokrausyritysten käytön lisääntyminen rakennusalalla, voimakas 
noususuhdanne ja työvoiman tarve, sekä EU:n laajeneminen ovat osu
neet samaan ajankohtaan, on synnyttänyt m arkkinaraon, joka on m ah
dollistanut ulkomaalaisen työvoiman osuuden nopean nousun. Toisin 
sanoen EU-kansalaiset ovat suurin ulkomaalaisryhmä Suomen raken
nusteollisuudessa ja ylipäätään työmarkkinoilla. Tällä hetkellä kysymys 
on Viron ja osin myös m uiden uusien EU-m aiden kansalaisista, joita 
kaikkien haastateltujen osapuolten arvioiden m ukaan on lähes viiden
nes, eli arviolta 10 000 vuonna 2006 eteläisen Suomen rakennustyö
mailla. Suhteessa m uiden alojen ja ryhm ien ulkomaalaisen työvoiman 
osuuksiin suomalaisilla työmarkkinoilla m uutos on mullistava: maa-
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hanm uuttajien osuus eri toimialoilla on korkeimmillaan m uutam an 
prosentin luokkaa (vrt. Forsander 2002; Hämäläinen et a i 2005).

Suomessa oli monien m uiden ”vanhojen” EU-maiden ohella 
1 .5 .2004-31.4 .2006 välisen ajan voimassa siirtymäaikalainsäädäntö, 
joka rajoitti uusimpien EU-m aiden kansalaisten työnteon luvanvarai
seksi.3 Palveludirektiivi vuodelta 1996 mahdollistaa kuitenkin työnte
kijöiden ”lähettämisen” EU-maasta toiseen enintään kolmeksi kuukau
deksi. Palkat yms. työsuhteen ehdot määräytyvät vastaanottavan maan 
lainsäädännön tai kollektiivisten sopim usten pohjalta, m utta palkan si
vukulut ja verot maksetaan lähettävään maahan. (Hellsten 2006; 5 5 -  
57; VNS 1/2006.) Viron ja m uun Baltian läheisyys ja palkkojen, vero
tuksen ja sosiaaliturvan tasojen väliset suuret erot Suomen ja Baltian, 
erityisesti Viron, välillä loivat kilpailuedun työvoimaa erityisesti V i
rosta eteläiseen Suomeen vuokraaville ja välittäville yrityksille. Vaikka 
EU:n perusperiaatteista työvoiman vapaata liikkuvuutta olikin lainsää
dännöllisesti rajoitettu, jäi palvelujen vapaan liikkuvuuden periaatet
ta sekä sosiaaliturvan ja verotuksen integroitum attom uutta hyödyntä
ville yrityksille markkinarako. Vaikka siirtymäaikalaki päättyi, eivätkä 
uusien(kaan) EU-m aiden kansalaiset tarvitse oleskelulupaa, tarjoaa lä
hetettyjen työntekijöiden aseman hyödyntäm inen edelleen huom atta
via taloudellisia etuja verrattuna siihen, että työnantaja paikkaisi työn
tekijän ”suoraan”, samoin ehdoin kuin paikallisen työntekijän.

Suomessa pysyvästi asuvan ulkomaalaisväestön erityispiirre on se, 
että suurin osa, arviolta yli 90 prosenttia4 on m uuttanut maahan alun 
perin m uulla oleskelulupaperusteella (esim. perhesyistä) kuin työvoi
mansa tarpeen vuoksi, joten heidän oleskeluoikeutensa on riippum aton 
heidän työmarkkina-asemastaan. Työttömyysturvansa ja sosiaalisten oi
keuksiensa osalta m aahanm uuttajat ovat kansalaisuudestaan riippum at
ta samassa asemassa kuin m uutkin Suomessa pysyvästi asuvat. O ikeuk
siensa osalta Suomessa pysyvästi asuvat ulkomaalaiset ovat siis samassa 
asemassa työmarkkinoilla kuin m uukin kotimainen työvoima. Toisin 
sanoen heidän asemansa on turvatuin kaikista ulkomaalaisryhmistä, ja 
näin parhaiten suojattu hyväksikäytöltä.'

Julkisessa keskustelussa ulkomaalaisesta työvoimasta asetetaan 
usein vaihtoehtoisiksi työvoiman rekrytointi ulkomailta ja toisaalta
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Suomessa asuva m aahanm uuttajaväestön työllistäminen. Jos Suomessa 
jo asuvien ulkomaalaisten työttömyysaste on korkea, miksi rekrytoida 
uusia ulkomaalaisia muualta? (esim. Ihalainen 2006). Täm ä etnosent- 
rinen (josta seuraa ”ulkomaalainen kuin ulkomaalainen ’) päättelyketju 
ohittaa yritysten toimintalogiikan, eli työvoiman osaamisella, hinnalla 
ja rekrytoinnin nopeudella saavutettavissa olevan kilpailuedun.

Verrattuna arvioihin lähetettyjen työntekijöiden määrästä raken
nusalalla on alalle m yönnettyjen työntekijöiden oleskelulupien m ää
rä olematon. Vuoden 2006 seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana 
m yönnettiin rakennusalalle 68 ensimmäistä enintään vuoden m ittais
ta oleskelulupaa ja 47 jatkolupaa, lähes kaikki Venäjän kansalaisille 
(h ttp ://w w w .m ol.fi/m ol/fi/99_pdf/fi/04_m aahanm uutto /02_ulkom _ 
tyonteko/tyoluvat_ 1706 .pdf).

Vaikka matka Venäjälle on lyhyt matka ja palkkaero huomattavasti 
suurempi kuin V iron ja Suomen välillä, on oieskelulupaprosessi pitkä, 
m onim utkainen, maksullinen sekä tulokseltaan epävarma. Työntekijän 
oleskeluluvan käsittelyprosessi kestää kolmessa viranomaisinstanssissa 
(TE-keskus, UVI, poliisi) yhteensä yli kolme kuukautta ja on varsin 
työläs (esim. Jokiniemi 2006). Oleskeluluvalla työskentelevien oles
kelun ja työehtojen laillisuuden viranomaisvalvonta on säännöstasol- 
la tiukem paa kuin EU-kansalaisten ja lähetettyjen työntekijöiden. Em. 
ryhm än oleskelu- ja työehtoja valvovat TE-keskusten työlupayksiköt, 
työsuojelupiirien ulkomaalaistarkastajat, ulkomaalaisvirasto sekä polii
si, oleskelulupavelvoitteesta vapautettujen EU-kansalaisten osalta viran
omaisvalvonta on työsuojelupiirien ulkomaalaistarkastajilla. Käytän
nössä lähetettyjen työntekijöiden osalta työehtoja valvoo suurim m alta 
osin am m attiliitto, rakennusalalla Rakennusliitto, (esim. VNS 1/2006; 
haastattelut.)

D okum entoim attom an tai laittom an6 työvoiman kategoria on he
terogeeninen sisältäen keikkatyötä tekeviä ”turisteja” tai oleskelulu
pa-ajan ylittäneitä ulkomaalaisia. Suomesta puuttuvat pitkään maassa 
olleet ja vakiintuneet dokum entoim attom ien m aahanm uuttajien yh
teisöt, joita suurim paan osaan m uita m aahanm uuttajia vastaanottavia 
maita on syntynyt nykyisten tai aiempien poliittisten siteiden kautta. 
Vaikka rakennusalalta puuttuisivatkin dokum entoim attom asti maassa
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oleskelevat ulkomaalaiset, voi laittom ana työvoimana pitää myös laitto
missa olosuhteissa työskenteleviä ulkomaalaisia. Esimerkiksi lähetetty
jen työntekijöiden asema mahdollistaa maiden välisen palkka-, vero- ja 
sosiaaliturvaerojen hyödyntämisen laillisesti, m utta käytännössä on vai
kea valvoa sitä, tulevatko eri maihin hajoavat työnantajavelvoitteet lail
lisesti täytetyiksi niin kauan kun EU-integraatio ei ole u lo ttunut har
m onisoim aan taloutta, työehtoja ja näiden valvontamekanismeja.

Edellä kuvatut ryhmät m uodostavat ulkomaalaisten välille hierar
kian, jossa oikeudet jakaantuvat pysyvästi maassa-asuvien ulkomaan 
kansalaisten täysistä oikeuksista laittom ien ryhm än oikeudettom aan ti
laan. Ulkomaalaisten työntekijöiden eriarvoista kohtelua voidaan siis 
tarkastella työntekijöiden juridisen aseman kautta joko laillisena eli in
stitutionaalisena tai laittom ana eriarvoistamisena. O n  kuitenkin huo
mattava, että luokittelut ovat abstraktioita, m utta ihm iset ja heidän 
olosuhteensa ovat usein liikkeessä kategoriasta toiseen.

Aineistoja m etodit

Tutkim ushanketta varten on haastateltu yhteensä 11 rakennusalan por
tinvartijaa, eli työnantaja- ja työntekijäpuolen toimijaa, sekä viranomai
sia ja työnantajia. Lisäksi on haastateltu yhtä Virosta kotoisin olevaa 
rakennusmiestä. Haastatteluaineiston lisäksi on käytetty alan työmark
kinajärjestöjen julkisia puheenvuoroja, viranomais- ja etujärjestödoku- 
mentteja sekä empiiristä ja teoreettista kirjallisuutta.

Haastattelut kestivät tunnista kahteen, ja ne nauhoitettiin, sekä 
purettiin tekstiksi. Useimmissa haastatteluissa olivat m ukana sekä tä
män kirjoittaja, että hankkeen toinen tutkija, MSc Rolle Alho. Kahden 
tutkijan mukanaolo haastatteluissa mahdollisti haastattelujen jälkiref- 
lektion ja tem atiikan alustavan jatkokehittelyn jo välittömästi haastat
telujen jälkeen. Haastattelujen yhteydessä saatiin haastateltavilta usein 
teemaan liittyvää kirjallista materiaalia. Haastateltavien luvattiin esiin
tyvän raportoinnin yhteydessä anonyymeinä roolinsa edustajina, m ut
ta anonymiteetistä ei erityisesti institutionaalisten haastateltavien osalta 
voitu luvata pitävää. Näin ollen vallitsi yksimielisyys siitä, että etujär-
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jestö- ja viranomaishaastateltavat puhuvat ennen kaikkea oman julki
sen roolinsa edustajina.

Haastatteluissa käsiteltiin ulkomaalaisen ja maahanmuuttajatyö- 
voiman kysymystä rakennusalan tuotantoprosessin, henkilöstökysy
mysten ja niiden muutosten kontekstissa. Kysymystä ulkomaalaisesta 
työvoimasta ei nostettu esiin yksittäisenä erityisteemana, vaan se linki
tettiin rakennusalan muutoksen laajempaan perspektiiviin. Haastatte
lupyynnössä tuotiin esiin se, että haastattelun pääteema käsittelee ulko
maalaista ja maahanmuuttajatyövoimaa rakennusalalla, mutta päätös 
kytkeä teema laajempaan yhteyteensä osoittautui onnistuneeksi. Tämä 
siitä huolimatta, että rakennusala oli tämän kirjoittajalle aiemmin vie
ras alue, ja siihen liittyy paljon erityisterminologiaa.

Alan tuntemattomuus ja sen oma kieli toivat haastateltavan ja haas
tattelijan positiot korostetusti esiin: haastateltava on roolissaan asian
tuntija, jolla on tutkittavalta alalta tarvittava tieto, ja naastatteleva tu t
kija on haastattelun suhteen tietämättömän, jopa naivin vastaanottajan, 
tai ”vieraan kulttuurin edustajan” roolissa. Tästä huolimatta tutkija oh
jaa haastattelua haluamaansa suuntaan ja tarkkuuteen antaen kuitenkin 
haastateltavalle riittävästi tilaa puhua näkemyksistään, tulkinnoistaan 
ja kokemuksistaan siten, että yhteisesti sovittu päämäärä saavutetaan. 
(Ruusuvuori & Tiittula 2005)

Haastattelujen ja kirjallisen materiaalin analyysissä etsittiin dis
kurssianalyysin faktanäkökulman periaatteita myötäillen haastateltavi
en -  ja dokumenttien osalta usein anonyymien ”puhujien” -  näkemystä 
ja tulkintoja teemoista, jotka heille edustavat alansa ”yleisesti tunnettu
ja ” tosiasioita (common knovvledge, common sense). Näistä teemois
ta tarkastelu keskittyi erityisesti yleisimmin toistuviin ”johtolankoihin”, 
joiden ympärille teemat kytkeytyvät.

Työmarkkinaosapuolien näkemyserot suhteessa 
ulkomaalaiseen työvoimaan

Haastateltavien näkökulmaerot liittyen ulkomaalaisen työvoiman kysy
mykseen voi tiivistää kahteen ydinkysymykseen: a) tulkinnat työvoiman
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saatavuudesta, ja b) tulkinnat ulkomaalaisen työvoiman työehtojen laa
dusta. Näkökulm aerot kiteytyivät erityisesti ulkomaalaisen työvoiman 
tarpeeseen ja lähetettyjen työntekijöiden asemaan, eikä m uiden ulko- 
maalaisryhmien, kuten pysyvästi maassa-asuvien m aahanm uuttajien 
asema noussut erityisesti esiin. Täm ä on ymmärrettävää jo pelkästään 
ryhm ien suurten määrällisten erojen vuoksi.

Tulkinnat työvoim an saatavuudesta

Keskeinen kiistakysymys työntekijä- ja työnantajapuolen (myös yritys
ten) näkökulmasta on kysymys työvoiman tarjonnasta ja saatavuudesta. 
Työnantajapuoli on viestittänyt vaikeuksistaan rekrytoida työvoimaa, 
ja on puhunut jopa työvoimapulasta monilla aloilla, myös rakennus
alalla.

"Rakentamisessa suhdanteet ovat jatkuneet suotuisina, m ikä hei
jastuu yhä kärjistyvänä työvoimapulana. [—]  Rakennusyrityk
sillä ammattityövoimapula yleistyi entisestään. Lokakuussa 58  
prosenttia yrityksistä kertoi ammattityövoimapulan olevan tuo
tannon kasvun este, kun vastaava lukema oli heinäkuussa 54  
prosenttia. Kysynnän vaimeus oli rajoitteena 13 prosentilla yri
tyksistä. ' (Elinkeinoelämän keskusliiton tiedote 2.1 1.2006)

O n  huomattava, että työnantajapuoli puhuu sopivan, toisin sanoen toi
vottua osaamista omaavan työvoiman tarpeesta, ei yleisestä työvoiman 
tarpeesta, tai yleisestä työvoimapulasta. Näin pyritään eliminoimaan 
vasta-argumentti rakennusalan työttömyydestä.

"Rakennusalalla on edelleen noin 15 000 työtöntä työnhakijaa. 
Työttömien työnhakijoiden joukosta ei kuitenkaan saada nopeaa 
apua työvoimapulaan, sillä työttömien työntekijöiden am m atti
taito ei kaikissa tapauksissa ole riittävä nykyisen työelämän tar
peisiin. Tulevaisuudessa tulisikin keskittyä työttömänä oloajan 
lyhentämiseen. Pitkä kortistossa olo on omiaan syrjäyttämään
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työelämästä”, sanoi Kari. ” (Rakennusteollisuus ry: n tiedote 
20.10.2006)

”.. .(M)eillähän on tilastojen mukaan tietenkin noin 15 000—16  
000 työtöntä rakennusalalla, mutta aina kun tästä asiasta kes
kustellaan, niin aina yritykset toteaa, että työvoimatoimistojen 
kautta he ei työväkeä saa. Sieltä ei nyt yksinkertaisesti, se on lop
puun koluttu se työttömien määrä ja  jos sanotaan että joku ra
kennusalan ammattilainen ei tänä päivänä saa töitä vaikka itse 
haluaisi ja  aktiivisesti etsii, niin mä en oikein usko siihen ju t
tuun. [—] Kuopiossa viime, viime keväänä, oli tilaisuus tämmöi
sen paikallisen työ- ja  elinkeinokeskuksen, TE-keskuksen kanssa 
ja  siellä oli Rakennusliiton edustaja ja  minä, ja  kyllä meillä kina 
tästä tuli, että hän sano, että seittemänsataa työtöntä on niin kun 
siinä Pohjois-Savon alueella, ja  sitten kun mä kysyin yritysedus
tajilta, että no, eiks se oo sitten helppoa, et kun vaan soitatte sin
ne ja  pyydätte lähettämään, niin sieltä tulee, niin ei vaan tule, ei 
toukokuussa saa ketään töihin. ” (Rakennusteollisuuden edus
taja)

Rakennusalan vaikeudet rekrytoida työvoimaa ovat päässeet myös näyt
tävästi esiin uutisotsikoissa, jotka useimmiten lainaavat nimenomaan 
työnantajapuolen näkemyksiä (esim. HS 18.10.2006; AL 16.10.2006; 
Taloussanomat 22.11.2006). Vastaavasti työntekijäpuolen näkemykset 
kyseenalaistavat yleisen työvoimapulan (Rakentaja 23/2006). Työnte
kijäpuolen näkemyksen mukaan työnantajien määrittelemässä työvoi
mapulassa on kyse työnantajille sopivan ja sopivan hintaisen työvoiman 
tarpeesta työnantajan määrittelemillä ehdoilla.

”No tuota, jos oikein edullista työvoimaa haluaa niin kun ulko
mailta, niin se pulahan on pysyvä. M ut se, että vaatiko tuotanto 
isompaa työmäärää, koska työ tehostuu koko ajan. On olemassa 
muitakin toimenpiteitä, joilla pystytään järkiperäistämään hom
maa, niin se tarve ei mun käsityksen mukaan ole niin mittava 
kun mitä se on, et se voi kesäaikoihin kun rakennetaan omakoti-
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taloja tai muuta, niin silloin voi olla kysyntää ja  kun heinäkuut 
on loma-aikaa jolloin ammattimiehet lähtee lomille, niin silloin 
voi näkyä, mut suuret yhtiöthän on ilmoittanut meille muun 
muassa Skanska, että ei heillä oo mitään työvoiman tarvetta. Ja 
sekin näkyy siinä että kun kesällä sitten nuoria tarjoo töihin tai 
muita suomalaisia niin eipä siellä sitä työpaikkaa kovin hirveen 
monelle voi, aikamoinen työ on löytää. Et me ollaan ajateltu että 
yhtiöiden kannattais mieluummin, kun ne puhuu siitä työvoima
pulasta, niin tehdä itejotakin. "(Rakennusliiton edustaja)

. .(S)e [= työvoimapula] on kyllä ihan täysin, tai en voi sanoa 
että täysin hölynpölyä, mutta hyvin pitkälti hölynpölyä. [—]  Kuu
destatoista työvoiman hakuilmoituksesta viistoista oli työvoiman 
vuokrausliikettä ja  yks oli joku lahtelainen peltijirma joka haki 
kirvesmiehiä. Ykskään niistä hakijoista jotka sillä hetkellä haki 
niin ei ykskään ei ollut rakennusliike, ja  ei mennyt kuin viikko 
pari sen jälkeen kun oli se suurin itku oli lehdissä, niin tuo mei
dän Uudenmaan aluepäällikkö niin oli tilaisuudessa jossa oli nää 
kaikkien suurimpien rakennusliikkeitten henkilöstörekrytoinnis- 
ta vastaavat päälliköt oli paikalla, niin ne oli todennut että ei 
oo mitään vaikeuksia saada ammattitaitoista työvoimaa raken
nusalalle, jos ne vaan ottavat sen omille kirjoillensa. [—] Meidän 
edustaja, nuori muurari niin oli eilisen päivän Kansanuutisissa, 
että just sai YITdtä lomautuslapun keskellä kesää, ja  syy oli siinä 
että kun työmaa vaihtu, niin mestari sano että sä saat tulla tonne 
toiselle työmaalle, mutta pitäis palkkas pudottaa. Kaveri kieltäy- 
ty, sai lomautuslapun. No nyt kun se oli Kansanuutisissa tää ju t
tu niin kuinka ollakaan se lomautus peruttiin. Mutta tämmönen 
kolmekymppinen parhaassa työiässä oleva ammattitaitoinen ka
veri, keskellä kesää lomautetaan kun ei oo olevinaan töitä, Suo
men suurimmalla rakennusliikkeellä jolla on satoja työmaita täs
sä näin. Se on ihan hölynpölyä. "(Rakennusliiton edustaja)

Rakennusalalla saatavissa olevan työvoiman määrä paljastuu tarkem 
min arvioitaessa perinteiseksi ideologiseksi kysymykseksi työmarkki-
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najärjestöjen edunvalvontatehtävän ytimestä. Työvoiman niukkuus 
parantaa työntekijäpuolen neuvotteluasemia pyrittäessä nostamaan 
niukan resurssin hintaa. Riski kilpailuedun menettämisestä tekee työn
tekijäpuolelle houkuttelevaksi vastustaa toimenpiteitä, jotka lisäävät 
työvoiman tarjontaa. Työnantajien osalta työvoiman helpompi saata
vuus tekee markkinatilanteen työnantajille edullisemmaksi kääntämäl
lä hintakilpailuedun työnantajalle suotuisaksi: suurempi tarjonta laskee 
työvoiman hintaa.

”... (K)un näitä tätä yhtenäistä mark kina-aluetta luodaan, niin 
tämä on nimenomaan se tarkoitus, että ne resurssit löydetään siel
tä mistä ne on edullisinta saada, ja  kilpailukyky paranee. Ja koskee 
sekä kotimarkkinoita että vientiteollisuutta. Että lainsäätäjä vaan 
sanoo, että mikä on se alaraja, että jossakin maassa on minimi- 
palkkasäännökset, meillä on työehtosopimukset ja  niitä noudate
taan. M ut että tää on markkinakysymys maitten välillä ihan niin 
kun se on maan sisälläkin. "(Rakennusteollisuuden edustaja)

Kysymys ei siis ole niinkään työvoiman saatavuudesta ylipäätänsä, vaan 
siitä, keitä, millaisia, ja millä ehdoilla työvoimaa on saatavissa. Työn
tekijäpuolen, tässä tapauksessa Rakennusliiton näkökulmasta työvoi
maa on saatavissa niillä ehdoilla, jotka liiton edunvalvontatoiminnan 
kautta on saavutettu. Työnantajapuolen, tässä Rakennusteollisuuden 
ja haastateltujen työnantajien näkökulmasta tarvittavaa työvoimaa ei 
ole saatavissa niillä ehdoilla, joihin työnantajat ovat valmiita. Kysymys 
työvoiman kysynnästä ja tarjonnasta palautuu siis työmarkkinajärjes
töjen perinteiseen edunvalvonnan mandaattiin, niitä kannattelevaan 
ideologiaan ja olemassaolon oikeutukseen. Edunvalvonnalla saavutettu 
työmarkkinatilanne on kuitenkin altis säröille tilanteessa, jossa työvoi
man tarjonta, ja erityisesti edunvalvontamandaatin ulkopuolelta tule
van työvoiman tarjonta nousee nopeasti. Työmarkkinoiden portinvarti
joiden argumentaatiossa liittyen ulkomaalaisen työvoiman tarpeeseen, 
asemaan ja kohteluun on siis kysymys nykyiseen työmarkkinatilantee
seen, palkkasopuun ja viime kädessä koko työmarkkinajärjestelmään 
kansallisena järjestelmänä kohdistuvasta muutospaineesta.
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” . . .(J)oillain [=työnantajilla] on jo  sitten rapsahtanut se eteen, 
että eivät saa ammattimiehiä ja  naisia ja  joilla sitten myös sit
ten palkat on karannut käsistä, eli rakennusala, jossa tota, et 
varmasti pääkaupunkiseudulla enää saa yhtään työmiestä töi
hin TES:in mukaisella palkalla, vaan joudu t maksamaan vä
hintäänkin puoltoistakertaisen TES:in, joskus jopa kaksin-, kol
min-, nelinkertaisenkin TES:in mukaisen palkan. N iin  tällaiset 
[työnantaja]liitot sitten ovat kyllä havahtuneet, kun ne tajuaa, 
että työn hinta nousee niin paljon, että ei oo enää mitään jär- 
kee ja  et selkeesti se on sitten nää raksa, siivousala, kiinteistöala, 
joilla on ollut ongelmia saada työvoimaa jo  vuositolkulla, niin ne 
on niin kun ruvennut pukuun  positiivisesti tän maahanmuutta- 
javäestön, yleensäkin nykyisten työllistämisestä, ja  sitten myöskin 
tästä työperäisen maahanmuuton lisäämisestä. ”

Keskusliitot vs. jäsenjärjestöt

O n  huom attava, että  työnantajat eivät ole yksiäänisiä suhteessa m ark- 
k inakilpailuun . T yönantajajärjestöt ovat osa työm arkkinajärjestelm ää, 
ja edustavat jäsenyritystensä etuja -  R akennusteo llisuuden  osalta su u 
rim pia suom alaisia yrityksiä. Erityisesti rakennusalalla on  paljon järjes
täy tym ättöm iä yrityksiä, työvoim aa vuokraavia ja lähetetty jen  työn tek i
jöiden asem asta hyötyviä sekä suom alaisia että  ulkom aalaisia yrityksiä, 
joiden syytetään hankkivan k ilpailuetua polkem alla urakkah in to ja  käyt
täm ällä la ittom ia keinoja, ku ten  alipalkanm aksua tai jättäm ällä palkan 
sivukuluja m aksam atta.

"Jos suomalainen yritys joka haluaa toimii kunnollisella peri
aatteella joutuu kilpailemaan tämmöisten [yritysten, jotka eivät 
noudata sopimusehtoja] kanssa, niin totta kai se on huonommas
sa asemassa ja  siinä suhteessa meillä on intressit kanssa niitä vah
tii. M utta et ei intressimme ei mene niin pitkälle, että semmoisen 
työmaan, kun jossa toimii tämmöinen yritys, niin laitetaan saar
toon, niin kun esimerkiks Rakennusliitto. M e ei ensinnäkään sii-
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hen pystytä mutta emme myöskään haluaisi jäsenyrityksillemme 
aiheuttaa tämmöistä tuskaa. Ennemmin kerrotaan että oletteks 
te huomannut, että semmoinen toimii siellä ja  toimii tällä peri
aatteella. ” (Rakennusteollisuuden edustaja)

Puheenvuoroissaan sekä työnantaja- että työntekijäpuolen näkemykset 
erityisesti rakennusalalla ovat siinä mielessä yhtenäiset, että molempien 
liittojen jäsenten edunvalvonnan intressissä on työsuhde-etujen valvon
ta jäsenten -  pääosin siis suomalaisten järjestäytyneiden työntekijöiden 
ja yritysten -  kilpailuehtojen turvaamiseksi (Talouselämä 10/2006; Ra
kentaja 5/2006). Työnantaja—työntekijäpuoli -dikotomia on edunval
vonnan intressejä yksinkertaistava: Rakennusliitolla ja Rakennusteolli
suudella vaikuttaa molemmilla olevan jäsentensä edunvalvonnan osalta 
näkemyseroja keskusliittonsa kanssa. Rakennusliitto esimerkiksi vas
tusti alun perin siirtymäaikoja toisin kuin SAK, mutta liittyi lopulta 
yhteiseen rintamaan. Rakennusteollisuudessa taas nähdään EK:n edus
tavan myös rakennuttajan intressejä, jotka voivat olla ristiriidassa ra
kennusyritysten kanssa.

”EK ei oo niin kun miettinyt sitä niin kun kotimarkkinoitten 
markkinahäiriöitten kannalta niin paljon kuin puhtaasti sen kil
pailukyvyn parantumisen kannalta. Et me niin kun, meille se on 
suurempi ongelma se, että miten suomalaiset ovat samalla linjal
la ulkomaisten yritysten kanssa, kun taas EK ajattelee, että ote
taan kaikki mahdollinen hyöty siitä halvasta mitä ulkomailta ja  
kilpailuttamisen kautta, sitten taas niin kun ulkomaisia yrityksiä 
niistä otetaan hyöty enemmän irti. [—] Me valvotaan jäsentemme 
etuja ja  meidän jäseniä on suomalaiset yritykset, niin tuota sehän 
on ihan mahdotonta, että me ruvetaan sit sanomaan, että ju u  et 
tulkaa vaan, ihan miten vaan kunhan halvalla teette. Se ei oo 
niin kun meidän etujen mukaista, vaan se on sitten enemmän ti
laajan edun mukaista, sanotaan rakennuttajan edun mukaista ja  
tietenkin EK jossakin kohti myöskin edustaa rakennuttajia ja  me 
sitten taas ollaan rakentajat. ” (Rakennusteollisuuden edustaja)
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Järjestöt ovat jäsentensä kautta lähempänä rakennusalan käytäntöä, 
kun taas keskusliittojen toimintaa määrittelee työmarkkinapolitiikka ja 
niiden rooli keskeisenä hyvinvointivaltion kehityksen suuntaa määrit
tävänä poliittisena instituutiona.

Millä e h d o i n  työvo im aa?

Portinvartijoiden keskustelu ulkomaalaisesta työvoimasta kiertyy laajal
le suomalaisen työmarkkinoiden toiminnan ehtoihin ja kiistakysymyk
seen työvoiman saatavuudesta, jossa ulkomaalainen työvoima nähdään 
työnantajanäkökulmasta yhtenä keinona lisätä sopivan työvoiman saata
vuutta. Osapuolet haluavat korostaa, ettei ole kyse ulkomaalaisesta työ
voimasta sinänsä, vaan ehdoista, joilla ulkomaalaista työvoimaa rekry
toidaan, ja joilla ylipäätänsä suomalaisilla rakennustyömailla toimitaan.

Kun erilaiset globalisaation muodot luovat mahdollisuuksia rajat 
ylittävälle työssäkäynnille ja alakohtaisten työmarkkinoiden laajenemi
selle yli kansallisten rajojen, eli lisääntyvälle työvoiman liikkuvuudelle, 
ovat kansalliset instituutiot, kuten työmarkkinajärjestelmä koetuksella. 
EU:n laajeneminen on yksi globalisaation muoto, jonka yhtenä pyrki
myksenä on lisätä Lissabonin strategian mukaisesti EU:n taloudellista 
kilpailukykyä mm. laajentamalla työmarkkinoita ja lisäämällä työvoi
man liikkuvuutta.

Kansallisten instituutioiden ja talouden globaalin laajentumisen 
konfliktit muodostuvat EU:n integraation eritahtisuudesta eri sekto
reilla. Pääomat, työvoima, tuotteet ja palvelut liikkuvat yli kansallisten 
rajojen, mutta hyvinvointivaltiolliset instituutiot, kuten sosiaaliturva ja 
työmarkkinajärjestelmät ovat kansallisesti määrittyneitä, ja niiden har
monisointi etenee hitaasti. Tämä dispariteetti mahdollistaa taloudelli
sen hyödyn saavuttamisen hyödyntämällä työvoiman vapaata liikku
mista sieltä, missä työvoimaa tarjotaan riittävästi ja halvemmalla sinne, 
missä siitä maksetaan enemmän. Esimerkiksi lähetettyjen työntekijöi
den asema mahdollistaa Suomen ja uusien EU-maiden välisten palk
ka-, vero- ja sosiaaliturvaerojen hyödyntämisen laillisesti kilpailuetuna. 
(VNS 1/2006)
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Yksittäisten työnantajien ja työnantajapuolen näkökulmasta (esim. 
EK:n lehti Prima, joulukuu 2005) on kyse markkinalogiikasta: edulli
set ja m uutenkin suotuisat tuotannon edellytykset tuovat kilpailuetua 
ja parantavat yritystoim innan markkina-arvoa. Kilpailuetua pystytään 
hankkim aan legitiimillä kotimaisen työmarkkinajärjestelmän ja palk- 
kasovun kiertämisellä. Talouden globalisaatio m ahdollistaa tuotannon 
ja tuotantovälineiden kilpailuttamisen maailmanlaajuisesti, jolloin siir
rettäviä hyödykkeitä voidaan tuottaa missä vain, m utta  infrastruktuu- 
rihyödykkeiden, kuten rakentamisen osalta työvoimaa täytyy siirtää. 
Globaalisti m arkkinaehtoista kilpailua rajoittaa kuitenkin kansallista 
tuotantoa ja tuotannontekijöitä suojaava kansallinen sääntely. Tässä ki
sassa voittajia ovat toim intatavaltaan m uuntautum aan kykenevät yri
tykset, m utta työntekijöiden asema on m onipiippuisem pi. Monille on 
tarjolla taloudellisia mahdollisuuksia, joiden ehdot voivat lyhyellä täh
täimellä olla parem m at kuin mitä kansallisesti rajoitetuilla markkinoilla 
olisi mahdollista saavuttaa.

Työntekijäpuolen ja viranomaisten näkökulmasta lähetettyjen 
työntekijöiden asemassa on kyse laillisesta, m utta helposti laittom an 
rajan ylittävästä mekanismista, jossa työvoimaa eriarvoistetaan työnte
kijöiden juridisesta asemasta ja lähtömaasta riippuen, ja jossa yritykset 
pystyvät hankkimaan kilpailuetua legitimoidulla kotimaisen työm ark
kinajärjestelmän ja palkkasovun kiertämisellä.

Viranomaisten huolena on laillisen ja laittom an rajan kontrollointi 
työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamisessa. Vuonna 2005 työsuo
jelupiirit saivat yhdeksän ulkomaalaisen työvoiman valvontaan keskit
tyvän tarkastajan virkaa. Ulkomaalaistarkastajien mukaan lähetettyjen 
työntekijöiden työehdoissa on ollut puutteita siinä määrin, että "on ai
van poikkeuksellista, jos työnantajalla on kaikki paperit kunnossa" (ul- 
komaalaistarkastaja, HS 20.8.2006). Laittomien työehtojen kontrolli 
on lähetettyjen työntekijöiden osalta erityisen vaikeaa, koska palkka-, 
vero- ja sosiaaliturvasäännökset ja niiden taso ja valvonta ylittävät kan
salliset rajat ja näin kansallisen viranomaisjärjestelmän tavanomaisen 
kontrollin mahdollisuudet. Viranomaisjärjestelmä vastaa kontrolloim i
sen vaikeuteen kehittämällä uusia -  tosin edelleen kansallisia -  kont- 
rollointimekanismeja. Yksi näistä on 2.6.2006 voimaan tullut ns. rekis-
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teröintilaki, toisin sanoen työnantajan velvollisuus rekisteröidä uusista 
EU:maista tullut ulkomaalainen työvoimansa ja sen työehdot.8

Työntekijäpuoli, tässä yhteydessä Rakennusliitto, perustelee kont
rolloimisen tarvetta tasa-arvoisen aseman turvaamisella käyttäen ulko
maalaisten, ja erityisesti lähetettyjen työntekijöiden asemasta keskus
tellessaan riiston käsitettä. Tätä kautta puhe ulkomaalaisten asemasta 
palautuu työväenliikettä perustelevaan ideologiaan. Ulkomaalaisten 
aseman nähdään olevan erityisen altis riistolle suomalaisilla työmark
kinoilla.

”Ulkomaalaisia työntekijöitä riistetään kaikkein pahim m in' Ra
kentaja 5/2006

”Virolaisille maksettu jopa kolmen euron tuntipalkkoja” Dema
ri 22.2.2005

”Työntekijöitä ei ole vakuutettu eikä heille ole järjestetty työter
veyshuoltoa, ja  palkkaa on maksettu korkeintaan 1,5 euroa tun
nilta, eikä ylityötunneista ole maksettu lainkaan korvauksia. ” 
Turun telakan pääluottamusmies liettualaisten alihankkijayri
tysten työoloista. HS 3.11.2006

Ulkomaalaisten rakennusmiesten asema on saanut paljon julkisuutta 
mediassa nimenomaan tasa-arvo näkökulmasta lähtien. Suurelta osin, 
kuten Rakennusliiton sekä myös työnantajapuolen edustajat vahvista
vat, mediahuomio on Rakennusliiton aktiivisen mediastrategian ansio
ta. Esimerkiksi ns. kiinalaisten kivimiesten tapaus9 sai huomattavasti 
mediahuomiota: yksinomaan HS julkaisi 2003-2006 yhteensä 21 ar
tikkelia aiheeseen liittyen.

Klassista riiston käsitettä käyttämällä työväenliike siis tuottaa ul
komaalaisista työntekijöistä ideologisen kysymyksen. Rakennuslii
ton edustajien määritelmän mukaisesti ulkomaalaiset ovat riistettyjä, 
jos palkka- ja muut työsuhde-edut eivät ole tasa-arvoisia suomalaisten 
kanssa. Vastakohdan tälle ”riistetylle ulkomaalaiselle” muodostaa ydin
työvoima: suomalaiset eivät ole riistettyjä, koska kolmikantaisen sopi-
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misen keinoin on voitettu kilpailu työntekijän työsuhteen ehdoista. U l
komaalaisen työvoiman järjestäytymättömyys ja asemaan kohdistuvat 
rikkom ukset uhkaavat suomalaisen työvoiman asemaa ja saavutettuja 
etuja. Joidenkin tutkijoiden (esim Lillie & Greer 2007) näkemyksen 
m ukaan lähetetyn työvoiman käyttö edustaa työnantajien tietoista pyr
kimystä am m attiliiton kontrollin vähentämiseen, joka puolestaan ra
pauttaisi palkkasopua ja yleissitovuutta. Haastatellut työnantajapuolen 
edustajat olivat periaatteellisesti samaa mieltä kotimaisen ja ulkomaisen 
työvoiman palkkatasa-arvosta, m utta siinä missä työntekijäpuoli mää
rittelee tasa-arvon lähtökohdaksi markkinapaikat, puhuvat työnantajat 
TES:n m inim ipalkkavaatimusten noudattamisesta.

Voi kuitenkin kysyä, missä määrin ammattiyhdistysliikkeen ju u 
riin palautuvaa, ja myös Rakennusliiton toim intaa suhteessa ulkomaa
laisiin työntekijöihin perusteleva riiston käsite soveltuu kuvaamaan 
ulkomaalaisten työntekijöiden asemaa. Esimerkiksi lähetettyjen työnte
kijöiden tapauksessa ulkomaalainen työntekijä saa suomalaisen työeh
tosopimuksen mukaisen palkan, m utta m uu työsuhdeturva määräytyy 
työvoimaa lähettävän maan heikom pien ehtojen mukaisesti. Työehto
sopimuksen mukaisesti palkat on sidottu suomalaiseen kuluttajahin
taindeksiin, m utta  suurin osa ulkomaalaisten työntekijöiden kulutuk
sesta jakaantuu maahan, jossa elinkustannukset ovat halvempia.

Narvasta kotoisin oleva rakennusmies kertoo, että Virossa ylityö- 
korvauksia ei makseta m uuta kuin ammattimiehille, apum iehet eivät 
saaneet ylityökorvauksia. Virossa rakennusapumiehen m inim ipalkka 
oli noin 2 100 kruunua, m utta m inimipalkan saaminen vaati joskus 
kymmenen tunnin  työpäivien tekemistä. M onet narvalaiset rakennus
miehet lähtevät Tallinnaan, Saksaan, Ruotsiin ja Suomeen töihin pa
rempien työehtojen takia. (Haastateltu rakennusmies)

"Tallinnalaisessa hotellissa yövuoroja tekevän Ahnerin palkka- 
toive olisi noin kuusi euroa tunnilta. [—] Työtilanne Virossa on 
hyvä, mutta Suomen palkkataso on edelleen moninkertainen. ’’ 
HS 9.4.2006
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"Me ollaan nyt se kultamaa venäläisille, elikkä he tulevat tänne 
koska he saa täällä paremmat palkat. Et se niinku se, rahan pe
rässä sitähän mennään. Et tota jos heillä olis samanlaiset palkat 
siellä kun meillä täällä niin tuskinpa sitä virtaa olis tännepäin. ” 
(Virkamies)

Työsuhteen palkkaehdot voivat siis olla ulkomaalaisen työntekijän nä
kökulmasta hyvin houkuttelevat, vaikka ne kokonaisuudessaan ovat 
suomalaisia työntekijöitä heikommat

Mitä siis tehdä riistetylle, jos hän ei itse koe olevansa riistetty? Vir
kamiehet, kuten seuraava, perustelivat edunvalvontaa yleisellä yhteis
kunnallisella edulla:

AF:10 ’Miten jos se työntekijä on kuitenkin tyytyväinen tääl
lä,? Niin vaik se [=heikommat työehdot] ois työntekijälle ihan 
okej... ”

Virkamies: 'Maikka se olis työntekijälle ihan okei, mut sillä nyt 
varjellaan sitten tavallaan työntekijöitä siltä tietämättömyydeltä. 
Ja kyllähän se sillä tavalla on, että jos Helsingissä, palkka jää alle 
sen toimeentulorajan, sen 940 euroa kuukaudessa niin tota noin 
niin onko mitään järkeä roudata ihmisiä tänne sitten elämään 
kurjuudessa. Halutaanko me Suomeen ja  Helsinkiin niin kun 
tämmösiä slummialueita tonne lisää?”

Rakennusliiton edustajat ottivat kuitenkin jäsenistönsä edunvalvonta- 
huolen eksplisiittisemmin esiin asiaa erityisesti käsiteltäessä:

RA: "Kuka se määrittelee sen riittävästi? Työntekijä itse vai?”

Rakennusliiton edustaja: "Totta kai se on työnantaja, työnte
kijällä on semmonen, jossakin se on se turvaraja silläkin, ja  sitte 
tuleehan yhteiskunnasta sitte, tota ympäröivästä yhteiskunnasta 
vaatimuksia sitte, että riittävyys on se, että siinä yhteiskunnassa
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jossa sun perheesi ja  huolettavasi sukulaiset elää, et sä saat niinku 
jonkinlaisen elämän mallin sitte, jos ootperheellinen ihminen. "

RA: "Sanotaan jos virolainen on valmis tekemään Suomessa ma- 
talemmalla palkalla kun suomalainen työtä niin onks hän riistet
ty sitten siinä tilanteessa?"

Rakennusliiton edustaja: "Ei, ei se niin. Vaan se että se että se 
virolainen tekee sen niin silloinhan tulee siinä suomalainen riis
tetyksi koska sen palkka tippuu. Sehän kääntyy väärälle, pääs
tään toiselle tasolle sitte jo  tavallaan. Ei se virolainen välttämättä 
ole sitten se, jos se on kohtuuoloissa, asuu täällä ja  käy viis päi
vää töissä täällä keikalla, niin ei se välttämättä oo riistetty siinä. 
Pakkohan siinä varmaan joku vetää välistä vielä isot voitot, mut
ta se on toinen asia, sehän on liiketoimintaa joka kai on laillis
ta sitten että. Must ihmisen myyminen ei sinänsä oo kovin ylevää 
liiketoimintaa."

Rakennusliiton jäsenten edunvalvonta ja sitä kautta saavutetun työsuh- 
deaseman menetys ammattiliittojen neuvotteluaseman heikentyessä ja 
jopa hävitessä ovat siis keskeisin uhka, jonka torjumiseen ulkomaalai
sen työvoiman riiston uhkaa torjuessa päästään käsiksi. Toisin sanoen 
ulkomaalaisen työntekijän määritteleminen riiston kohteeksi ja toi
met estää riisto eivät ole päämääriä vaan keinoja, kuten Rakennusliiton 
edustaja tuo esiin.

"Me nähtiin jo tää vuosia sitten, tehtiin sellanen selkeä strategi
nen arvio, tää EU-laajeneminen ja  tän ulkomaisen työvoiman 
tuleminen, niin kyllä tää on haastanutkin tehtäviä tässä 2000- 
luvun alussa ja  tuota, arviot on suhtautunutkin ihan oikeiks että, 
me ollaan satsattu paljon tähän hommaan ja  jopa tullut kritiik
kiä et me satsataan siihen liikaa tai jo tkut on sanonut sitä, nää 
jotkut jäsenet, et me keskitytään vaan näitten ulkomaalaisten 
hyysäämiseen. Mutta kyllä me se arvio tehtiin, että oikeastaan en
sisijainen strategia mikä oli jo, oli tietysti se että kun on nähty Eu-
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roopassa näitä esimerkkejä, et miten tää ulkomaalainen työvoima 
niin se voi tuhota koko työmarkkinajärjestelmän käytännössä ra
kennusalalla, niin ku Saksassa tällä hetkellä. N iin siellä entinen 
erittäin kehittynyt järjestelmä, se on täysin raunioina, ja  siellä 
on muutama satatuhatta pimeetä äijää, jotka saa viis kuus eu
roa tunti. Eli siellä on palkkataso romahtanut, organisaatiot on 
romahtanut, se on ajanut saksalaiset rakentajat työttömäks. Me 
pystyttiin näkemään tää kehitys jo vuosia sitten ja  meidän niin 
ku strategia oli, ja  on edelleen se, että me pyritään tekemään ulko
maalaisten työntekijöiden alipalkanmaksu niin vaikeeks ja  riski- 
alttiiks hommaks, että niille maksettais hyvin lähelle suomalaista 
palkkaa. Niin uskotaan, että tällä nää suomalaiset rakenteet säi
lyy ja  sitten suomalaiset ei syrjäydy työmarkkinoilta. Ja meidän 
toimintahan on ollut aika, aika rähjäkkää tässä näin [—]  Tänne 
ei oo niin helppo tulla ja  se on jollakin lailla niin ollut hallitta
vissa tää homma, ja  sitten nää Suomen markkinat on sen verran 
pienet että me ollaan pystytty kontrolloimaan ainakin keskeisiä 
työmaita kohtuullisen hyvin. ” (Rakennusliiton edustaja)

Aktiivisuudella -  ja myös proaktiivisuudella reaktiivisuuden lisäksi -  
jolla Rakennusliitto keskittyy ulkomaalaisten työehtojen valvontaan on 
siis vahvat motiivit. Korkealla järjestäytymisasteella ja edunvalvonnal
la saavutettu neuvotteluasema ja koko kolmikannalle perustuva työ
ehtosopimusjärjestelmä kriisiytyy halvemmilla ehdoilla työskentelevän 
järjestäytymättömän työvoiman vallatessa markkinoita järjestäytyneeltä 
vahvan työsuhdeturvan ydintyövoimalta. Kolmikantaisen päätöksente
on traditio kannattelee suomalaista hyvinvointivaltiota, joten viime kä
dessä on kyse hyvinvointivaltiollisesta legitimiteetistä.

Lopuksi -  avoin tulevaisuus

Työmarkkinoiden portinvartijoiden puheeseen ulkomaalaisesta työvoi
masta kietoutuvat työvoiman kysynnän ja tarjonnan sääntelyyn liittyvät 
keskeiset kysymykset, kuten työvoiman saatavuus ja sen saatavuuden
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ehdot. M istä työm arkkinoiden portinvartijat siis oikeastaan puhuvat, 
kun he puhuvat ulkomaalaisesta työvoimasta?

Rakennusliiton näkökulmasta sääntelyn hajoam inen ja riiston 
uhka liittyvät ulkomaalaisen työvoiman laajenevaan läsnäoloon suom a
laisilla työmarkkinoilla ja tähän liittyy uhka työvoiman ja työsuhteen 
ehtojen sääntelymahdollisuuksien hajoamisesta laajemm inkin (esim. 
Ihalainen 2006; Rakentaja 5/2006). Täm ä puolestaan voi johtaa koko 
huolella rakennetun työmarkkinajärjestelmän ja yleissitovuuden krii
siin. O n  esitetty näkemyksiä (ks. Lillie & Greer 2007), että halvemman 
ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäyttäminen on — eikä ainoastaan 
Suomen tapauksessa -  työnantajien tietoista pyrkimystä am m attiyh
distysliikkeen sääntelymahdollisuuksien vähentämiseen. Tässä artikke
lissa analysoituja työnantajapuolen, eli Rakennusteollisuuden puheen
vuoroissa, perustellaan alan työmarkkinajärjestöjen edunvalvonnan 
yhteisiä intressejä. Rakennusteollisuuden jäsenet edustavat vakavarai
sia suuria suomalaisyrityksiä, joilla on maineensa varjeltavanaan, ja joi
den markkina-asemaa harmaita sävyjä saava kilpailu urakkahinnoista 
voi polkea. Toisaalta suuryrityksetkin hyötyvät halvemmista alihankki
joista, joiden soveltamista työehdoista ne voivat olla tietäm ättöm iä ali- 
hankintaketjun pidentyessä, mutkistuessa ja työnantajasuhteiden näin 
hämärtyessä.

Ulkomaalaisista työntekijöistä ylivoimaisesti suurin osa on ns. lä
hetettyjä työntekijöitä, joihin suurin osa ulkomaalaista työvoimaa kos
kevasta työmarkkinajärjestöjen puheesta viittaa. Lähetettyjen työn
tekijöiden asema mahdollistaa työnantajille laillisen keinon kiertää 
työntekoinaan työsuhde-ehtoja hyödyntämällä lähettävän maan hei
kompaa työsuhdeturvaa. H eikom m at työsuhde-ehdot ja lähetettyjen 
työntekijöiden asema tuottaa ulkomaalaista työvoimaa hyödyntävälle 
yritykselle kilpailuedun suhteessa paikallisella työvoimalla ja paikallisil
la ehdoilla toimivaan yritykseen. Paikallisilla ehdoilla toimiva yritys jou
tuu ahtaalle urakkahintojen laskupaineessa, ja kotimaisen työvoiman ja 
sen edunvalvojien ongelmaksi m uodostuu lisääntyvä kilpailu palkoilla 
ja työehdoilla. Työnantajapuolen näkökulmasta on siis kysymys epäter
veestä kilpailusta, ja työntekijäpuolen näkökulmasta korkealle järjes
täytymisasteelle ja hyvälle neuvotteluasemalle perustuvan palkkasovun
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murenemisesta. O nko tilanteessa siis kysymys ulkomaalaisen työnteki
jän juridisoidusta syrjinnästä, etujärjestöjen edunvalvontahuolesta suh
teessa jäsenistönsä saavutettuihin etuihin vai molemmista?

Ulkomaalaisen työvoiman torjum inen sen työehtojen aggressiivi- 
sellakin valvonnalla ei ole työmarkkinajärjestöjen tavoite sinänsä, vaan 
keino korkealla järjestäytymisasteella ja edunvalvonnalla saavutetun 
työehtosopimusjärjestelmän ylläpitämiseksi ja säilyttämiseksi. Kysees
sä on globaalin talousjärjestelmän, eli ylirajaisten pääomien, tuotteiden 
ja työvoiman laajenevan liikkuvuuden ja läsnäolon ongelma, joka krii- 
siyttää kansalliset instituutiot ja päätöksenteon m ekanismit, kuten täs
sä yhteydessä viime kädessä kolmikantaisen päätöksenteon ja sille pe
rustuvan hyvinvointivaltiomallin. Globaali eriarvoisuus tulonjaossa ja 
eritahtisuus sosiaaliturvajärjestelmien ja työmarkkinajärjestyksen integ
raatiossa m uuttuvat abstraktioista arjeksi myös suomalaisilla rakennus
työmailla, kuten tämä artikkeli on osoittanut. O n  esitetty (esim. Ap- 
padurai 1991; Faist 2000; Sassen 1998), että globaalin eriarvoisuuden 
tiivistyminen paikalliselle tasolle on yksi globalisaation konkreettisim- 
mista muodoista. Tässä tapaustutkimuksessa eriarvoisuuden tiivisty
m inen paikalliselle tasolle on syy ja seuraus työm arkkinoiden laajene
misesta kansalliset rajat ylittäviksi ja kansalliset sopimisen järjestelmät 
kiertäviksi.

Suomalainen hyvinvointivaltio rakentuu kolm ikantaisuuden pe
riaatteelle, joten työmarkkinajärjestöjen edunvalvontahuolessa on laa
jem m atkin kytkentänsä yhteiskunnallisen päätöksenteon traditioille. 
Kuinka paljon työm arkkinat sietävät eriarvoistumista, joka hyvin pit
källe on poliittisen päätöksenteon tuottamaa? Johtaako eriarvoistumi
nen kollektiivisen sopimisen ja traditionaalisen työmarkkinajärjestyk
sen legitimaatiokriisiin?

Viitteet

1 Kapitalismissa on M arxin m ukaan kaksi pääluokkaa; porvaristoluokka, joka 
om istaa tuotantovälineet ja työväenluokka, joka tekee tuotannollisen työn. 
N äm ä kaksi luokkaa ovat sovittam attom assa ristiriidassa toistensa kanssa; 
porvaristo on olemassa vain työväenluokan riistämisen kautta. R iistäm inen
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tarkoittaa sitä, että porvaristo perii sen osan työläisten työn tuloksista, lisä
arvon, joka ei mene itse työntekijöiden, tuotantovälineiden ja tuotannollisen 
infrastruktuurin uusintamiseen. Työläiset ovat alistetussa asemassa, koska he 
eivät omista tuotantovälineitä, pääsevät nauttimaan työnsä tuloksista hyvin 
rajoitetussa määrin ja eikä heillä ole määräysvaltaa oman työnsä suhteen. Riis- 
tosuhde on ennen kaikkea rakenteellinen suhde. Tuotantovälineiden omistaja 
ei riistä työläisiä tietoinen alistaminen päämotiivinaan, vaan siksi, että porva
riston ja työväenluokan välinen riistosuhde on kapitalismin ydinominaisuus.

2 Kuluttajahintaindeksi kuvaa Suomessa asuvien kotitalouksien Suomesta os
tamien tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä. Kuluttajahintaindeksi laske
taan menetelmällä, jossa eri hyödykkeiden hinnat painotetaan yhteen niiden 
kulutusosuuksilla. Tulopoliittisessa kokonaisratkaisussa (TUPO) ja myös liit
tokohtaisissa sopimuksissa sovitaan indeksikynnyksestä. Esimerkiksi vuoden 
2004 lokakuusta vuoden 2005 lokakuuhun kuluttajahintaindeksi kohosi 0,8 
%, ja TU PO :n indeksikynnys oli 2,6 %. Jos kuluttajahintaindeksi olisi nous
sut yli 2,6 prosentilla, palkkoja olisi sopimuksen mukaan korotettu vastaa
valla määrällä seuraavan yleiskorotuksen yhteydessä. (Tulopoliittisen selvitys
toim ikunnan raportti: Arvioita vuosien 2005—2006  tulo- ja  hintakehityksestä 
9.12.2005.)

3 Vanhoista EU-maista ainoastaan Irlanti ja Iso-Britannia eivät ottaneet käyt
töön siirtymäaikoja.

4 Luku perustuu Työministeriön arvioon 2004 (Vilkama ym. 2005, 8).

5 Tämä ei sulje pois sitä seikkaa, että maahanmuuttajilla on valtaväestöä hei
kompi työllisyystilanne, ja he ovat alttiita syrjinnälle (esim. Forsander 2002; 
Joronen 2005; Liebkind et ai. 2004, 143—161; Sutela 2005). M aahanm uut
tajien työ markki nasyrji n nän voi kuitenkin katsoa kohdistuvan ensi kädessä 
etnisyyteen, ja olevan näin lähtökohdiltaan laitonta, kun taas ulkomaalaisen 
työvoiman, erityisesti lähetettyjen työntekijöiden syrjintä on ns. laillistettua, 
toisin sanoen heidän eriarvoistamisensa perustuu ensi kädessä heidän juridi
seen asemaansa ja maiden välisten työsuhde-etuuksien eroavaisuuksien hy
väksikäyttämiseen kilpailuetuna.

6 Käsitettä dokumentoimaton käytetään alleviivaamaan sitä, että ihminen 
sinänsä ei voi olla laiton, tai että maahantulo ja maassaoleskelu ei voi olla 
lähtökohtaisesti laitonta ennen kuin laillisen prosessin kautta toisin todiste
taan. Sen sijaan käsitteet dokumentoimaton tai sääntelemätön (unregulated) 
korostaa maahantulon ja maassaoleskelun luonnetta viranomaisvalvonnan 
ulkopuolella olevana ilmiönä.

7 Rakennusteollisuus työnantajajärjestönä edustaa rakennusurakointia ja ra
kennustuoteteollisuutta. Tässä artikkelissa rakennusalalla tarkoitetaan ni
menomaan rakennusurakointia. Rakennusteollisuuden mukaan rakennus-
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urakointiyrityksiä on 20-30  000, joista vain 2 000 on Rakennusteollisuuden 
jäseniä, mutta jäsenten osuus alansa tuotannosta on arviolta 60-70 prosenttia. 
Epäsuhdan selittää se, että Rakennusteollisuuden jäsenet ovat yleensä suuria 
yrityksiä.

8 Laki eräiden Euroopan unionin valtioiden kansalaisen työntekoa koskevien tie
tojen rekisteröinnistä http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2006/20060067. 
pdfi

9 Vuonna 2001 kivirakenteiden entistämiseen erikoistunut iittalalaisyritys 
palkkasi välitysyhtiön kautta 12 kiinalaista kivenhakkaajaa, joiden alipalk- 
kaus ja m uut työsuhderikkomukset tulivat Rakennusliiton toimesta julki 
vuonna 2003, ja johtivat oikeuskäsittelyyn, jonka lopputuloksena työnantaja 
tuom ittiin huomattaviin korvauksiin työntekijöilleen.

10 Haastattelulainausten lyhenteet ovat seuraavat: AF= Annika Forsander, RA = 
Rolle Alho

Lähteet

Painetut lähteet ja  kirjallisuus 

Kirjallisuus

Appadurai Arjun (1991): ”Global Ethnoscapes. Notes and Queries for aTransna- 
tional Anthropology.” Teoksessa Fox Richard G. (toim.) Recapturing Anthro- 
pology. Santa Fe: School o f American Research Press.

Balch Alex, Fellini Ivana, Ferro Anna, Fullin Giovanna & Hunger Uwe (2004): 
”The Political Economy o f Labour Migration in the European Construction 
Sector.” Teoksessa Bommes Michael et a i  (toim.) Organisational Recruitment 
and Patterns o f  Migration. Interdependencies in an Integrating Europe. IMIS- 
Beiträge. Heft 23/2004.

Castles Stephen & Miller Mark J (2003): The Age o f Migration. International Popu- 
lation Movements in the Modern World. New York: The Guilford Press.

Faist Thomas (2000): The Volume and Dynamics o f  International Migration and 
Transnational Social Spaces. Oxford: Oxford University Press.

Fellini Ivana, Ferro Anna & Fullin Giovanna (2006): Firm Strategies ajfecting la
bour mobility in Europe: Recruitingforeign workers in the construction industry. 
Paper presented at the COMPAS Annual Conference 2006 “International 
Labour Migration: In Whose Interests? 5^ — 6th July, Oxford.

357

http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2006/20060067


Forsander Annika (2002): Luottamuksen ehdot. Maahanmuuttajat 1990-luvun 
suomalaisilla työmarkkinoilla. Helsinki: Väestöntutkimuslaitos.

Hellsten Jari (2006): On the Social Dimension in Posting ofWorkers. Reasoning on 
Posted Workers Directive, Wage Liability, M inim um  Wages and Right to Indus
trial Action. Työpoliittinen tutkimus 301. Helsinki: Työministeriö.

Hämäläinen Kari* Kangasharju Aki, Pekkala Sari & Sarvimäki M atti (2003): 
1990-luvun maahanmuuttajien työllisyys, tuloverot ja  tulonsiirrot. Työpoliitti
nen tutkimus 263. Helsinki: Työministeriö.

Ihalainen Lauri (2006): Ulkomaalainen työvoima ja  sen kohtelu Suomen työmark
kinoilla. Puheenvuoro seminaarissa Työvoiman liikkuvuus Viron ja Suo
men välillä -  siirtymäajan kokemuksia ja tulevaisuuden visioita. Tallinna 
21.4.1006.

Jokiniemi Eine (2006): Pilotti, projekti, jatkuva muutos. Työn laadun kehittäminen 
uudenmaan työlupayksikössä. Nykytilan analyysi ja  kehittämisehdotukset. Työ- 
voimaneuvojien PD-koulutus. Vantaa: Työministeriö.

Joronen Tuula (2005): "Työ on kahden kauppa — maahanmuuttajien työmarkki- 
na-aseman ongelmia.” Teoksessa Paananen Seppo (toim.) Maahanmuuttajien 
elämää Suomessa. Helsinki: Tilastokeskus.

Laki eräiden Euroopan unionin valtioiden kansalaisen työntekoa koskevien tietojen 
rekisteröinnistä 418/2006. Saatavilla osoitteesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ 
kokoelma/2006/20060067.pdf. (Hakupäivä 13.11.2007).

Liebkind Karmela, M annila Simo, Jasinskaja-Lahti Inga, Jaakkola Magdalena, 
Kyntäjä Eve & Reuter Anni (2004): Venäläinen, virolainen, suomalainen. 
Kolmen maahanmuuttajaryhmän kotoutuminen Suomeen. Helsinki: Gau-dea- 
mus.

Lillie Nathan &C Greer Iän (2007): Industrial Relations, Migration and Neoliberal 
Politics: The Case of the European Construction Sector. Politics &  Society 35 
(4), 551-581.

Paananen Seppo (1993): Työvoimaa rajan takaa. Työpoliittinen tutkimus 54. Hel
sinki: Työministeriö.

Ruusuvuori Johanna & Tiittula Liisa (2005): Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja  
vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino.

Sassen Saskia (1998): Globalization and its Discontents. Essays on the new mobility 
ofpeople and money. New York: Ih e  New Press.

Sassen Saskia (1999): Guests and Aliens. New York: Ih e  New Press.

Sutela Hanna (2005): "M aahanmuuttajat palkkatyössä.” Teoksessa Paananen Sep
po (toim.) Maahanmuuttajien elämää Suomessa. Helsinki: Tilastokeskus.

358

http://www.finlex.fi/fi/laki/


Tulopoliittinen selvitystoimikunta (2005): Tulopoliittisen selvitystoimikunnan 
raportti: Arvioita vuosien 2 0 05 -2006  tulo- ja  hintakehityksestä 9.12.2005. 
Saatavilla osoitteesta: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_ 
julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset/2006019TUPOSE/Tuposeto-raportti- 
180506.pdf.

Vilkama Katja, Keskinen Sinikka & Sorainen Olli (2005): Finland. OECD Sopemi 
InternationalMigration Outlook. Helsinki: Työministeriö. Saatavilla osoittees
ta: http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/04_maahanm uutto/finrep2003.pdf.

VNS (2006): Valtioneuvoston selonteko Eduskunnalle siirtymäaikalain vaikutuksista 
sekä työvoiman ja  palveluiden vapaan liikkuvuuden vaikutuksista työmarkkina
tilanteeseen eri aloilla. VNS 1/1006.

Wrench John (1991): “Gatekeepers in the Urban Labour Market: Constraining or 
Constrained?” Teoksessa Cross Malcolm & Payne Geoff (toim.) Work and the 
Enterprise Culture. London: The Falmer Press.

Wrench John (1996): Preventing Racism at the Workplace. A report on 16 Eu
ropean countries. Dublin: European Foundation for the Improvement o f Li- 
ving and W orking Conditions.

Wrench John (2004): Breakthroughs and blind spots. Trade union responses to im- 
migrants and ethnic minorities in Denmark and the UK. Norway: FAFO.

Lehtiartikkelit ja  tiedotteet

Bulgarialainen rakentaja painuu suoraan Pariisiin. Rakentaja 23/2006.

Liettualaisyrityksillä vakavia puutteita Turussa. Helsingin Sanomat 3.11.2006.

Pimeän talouden konna on kotimainen. Talouselämä 10/2006.

Pk-yritysten työvoimapula pahenee. Taloussanomat 22.11.2006.

Rakentaminen työllistää — mistä ammattitaitoisia rakentajia jatkossa? Rakennus
teollisuus ry:n tiedote 20.10.2006.

Rakentamisessa eletään suhdanteen huippuvaihetta. Helsingin Sanomat 
18.10.2006.

Suotuisa suhdannekehitys jatkunut -  vakaat odotukset aina ensi vuoden alkupuo
lelle asti. Elinkeinoelämän keskusliiton tiedote 2.11.2006.

Työtä on, vain tekijät puuttuvat. Aamulehti 16.10.2006.

Ulkomaalaisia työntekijöitä riistetään kaikkein pahimmin. Rakentaja 5/2006.

Ulkomaalaistarkastajat löytäneet puutteita joka toisesta työpaikasta. Helsingin Sa
nomat 20.8.2006.

359

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_
http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/04_maahanmuutto/finrep2003.pdf


Virolaiset ovat valm iita irtisanoutum aan ja lähtem ään keikkatöihin Suomeen. 
Helsingin sanomat 9.4.2006.

Virolaisille m aksettu jopa kolm en euron tuntipalkkoja. Demari 22.2.2005.

Yritysten kilpailukyky tärkeäm pi kuin tupom alli. Prima, joulukuu 2005.

360



Mika Helander

Lopuksi:
Globalisaatiostrategioiden

hahmotte lua

Vaikka nykypäivän hallintokielessä strategiat yleensä viittaavat 
ju lk ilausu ttu ih in  ja kirjallisesti esite tty ih in  ajatuksiin, o n  sa
nalle syytä antaa laajem pi m erkitys. S trategiat eivät aina m er

kitse tieto ista  ja ohjelm allista su u n tau tu m ista  tie tty ih in  to im in n an  
m u o to ih in  tai tavoitteisiin. S trategiat esiintyvät aika ajoin epäsuoras
ti, m u iden  otsikoiden ja to im in ta ta rk o itu sten  alaisuudessa. T äm ä pä
tee erityisesti suom alaiseen ay-liikkeeseen siksi, että  esim erkiksi SAKdla 
ei ole m itään  ju lk ilausu ttua globalisaatiostrategiaa, ku ten  Peter J. B oldt 
k irjan  artikkelissa h u o m au ttaa .1 Silti globalisaatiostrategioilla on  ta r
ko ite ttu  tässä teoksessa sellaista to im in taa, joka tavalla tai toisella pyrkii 
globalisaation hallintaan. N ykypäivän työm arkkinakeskustelu t jousto - 
turvasta, yhteistoim intalaista, siirtym äajoista sekä tilaajavastuusta ovat 
globalisaatiostrategoita, jo tka ilm enevät toisilla nim illä ja esiintyvät 
teknisem m ällä kielellä. Tässä teoksessa ei ku itenkaan  ole käsitelty sel
laisia kotim aisia reaktioita globalisaatioon tai globalisaation seurauk
sia, jo tka  liittyvät kansallisvaltion systeem insisäisiin työeläm än m u u 
tosprosesseihin, ku ten  esim erkiksi liikelaitostam iseen, ulkoistam iseen, 
k ilpailutukseen, työeläm än jousto ih in , m uu tostu rvaan  tai työaika- ja 
aukioloaikakysym yksiin. Kirjassa ei m yöskään ole keskitytty  kansallis-
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ten lainsäädäntöprosessien valmisteluvaiheessa tapahtuvaan ay-liikkeen 
vaikutustoim intaan tai lainsäädäntöön, joka vaikuttaa ay-liikkeen ase
maan työmarkkinaosapuolena. Kuitenkin nykyisessä kvartaalitalou- 
dessa esimerkiksi sellaiset säädökset, jotka lisäävät sidosryhmäajattelun 
merkitystä yritysten yhteiskuntavastuuta korostaen, kapean omistaja- ja 
sijoittaja-ajattelun sijaan (stakeholder interest vs. shareholder interest), 
kuten yritysten hallitusten ay-edustukseen liittyvät säädökset (esimer
kiksi Ruotsissa ja Saksassa) ovat merkityksellisiä kansalliseen kehikkoon 
liitettäviä globalisaation hallintavälineitä. Tässä kirjassa analysoidut glo- 
balisaatiostrategiat liittyvät kuitenkin ennen kaikkea transnationaalei- 
hin, rajat ylittäviin prosesseihin.

Kirja on sisältänyt useita globalisaatiokeskustelun aiheita. Globali- 
saatioaiheet, joita täm ä teos m uun muassa on käsitellyt ovat a) Kilpai
lukyky versus sosiaalinen kehitys b) Vapaakauppa versus protektionismi 
c) Tuotannon uudelleensijoittamiset ay-liikkeen haasteena d) Kansain
välisen toim innan suuntautum inen ja sisältö e) Kansallisuuden asema 
globalisaatiostrategioissa f) Suomen ulkopolitiikan merkitys g) Uusi
en välineiden ja toim intatapojen m uotoutum inen h) Valtion m uuttuva 
rooli i) Jäsenistön m onim uotoistum inen ja m aahanm uutto j) Järjestäy
tymisasteen muutos k) Marxilainen perintö 1) fenomenologinen globa- 
lisaatio, eli maailmanlaajuisen palkkatyöläisyyden synty.

Tulen seuraavaksi vielä lyhyesti käymään läpi näihin aiheisiin liit
tyvää keskustelua niin kuin se ilmenee tässä teoksessa, sekä yhteiskun
takeskustelussa laajemmin.

Kilpailukyky versus sosiaalinen kehitys

Erityisesti Euroopan Unionin nykykehityksessä ja U nionin globali- 
saatiostrategiassa on noussut esiin tietty vastakkainasettelu Lissabo
nin strategiassa ilmaistun kilpailukykytavoitteen ja sosiaalisen kehityk
sen välille. Lissabonin strategia vuodelta 2000 asettaa tavoitteeksi, että 
Euroopan Unionin alue vuonna 2010 olisi maailman kilpailukykyi
sin talousalue. Nyt jo on tiedossa, ettei tavoitetta tulla saavuttamaan, 
m utta kilpailukykyä on pyritty lisäämään m uun muassa palvelukau-
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pan vapauttamisella, valtiollisella innovaatiopolitiikalla, panostuksilla 
informaatioteknologiaan ja koulutukseen sekä lisääntyvällä työvoiman 
liikkuvuudella. Myös työelämän joustavuuden lisääminen, joka usein 
merkitsee työvoiman palkkaamisen ja irtisanomisen helpottamista, on 
kuulunut Lissabonin strategiaan. Saman aikaisesti on Unionin alueella, 
erityisesti työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen parissa, syntynyt uu
sia vaatimuksia sosiaalisen Euroopan kehittämiselle.2 Kilpailun lisäämi
nen on nähty uusliberaalin politiikan ilmentymänä, joka lisää tavallis
ten kansalaisten ja palkansaajien turvattomuutta. Erityisesti Ranskassa 
ovat vaatimukset sosiaalisemman EU:n puolesta olleet voimakkaita. 
Pohjoismaat ovat tässä keskustelussa edustaneet kantaa, jossa sosiaali
sesti vastuullinen yhteiskuntapolitiikka ja hyvinvointivaltio eivät ole 
kilpailukykyä vähentäviä, vaan ovat sitä lisääviä tekijöitä. Suomalaiset 
ovat viitanneet kansainvälisiin kilpailukyky vertailuihin sekä koulutus
järjestelmän menestykseen (Mäenpää 2006a). Vaikka tämän kysymyk
sen osalta suomalainen ay-liike on selkeästi ollut sosiaalisen sääntelyn 
ja hyvinvointivaltion kannattaja, ei myöskään kilpailukykyyn olla suh
tauduttu kielteisesti. Yhteistyössä työnantajien kanssa on pitkään jopa 
pyritty modernisoimaan ja rationalisoimaan tuotantoprosesseja erityi
sesti vientiteollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi. Suomalainen ay- 
liike ei juurikaan ole osallistunut eurooppalaisiin ay-mielenosoituksiin 
tämän kysymyksen puitteissa. Kilpailukyvyn parantamisen pyrkimyk
seen on myös suomalainen ay-liike sitoutunut ja siten se suuntautuu 
globalisaatioon juuri kansallisesta näkökulmasta lähtien. Suomalais
ta yhteiskuntaa ja ay-liikettä sen osana ohjaa globalisaatiostrategioissa 
”kansallinen katse” (Kettunen 2006). Palaan tähän aiheeseen lyhyesti 
vielä myöhemmin keskustelussa kansallisuudesta (ja nationalismista).

Vapaakauppa versus protektionismi

Kansalaisjärjestöjen globalisaatiostrategioissa suhtautuminen vapaa
kauppaan on ollut yksi kaikkein keskeisimmistä kysymyksistä. Joissa
kin kansalaisjärjestöissä edistetään ja puolustetaan vapaata kauppaa sil
lä perustelulla, että myös kehitysmaiden tuotteet näin ollen pääsevät
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teollistuneiden länsimaiden markkinoille niillä aidosti ja oikeudenm u
kaisesti kilpaillen. Nyt tullien ja tariffien sekä kauppapoliittisen protek
tionismin katsotaan vaikeuttavan kehitysmaiden kaupankäyntiä. Myös 
keskustelu reilusta kaupasta (fair trade) liittyy myös kysymykseen va
paakaupasta. Esimerkiksi Tanskan LO:n globalisaatiostrategiassa pai
notetaan reilun kaupan edistämistä (LO, The Danish Confederations 
o f Trade Unions 2006) ja myös suomalaisen ay-liikkeen puitteissa on 
edistetty reilun kaupan pelisääntöjä ja tuotteita. Useat kansalaisjärjes
töt suhtautuvat kuitenkin torjuvasti vapaakauppaan ja näkevät sen eri- 
arvostavana kansainvälisen järjestelmän ja kanssakäymisen m uotona. 
Yksi argumenteista on, että vapaakaupasta hyötyvät oikeastaan pää
asiassa suuret monikansalliset yritykset, jotka saavat kilpailuetua siir
täessään tuotantoa halvan työvoiman maihin. Suomalainen ay-liike ei 
o ttanut kantaa Suomen liittymisestä EFTA-sopimukseen, lähinnä ul
kopoliittisista syistä johtuen (Paavonen 1998) m utta Peter). Boldt ku
vaa artikkelissaan kuinka suomalaisen ay-liikkeen teollisuuspainottei- 
suus, jossa erityisesti SAK-laiset vientiteollisuusliitot ovat hallinneet 
ay-kenttää, on m erkinnyt vapaakaupan tukemista.

Tuotannon uudelleensijoittam iset ay-liikkeen haasteena

Tuotannon uudelleensijoittamiset ja siirrot halvemman kustannustason 
maihin on ammattiyhdistysliikkeen asemaan suuresti vaikuttava glo- 
balisaation ulottuvuus. Vastaaminen tähän haasteeseen on edellyttänyt 
toim intaa usealla eri rintamalla. Etupäässä on pyritty vaikuttamaan työn 
tuottavuuteen. Työntekijöiden jatkokoulutus on ollut yksi tuottavuu
den lisäämisen menetelmistä. Työhön liittyvien tietojen ja taitojen päi
vittäminen on ollut tapa vastata teknologisen kehityksen tuom iin vaa
timuksiin, jossa pyrkimyksenä on myös ollut saman työn teettäm inen 
pienemmällä henkilöstöllä. Siten esimerkiksi teollisuuden modernisaa
tio on m erkinnyt autom aation ja tietoteknologisen prosessiohjauksen 
käyttöönottoa, jolloin samoista tuotantoprosesseista on vastannut pie
nempi henkilöstömäärä. Koulutusta on pyritty myös lisäämään palkan- 
saajajärjestöjen toimesta, jo tta ay-väki voisi toimia tarpeellisilla tiedoilla
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neuvotteluissaan yritys johdon  kanssa. Palkkam altti ja joissakin tapauk

sissa jopa etuuksien vähentäm inen on m uodostunut ajankohtaiseksi 

strategiaksi. O nge lm at ja n iiden  ratkaisut ovat jossain m äärin siirtyneet 

liitto tason  ratkaisuista työpaikkatasolle. Työn tuottavuus m itataan tuo- 

ta n to tiim e ittä in  yrityksen sisällä ja tästä seuraavat ra tiona liso inn it sekä 

tuo tannon  s iirro t ajavat lisää tuo ttavuu tta  to im in taan. A y -liike  on la in 

säädännön puitteissa panostanut yhte isto im in tam enette lyyn, jo tta  sen 

avulla vo ita is iin  ajoissa saada tietoa yrityksen strategioista ja m ahdo l

lisesti vo ita is iin  vaikuttaa yritys johdon  päätöksiin. Ja henk ilö ille , jo i

ta kohtaa irtisanom iset ja työ ttöm yys tuo tannonsiirto jen  johdosta, on 

lu o tu  m uutosturvan n im ellä  ku lkevia ratkaisuja, joissa henkilöstö voi 

entisellä palkallaan etsiä uusia tö itä  määrätyn ajan kuluessa. Palkkava- 

kuutus on yksi SAKm  m uutosturvan puitteissa ajama uudistus, jossa 

työ ttöm äksi jou tuneet saisivat aiempaa palkkaa vastaavan palkan o t

taessaan vastaan huo no m m in  palkatun uuden työpaikan (SAK 2007). 

V a litu t ke ino t ovat pääasiallisesti kohdistuneet kotimaiseen to im in taan, 

eikä s iirto ja  ole vo itu  estää va ikuttam alla  kohdemaahan. Tässä teoksessa 

tuo tannon  s iir to ih in  liittyvää  keskustelua on lähestytty am m attiyhd is

tysliikkeen institu tionaa lis ten  välineiden suunnasta. Veijo Laitisen ar

tikkelissa on p o h d ittu  eurooppalaisten yritysneuvostojen om ina isuuk

sia ja tehtäviä sekä am m attiyhd istysliikkeen asemaa tässä toiminnassa. 

A r tik k e lin  johtopäätös on, että yritysneuvostot pääasiassa to im iva t tie

don kanavina, jossa saadaan in form aatio ta  yrityksen strategioista. Tätä 

laajaa aihealuetta vo ita is iin  myös lähestyä puhtaasti kansallisessa ke

hikossa pysyttäytyvien strategioiden suunnasta, joka olisi myös tärkeä 

tu tk im usaihe kansallisiin g lobalisaatiostrategioihin paneutuvassa tu tk i

muksessa.

Kansainvälisen toiminnan suuntautuminen ja sisältö

G lobalisaatiostrategioita jäsentävät yhteisön kansainvälisen ja rajat y l i t 

tävän to im innan  painopisteet ja suuntautum inen. Se m ih in  Suomen 

u lkopuole lla  ollaan yhteydessä, minkälaisissa aiheissa yhteyksiä y lläp i

detään ja m inkälaista yhteisö llisyyttä  näissä yhteyksissä syntyy, ohjaavat
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tapoja ja keinoja vaikuttaa globalisaatioon. O nko globaali, m aailm an
laajuinen solidaarisuus ay-toiminnassa itsestäänselvyys vai rajoittuuko 
solidaarisuus pikem m in kansalliseen tai pohjoismaiseen tasoon? Kuin
ka isoja maantieteellisiä etäisyyksiä yhteistyössä ylitetään ja kuinka laa
joja alueita maapallosta on m ukana kansainvälisessä kanssakäymises
sä? Esimerkiksi kirkon kansainvälisessä yhteistyössä on ollut ominaista 
toim inta ”kaukana kotoa ’, sillä toim innan sisältönä on ollut lähetystyö 
ja kehitysapu. Sittem m in Neuvostoliiton rom ahdettua on toim intaa 
suunnattu  myös Venäjän lähialueille. Valtion kansainvälisen toim in
nan määrittäjinä on ollut kolme isoa asiakokonaisuutta: uiko- ja tu r
vallisuuspolitiikka, kauppapolitiikka sekä kehitysapu. Sittem m in myös 
ympäristönsuojelu on m uodostunut valtion keskeiseksi kansainväli
sen toim innan alueeksi. Näiden kautta kansainvälinen vuorovaikutus 
m uodostuu isojakin etäisyyksiä ylittäväksi toiminnaksi. Suomalaisen 
ay-iiikkeen toiminnassa maantieteellistä suuntautum ista on käsitelty 
M ika Helanderin, Riikka Lehtosen ja M aria Svanströmin artikkeleis
sa. Artikkeleiden johtopäätöksenä voi todeta ay-liikkeen kansainväli
sen toim innan olevat pääosin länsimaihin suuntautunutta ja erityisesti 
pohjoismainen yhteisö on suomalaisen ay-liikkeen viiteryhmä. Näissä 
yhteyksissä m uodostuu järjestöllistä yhteisöllisyyttä. Yhteistyötä ylläpi
detään myös solidaarisuussyistä kehitysmaiden ja vastikään teollistunei
den maiden kanssa ja yksi syy tähän yhteistyöhön on kilpailueron ka
ventam inen Suomen ja näiden maitten välillä niin, etteivät työn hinta 
ja huonot työolosuhteet m uodostu kilpailueduiksi, jonka perässä elin
keinoelämän investoinnit kulkevat.

Kansallisuuden asema globalisaatiostrategioissa

Globalisaatiokeskustelussa on myös esiintynyt erilaisia näkemyksiä siitä 
katoaako vai kenties vahvistuuko kansallinen identiteetti globalisaation 
seurauksena. Useissa sosiologisissa keskusteluissa globalisaatio ja natio
nalismi on nähty toisilleen vastakkaisina ilmiöinä. Tässäkin ajattelussa 
on useita eri suuntauksia, m utta nationalismi on silloin usein tulkit
tu  kehityksen jatkum olla globalisaatiota edeltävänä, m utta vanhanai-
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kaisena ilmiönä. Se on sellaisessa katsannossa uskontoa tai etnisyyttä 
muistuttava traditionalistinen maailmankuva. Nationalismi edustaa 
silloin usein irrationaalista jäännettä esimodernilta ajalta ja sen ajatel
laan katoavan viimeistään modernin aikakauden globalisaatiovaihees- 
sa. Hiljattain on kuitenkin alkanut esiintyä näkemyksiä joiden mu
kaan nationalismi vahvistuu tai jopa syntyy globalisaation seurauksena. 
Historiallisesti tarkasteltuna suomalaisen yhteiskunnan kansallinen 
yhtenäisyys ja sopimusyhteiskunnan juuret ovat seurausta kansainvä
lisen politiikan paineista. Toisin sanoen se on maailman turvallisuus
poliittisen globalisaation seurausta (vrt. Giddens 1990). Kansallinen 
yhtenäisyys ilmeni toisessa maailmansodassa sekä kylmän sodan kak
sinapaisuudessa ja kansallisesta konsensuksesta muodostui tehokas mo- 
dernisaatioväline. Pauli Kettunen on kiinnittänyt huomiota sellaisiin 
poliittisiin ratkaisuihin kuten kansallinen innovaatiopolitiikka ja kan
sallinen kilpailukyky nationalistisina vastauksina globalisaation tuomiin 
haasteisiin. Tästä näkökulmasta nationalismi on intressisidonnaista ja 
syntyy ideologisena välineenä muutoksen hallinnassa ja siihen vaikutta
misessa. Samalla tavoin myös ammattiyhdistysliikkeen parissa on esiin
tynyt arkipäiväisellä ja maltillisella tavalla nationalistisia äänenpainoja 
keskustelussa suomalaisesta työstä, tulopoliittisista kokonaisratkaisuista 
ja kolmikannasta. Näissä puheenvuoroissa globalisaatiossa menestymi
nen on edellyttänyt ay-liikkeen tarjoamaa suomalaisen yhteiskunnan 
menestysreseptiä, joka koostuu kansallisista ainesosista.3 Tämä on myös 
johdonmukaista Suomen historian valossa, jossa nationalismi on mer
kinnyt menestyksekästä reseptiä ulkoisen uhan vallitessa.4 Globalisaa
tion nykyvaiheessa on ajankohtaista pohtia sitä, onko toinen osapuoli 
(työnantajat) irtautunut kansallisesta kehikosta ja sopimusperinteestä. 
Nationalismia ei enää voi väheksyä ”going globaV strategiana, sillä kan
sallisvaltion globalisoiduttua on pohjoismaisella ja suomalaisella sosiaa
liseen kestävyyteen perustuvalla yhteiskuntamallilla esimerkin voimaa 
maailmanlaajuisesti (SAK 2007).5 Pohjoismaisuuden korostaminen 
on odottamattomalla tavalla linjassa tämän nationalismin kanssa, sillä 
pohjoismainen yhteistyö ja yhteisö perustuu pääasiallisesti itsenäisten 
kansallisten yhteiskuntien väliseen kanssakäymiseen, jossa järjestelmiä 
verrataan ja kehitetään parhaita käytäntöjä. Nämä kansalliset yhteis-
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kunnat rakentuvat vahvan va ltio ins titu u tio n  varaan, jonka  puitteissa 

esimerkiksi lainsäädäntöön va ikuttam alla  ay-liike kohtaa globalisaation 

tuom ia  haasteita. Toisin sanoen pohjoism ainen alueellinen integraatio, 

globalisaatiostrategiana, on kansallista kehikkoa ja ajattelua tukevaa.

Suomen ulkopolitiikan merkitys

Suomen vira llinen u lko p o lit iik ka  m ääritti Suomen u lkosuhte ita  kylm än 

sodan aikana ja toisen maailmansodan jälkeen. Yhteiskunnassa esiin

ty i myös kylm än sodan mukaista kahtiajakoa n iin , että jo tk in  to im ija t 

suuntautuivat ulkosuhteissaan N euvosto liittoon  ja itä b lo kk iin , toisten 

suuntautuessa länsiva lto ih in  ja USA:han. Tämä jako o li erityisen sel

vä po liittisen  vasemmiston ja ay-liikkeen sisällä sosialidemokraattien ja 

kom m unistien  välillä. Am m attiyhdistysliikkeessä esiintyi kylmänsodan 

mukaisia eroja ulkosuuntautumisessa, eli siinä m istä tukea p o litiika lle  

haettiin  ja m ih in  kansainvälisiin järjestö ih in  h a lu ttiin  kuulua. A m m a t

tiyhdistysliike  tu k i ku iten k in  virallisesti Suomen puolueettom uuspo li

tiikkaa ja YYA-sopimusta sekä va ltion vira llista lin jaa vapaakauppaso

p im uks iin  kuten EEC:hen, EFTA:aan ja N O R D E K :iin  liittyen . K un 

1990-luvun aikana kylm än sodan aikainen maailm an kaksinapainen 

asetelma m u rtu i o li ku ite n k in  suomalaisessa ulkosuhteiden hoidossa jo  

m uodostunut selkeä valtiovetoinen perinne, jossa yhteinen lin ja  ja ko n 

sensus katsottiin  koko yhteiskunnan osalta vä lttäm ättöm äksi.6 T ä lla i

set seikat tulevat esille erityisesti Peter J. B o ld tin  keskustelussa a y -liik 

keen suhtautumisesta E U :iin  liittym iseen 1990-luvun puolivälissä, sekä 

M ika  Helanderin artikkelissa ay-liikkeen kansainvälisistä yhteyksistä ja 

n iitä  selittävistä Suomen ulkosuhteista. Molemmissa artikkeleissa nä

kyy Suomen valtio llisen u lko p o lit iika n  ja tkum o ay-liikkeen lin janve

to ih in . Poikkeuksen tähän u lkopo liittiseen ja tkum oon tarjoaa Tapio 

Bergholm in a rtikke li A K T :n  bo iko ttito im is ta  Etelä-Afrikan Apartheid- 

hallin toa kohtaan. A rtik k e li kertoo epätavallisesta tilanteesta Suomen 

historiassa, jossa kansalaisjärjestö on po ikennu t va ltion  virallisesta u l

kopoliittisesta linjasta sekä kyennyt myös arvovallallaan ja m ie lip ide- 

vaikutta jana m uuttamaan va ltion  u lkopo liitt is ta  linjaa. Jukka Nevakivi
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(1992) ja M arjaana Valkonen (1989) kuvaavat vastaavaa historia llista  

tilannetta , jossa ay-liike poikkesi hallituksen linjasta jatkosodan loppu 

vaiheessa liittyessään jo  toukokuussa 1943, eli lähes puo lito is ta  vuotta  

ennen sodan loppum ista, rauhanoppositioon ja ilm aisi kantanaan so

dasta irro ttautum isen. U lkopo liittis issa  kysymyksissä am m attiyhdistys

liike  on ku ite n k in  yleensä noudattanut va ltion  v ira llis ta  lin jaa (esim. 

Paavonen 1998).

Uusien välineiden ja toimintatapojen muotoutuminen

Globalisaation sisältämät uudet to im inn a n  pu itteet kuten transnatio- 

naalisten verkostojen synty sekä rajat y littäv ien  klusteriyritysten m uo

dostum inen merkitsevät m onien vakiin tune iden to im in ta tapo jen  ja 

organisatoristen e lin ten uudelleenarvio intia . Suomalaisessa työm ark

kinapolitiikassa 1960-luvun lopu lla  a lkanut ja m yöhem m in yle istynyt 

T u lo p o liitt in e n  kokonaisratkaisu -  T U P O  — on esimerkki sellaisesta 

keskitetystä kansallisesta toim intatavasta, joka on haastettuna. Sama 

koskee keskusjärjestöjen ja a m m attiliitto jen  perinteisesti vahvaa roo

lia  Suomessa, joh on  myös li it ty y  paineita. O n  syntynyt aikaisempaa 

suurempaa tarvetta työpaikka- ja yrityskohtaiseen asioiden sopimiseen. 

Osaltaan tämä myös haastaa am m attikuntakohtaiseen jakoon perus

tuvan liittorakenteen ja lisää tarvetta liitto fu u s io ille  (Mäenpää 2005). 

Fuusioissa m uodostuu työnantajaperusteisia uusia liitto ja . Tällaista kes

k ittym is tä  on tapahtunut esimerkiksi Julkisten- ja H yv invo in tia lo jen  

L iito n  (JH L) syntyessä ja vastaava kehitys on käynnissä teo llisuuslii

toissa. Lisäksi iso ih in  y rityks iin  on m uodoste ttu  eurooppalaisia yritys- 

neuvostoja, jo iden avulla pyritään vaikuttam aan työolosuhteisiin sekä 

pääoman ja työn  väliseen suhteeseen. Kansainvälinen ay-liike on myös 

neuvote llu t kehyssopimuksia isojen m onikansallisten yritysten kans

sa työelämän m in im ieh to jen  noudattamisesta. Suomalaisten yritysten 

kanssa ei tällaisia sopimuksia ole kuitenkaan vielä saatu aikaan. G loba

lisaation seurauksena luodaan myös uusia työm arkkinaväline itä  kuten 

m uutosturva ja tilaajavastuu, jo illa  pyritään kansallisesti sääntelemään 

työm arkk ino iden  to im in taa . Suomalainen ay-liike on lisäksi luo nu t me-
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netelm iä kehittää erityisesti itäisen Euroopan siirtym äta louksien am

m attiyhd istys liike ttä  sekä lisätä tie tou tta  suomalaisesta ja pohjo ism aa

laisesta työm arkkinam allista . Veijo Laitisen artikke li tässä kirjassa kuvaa 

eurooppalaisia yritysneuvostoja tiedon kanavina. Eve Kyntä jä k ir jo it 

taa SA K:n Tallinnan infopisteestä työelämän kehittäm isen välineenä. 

Työelämän laadullisille tek ijö ille  m uodostuu globalisaation seuraukse

na suhteessa aiempaa suurempi painoarvo, eikä tu lo p o lit iik k a  enää ole 

pääasiassa euromääräisistä palkankorotuksista neuvottelemista. U us i

en välineiden ja to im in ta tapo jen  synty luo uusia haasteita ay-p o litiikan  

perustelemiseen jäsenkunnalle, ratkaisujen ollessa usein m o n im u tk a i

sempia ja va ikutuksiltaan välillisem piä ku in  selkeä euromääräinen lisäys 

palkkatodistuksen alarivillä.

Valtion muuttuva rooli

Globalisaatiossa va ltion roo li m u u ttu u  m onella tavoin. Itsenäisen vero

p o litiik a n  ylläp itäm inen vaikeutuu. Talouselämän sääntely m uodostuu  

ongelmalliseksi elinkeinoelämän uhatessa £%7f-vaihtoehdolla (Kettunen 

2006). M onikansalliset yritykset uhkaavat lähteä maasta, m ikä li to i

m in taym päristö  ei syystä tai toisesta m ie llytä. Ja ne voivat käyttää tätä 

op tio ta  tehokkaasti valtiolliseen po litiikkaan  vaikuttamisessa. Yhä suu

rem pi osa päätöksenteosta tapahtuu Euroopan U n io n in  in s tituu tio ide n  

piirissä. Ja hyvin  monet ta louspo liittise t uudistukset tuodaan kansain

välisistä järjestöistä kuten O E C D  ja pannan täytäntöön va ltiovara inm i

n isteriön kehysbudjeto inn in avulla. K o lm ikanta  on siis myös uhattuna, 

yhden kannan horjuessa. Tämän lisäksi to inen kanta, eli e linkeinoeläm ä 

ei enää perinteisellä tavalla ole järjestäytynyttä kansalliseen edunvalvon- 

tajärjestöön. Teollisuuden ja Työnantajien edustavuus on haastettuna 

elinkeinoeläm än om istajuuspohjan muuttuessa ja elinkeinoeläm än tila - 

r iippuvuuden  vähentyessä. M u tta  samalla T T :n  roo li voi m uu ttua  pal

veluorganisaation suuntaan, jossa se m yy edunvalvontapalveluja myös 

kansainväliselle pääomalle (Kettunen 2006). Globalisaatiostrategioissa 

tulee olemaan entistä enemmän suuntautum ista ensinnä ylikansalliselle 

tasolle, kuten E U :iin  vaikuttamiseen, toiseksi transnationaaliselle tasol-
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le, kuten monikansallisiin yrityksiin ja yritysneuvostoihin vaikuttam i
seen sekä kolmanneksi kansalaisyhteiskunnan tasolle, jossa ay-liikkeen 
liikemäisyys voim istuu sekä paikallisena tietoisuuden lisääjänä, että ra
jat ylittäen tapahtuvana liikekannallepanona esimerkiksi työtaisteluti
lanteissa.

Jäsenistön monimuotoistuminen ja maahanmuutto

Jäsenistön mobilisaatio ja työntekijöiden järjestäytyminen ovat m uut
tuneet haastaviksi tehtäviksi tilanteessa, jossa palkansaajat keski
luokkaistuvat ja työtehtävät eriytyvät. Yksilöt eivät enää identifioidu 
tiettyyn am m attiin tai työläiskategoriaan teollisuusyhteiskunnan m u
kaisesti ja heidän palkkauksessaan noudatetaan usein henkilökohtaista 
palkan muodostumista. Täm ä muovaa työsuhdetta yrittäjämäisyyteen, 
jossa työntekijän ja työnantajan välinen suhde yksilöityy. Samoilla työ
paikoilla on myös useiden eri am m attiliittojen jäseniä. Lisäksi yleisenä 
kulttuurisena piirteenä on kuluttajaidentiteetin merkityksen kasvu tie
dostettuna identiteettinä, am m atti- ja työidentiteetin kustannuksella. 
Jäsenistön m onim uotoistum iseen liittyy myös maahanmuuttajaväestön 
lisääntyminen. Suhtautum inen m aahanm uuttajiin ja m aahanm uut
toon on muodostumassa tärkeäksi globalisaatiostrategiaksi kansallisen 
kehikon puitteissa ja ilmentää ammattiyhdistysliikkeessä esiintyvää val
m iutta globalisoitua. M aahanm uuttoa ja —m uuttajia koskeva tutkim us 
voi toimia erityisen selkeänä yhteiskunnan henkisen tilan kuvaajana. 
M uuttoliikkeeseen vaikuttam inen onkin yksi niistä politiikan aloista 
johon ammattiyhdistysliike on pyrkinyt vaikuttamaan. M aahanm uut
tajat luovat erityisiä haasteita am mattiliitoille heidän tullessa maista, 
joissa ei ole järjestäytymisen ja am m attiyhdistystoim innan perinnet
tä tai ay-liike on hyvin erilainen. Ensimmäisen sukupolven m aahan
m uuttajilla ei myöskään tietämys uuden kotimaan institutionaalisesta 
rakenteesta ja edunvalvontapalveluista välttäm ättä ole riittävä ay-toi- 
m intaan osallistumiseen. M aahanm uuttajien rekrytoiminen am m at
tiliittojen jäseniksi on siis usein erityisen haastavaa. Toisaalta saattaa 
esiintyä toimialoja ja ammatteja, joissa m aahanm uuttajat ovat luku-
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määräisesti yliedustettuina ja lisäksi toimialan luonteen vuoksi ay-kysy- 
mykset ja työntekijöiden etujen valvonta on tarpeellista. Rakennusala 
ja ravintola-ala ovat m uodostuneet tällaisiksi aloiksi. Näitä kysymyk
siä on käsitelty täm än teoksen useissa artikkeleissa. Perttu Salm enhaa
ra pohtii ay-liikkeen kantaa m aahanm uuttopolitiikkaan kolm ikantai
sen valmistelun kautta. Mats N ylund on analysoinut samaa kysymystä 
mediavaikuttamisen kautta. Rolle Alho analysoi am m attiliittojen pyr
kimyksiä rekrytoida m aahanm uuttajia jäsenikseen keskittyen Palvelu
alojen am m attiliittoon ja erityisesti ravintola-alaan. Sirpa W rede tutkii 
am m attiliittojen professionaalista protektionism ia terveydenhuollon 
am m atteihin ja m aahanm uuttoon liittyen. A nnika Forsander analysoi 
am m attiliittojen roolia työmarkkinoiden portinvartioina tapauksena 
Rakennusala. Kaikista näistä artikkeleista välittyy voimakas kansallis
ten työm arkkinoiden hallinnan pyrkimys, myös tilanteessa, jossa työ
markkinoille virtaa ulkomailta uutta väkeä.

Järjestäytymisasteen muutos

1990-luvun lam an aikana ansiosidonnaista työttömyysturvaa heiken
nettiin niin, että työssäoloehto piteni. Työssäoloehto tarkoittaa, että 
työttöm än on täytynyt olla työssä 43 viikkoa 28 kuukauden aikana saa
dakseen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Täm än työssäoloeh
don täyttyminen on ollut ongelmallista sellaisille työntekijöille, joiden 
työsuhteet ovat usein lyhytkestoisia pätkätöitä. Sellaiset työntekijät jo t
ka eivät saa työssäoloehtoa täyteen eivät liity am m attiliittojen jäseniksi 
samassa määrin kuin ne työntekijät joilla vakuutusmielessä on työttö
myysturvan osalta etua am m attiliiton jäsenyydestä. Lisäksi näiden työn
tekijöiden työttömyysturvan tarjoajaksi on tullut nk. Loimaan kassa, 
joka on am m attiliitoista riippum aton työttömyyskassa. Petri Böcker- 
man ja Roope Uusitalo (2005) ovat arvioineet tämän tärkeimmäksi jär
jestäytymisasteen alenemista selittäväksi tekijäksi. Loimaan kassa pys
tyy ylläpitämään edullisemmat hinnat työttömyysvakuutusmaksussa, 
verrattuna ay-liikkeen hallinnoim iin työttömyyskassoihin, sillä Loi
maan kassa ei tarjoa m uuta edunvalvonta- tai jäsenpalvelua. Työelämän
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m uutu ttua enem m än palvelu- ja tietovaltaiseksi, on työntekijöiden tä
hän liittyvä keskiluokkaistuminen, esimerkiksi koulutustason nousun 
myötä, m uuttanu t jäsenrekrytoinnin vaativaksi tehtäväksi. Näiden 
m uutosten seurauksena am m attiliittojen järjestäytymisaste on laskenut 
1990-luvun puolivälistä alkaen. Siihen saakka oli Suomessa, muiden 
Ghent-järjestelm ää noudattavien maiden tavoin, tasaisesti nouseva jär
jestäytymisaste (Böckerman &  Uusitalo 2005). Erityisesti nuorison pa
rissa on järjestäytyminen alhaista. Tutkim ukset ovat osoittaneet järjes
täytymisen olevan korkeampaa siellä missä luottamusmiesorganisaatio 
on laaja (Helin &  Suomen am m attiliittojen keskusjärjestö 2006). Ky
syttäessä järjestäytymättömiltä nuorilta syytä järjestäytymättömyyteen 
on vastaus ollut, ettei heille kukaan ole tarjonnut jäsenyyttä. A m m atti
liitoille ja -osastoille m uodostuu haasteita liikemäisyyden palauttam i
sesta toim intaan, vakiintuneiden institutionaalisten käytäntöjen sijaan, 
järjestäytymisasteen putoam isen pysäyttämiseksi. Sillä am m attiyhdis
tysliikkeen asema yhteiskunnassa perustuu aina viime kädessä korkeaan 
järjestäytymisasteeseen (Visser 1992). Globalisaatiostrategioiden edel
lytyksenä on korkean järjestäytymisasteen ylläpito ja sen kautta myös 
suurem m at taloudelliset resurssit jäsenmaksutulojen muodossa.

Marxi la inen p e r in tö

Työväenliikettä on m uovannut historiallisesti ratkaisevalla tavalla m ar
xilainen perintö. M arxilainen materialismi ja sosialismi olivat johta
via ideologioita myös ay-liikkeessä aina Neuvostoliiton romahdukseen 
saakka. Täm än historiallisen mullistuksen jälkeen myös vasemmisto on 
ottanut etäisyyttä marxilaiseen menneisyyteen. Kuitenkin -  ja ehkä eri
tyisesti -  kansainvälisessä toiminnassa marxilainen perintö on yhä m er
kittävä toim innan jäsentäjä. Maailmanjärjestelmää kuvaavat Immanuel 
Wallersteinin teoriat (1974; 1980; 1987; 1989) sekä riippuvuusteoriat 
(esim. Frank 1971; kts. So 1990) kuvaavat marxilaisittain tuotannon 
ja talouden eroja maailmantaloudessa. Näitä teorioita soveltavia taho
ja esiintyy kansainvälisessä ay-toiminnassa. Myös globalisaatioteoriassa 
on selkeästi marxilaisia suuntauksia, joiden kanssa ay-liike käy vuoro-
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puhelua (Amin 1999; vrt. Sklair 1991). Toiseksi marxilaisen teoriape
rinteen tuom at vaikutteet poliittiselle mobilisaatiolle, sekä tähän liitetty 
monien kum ppaneiden voimakas poliittinen marxismi kansainvälisil
lä toimintakentillä, ylläpitää marxilaisuuden jatkuvaa ajankohtaisuut
ta ay-liikkeen globalisaatiostrategioissa. Täm än kirjan artikkelit eivät 
kuitenkaan suoranaisesti liitä keskustelua tähän teoria- tai politiikkape- 
rinteeseen. Suomalainen ay-liike on, kirjan artikkeleiden valossa, post- 
marxilaisessa vaiheessa, jossa toim intaa ohjaavat pragmaattiset edun
valvonta lähtökohdat m arkkinatalouden yhteiskunnallisessa kehikossa. 
Osittain tämä tuo m ukanaan proaktiivisia menetelm iä kun voidaan vai
kuttaa esimerkiksi lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten m uo
toutumiseen, sen sijaan, että reagoitaisiin esimerkiksi mielenosoituksin 
vallitseviin epäkohtiin ja harrastettaisiin kumouksellista toimintaa. Eri
tyisesti Riikka Lehtosen artikkeli kertoo kuinka ay-toimitsijat kokevat 
pohjoismaisen ay-liikkeen eteläisen Euroopan ay-liikettä proaktiivisem- 
pana pragmaattisuutensa vuoksi. Artikkeli osoittaa myös, että marxi
lainen perinne ja luokkatietoisuus puuttuvat tätä nykyä suomalaisten 
ay-toimitsijoiden kansainvälisen yhteisöllisyyden kokemuksista. Poliit
tisen marxilaisuuden valtiokytkeytyneen version romahduksen lisäksi 
myös kapitalismin ja työmarkkinoiden nykyvaihe on tämän toim inta
periaatteiden m uutoksen taustalla. Globaali pääoma ei enää ole samalla 
tavalla hallittavissa marxilaisin m enetelm in (esimerkiksi kansallisin työ
taisteluin) kuin säännellyn tai m aantieteen säätelemän kapitalismin ai
kakautena. Työmarkkinatkaan eivät enää entiseen tapaan ole teollisuus- 
sektorin dom inoim ia. Samalla tämä kuitenkin myös merkitsee tiettyä 
neuvottom uutta nykypäivän haasteiden edessä.

F e n o m e n o l o g i n e n  global isaatio,  eli maailmanlaajuisen  
palkkatyöläisyyden synty

Filosofisesti ja fenomenologisesta näkökulmasta tarkasteltuna am m atti
yhdistysliike voisi globalisaatiossa olla sellainen uuden ajan airut, joka 
(hegeliläisessä mielessä) veisi ihm iskuntaa kohti maailmanlaajuista yh
teisyyttä ja globaalia inhimillisyyttä. Se voisi olla liikkeenä ja valtiosta
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vapaana rakennelmana sellainen, joka (Francis Fukuyamaa mukaillen) 
tekee liberaalin dem okratian idean maailmanlaajuisesti vallitsevaksi 
konkretisoimalla sen arkipäivän elämään. Ay-liikkeellä voisi siis vielä 
olla hegeliläisessä mielessä vapauttava tehtävä. Se voisi kyetä siihen ar
kisemmalla (ja Husserlilais/Schutzilaisen fenomenologian analysoimal
la) tavalla kuin entisaikojen hegeliläiset idealismit. Täm ä voisi tapahtua 
löytämällä ihm iskuntaa yhdistäviä yksilön arkipäiväiseen ja rutiinin
omaiseen m aailm anhahm ottam iseen sidottuja, olemisen materialiteet- 
tiin liittyviä, m utta symbolisesti tärkeitä, asioita. Sellaisia asioita voisi
vat olla elämään ja kuolemaan, sairauteen ja terveyteen sekä työntekoon 
ja vapaa-aikaan liittyvät ilmiöt, jotka laajempaan näkökulm aan asetet
tuina muodostaisivat globaalin m uutosvoim an. M aailman työjärjestön 
ILO :n käsitepari Decent work, eli kunniallisissa ja ihmisarvoisissa olo
suhteissa tapahtuva työ on ilmaus tällaisesta ammattiyhdistysliikkeen 
pyrkimyksestä.7 Tässä prosessissa m uodostuu globaali palkkatyöläisyys, 
joka tuotantovoim ana näkee om an historiallisen merkityksensä pitkäl
le tulevaisuuteen ja myös osaa nähdä itsensä suhteessa maapallon luon
nonvaroihin ja niiden kuluttamiseen sekä siten suhteessa koko maapal
lon ja ihm iskunnan asemaan ja tulevaisuuteen.

Viitteet

1 Tanskan LO:lla on vuonna 2006 julkaistu globalisaatiostrategia. T äm ä 65 
sivua käsittävä dokum entti sisältää sekä kansalliseen kehikkoon asetettuja 
strategioita (kuten flexicurity ja  elinikäinen oppim inen) että globaalitason ja 
kansainvälisiin järjestöihin liittyviä strategioita. D okum entti poikkeaa suom a
laisesta keskustelusta lähinnä aktiivisuudessaan ja proaktiivisuudessaan, jossa 
aloitteellisesti etsitään ratkaisuja haasteisiin ja ongelm iin (LO, The D anish 
C onfederations ofT rade U nions 2006). Suomessa Flexicurity —malliin liittyvä 
työsuhdeturvan heikennys on herättänyt poliittisia ristiriitoja ja ay-liikkeen 
vastustusta (Bäck 2006).

2 John  Palmer, European Policy C enterin  johtaja Brysselissä ja The G uardianin 
entinen E urooppa toim ittaja, kuvaa EU :n Laeken sopim usta, jossa käsiteltiin 
E U :n perustuslaki konventin  perustam ista, vuodelta 2001 seuraavin sanoin: 
"A significant part o f  the Laeken European Council conclusions are given over 
to employment and  'fleshing out the European social m odel’ (although with feio
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concrete details) as well as to accelerating up E U  performance in the fields o f  
research an d  development. This was perhaps in p a rt tuith an eye to a massive de- 
monstration outside the sum m it by nearly 100,000 trade unionists and  other civil 
society interest groups demanding a more 'social Europe’. ” (h ttp://w w w .iw a.org. 
uk /publications/pdfs/L aekenl .pdf. John Palmer: D ebate. The Leaken Sum 
mit: A M ilestone for Europe. S. 5 Hakupäivä: 16.11.2006)

3 Erityisesti S T T K :n  puheenjohtajan, M ikko M äenpään puheenvuorot globali- 
saatiokeskustelussa ovat viitanneet tähän (M äenpää 2004, M äenpää 2006b).

4 Erityisesti sosialidem okraatit ovat ilmaisseet tällaista kansallista yhtenäisyyttä 
ulkoisten uhkien  vallitessa. Valtalaki toim ii esim erkkinä tästä (Alapuro 1988) 
sekä Suom en asema toisessa maailmansodassa (Nevakivi 1992).

3 M yös M anuel Castells (2000) viittaa hyvinvointietatism in menestyksellisyy
teen inform aatioaikakaudella, joka m uuto in  kyseenalaistaa valtiolliset raken
teet.

6 Tästä on lukuisia esimerkkejä myös 2000-luvun alusta. Esimerkiksi presiden
tin  vaalissa 2006  m uodostui yhdeksi keskustelunaiheeksi K okoom uksen hy
vät yhteydet Venäjän presidentin V ladim ir P u tin in  konservatiivipuolueeseen. 
Keskustelussa näh tiin  ongelmaksi, ettei koko yhteiskunnalla ole yhtä hyvät 
yhteistyösuhteen Venäjälle ja vihjaistiin esiintyvän eri linjoja Suom en Venä- 
jänpolitiikassa. Tietyssä m äärin täm ä keskustelu on jatkum oa suom ettuneelle 
tavalle käsitellä Suom en suhteita itänaapuriin. S ittem m in täm ä on m u u ttu 
nu t kiusalliseksi Kokoomukselle Venäjän ihm isoikeus- ja energiapolitiikan 
kohdattua lisääntyvää kritiikkiä.

7 Lähde: h ttp ://w w w .ilo .org/public/english/dialogue/actrav/genact/em ploym t/ 
decent/index .h tm . (H akupäivä 17.11.2006)
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Talous ja elinkeinoelämä globalisoituvat nykyään täyttä vauhtia. Tuotanto, 
kaupankäynti ja kilpailu m uuttuvat tässä prosessissa maailmanlaajuisiksi, ja 
on alettu puhua työm arkkinoiden Kiina-ilmiöstä. M itä tekee suomalainen 
ammattiyhdistysliike tässä käynnissä olevassa murroksessa, jossa tuotantoa 
siirretään halvan tuotannon maihin, m aahanm uuttajat tulevat suomalaisille 
työmarkkinoille ja asioista päätetään uusissa neuvottelupöydissä? Viekö ta
lous, ja palkansaajat vain vikisevät? Vai onko ay-liikkeellä strategioita oikeu
denm ukaisen ja hallitun globalisaation aikaansaamiseksi?

Teoksessa lähestytään suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen toim intaa 
ja linjanvetoja kansainvälistyvässä ja globalisoituvassa toim intaym päristös
sä. Sodan jälkeen syntynyt suomalaisen työmarkkinaperinteen kansallinen 
kehikko ja -lähestymistapa ovat m uovanneet ammattiyhdistysliikkeen stra
tegioita globalisaatiossa. M enetelm ät ovat pääosin nojanneet perinteisiin 
kansallisen ja kansainvälisen toim innan välineisiin, m utta myös uusia toi
m intam uotoja on kehittynyt.

Käsillä oleva kirja tarjoaa m onipuolisen kuvan ay-liikkeen nykypäivän 
haasteista sekä järjestöjen pyrkimyksistä vastata näihin haasteisiin. Teos on 
varteenotettava puheenvuoro täm än päivän työelämää, ay-liikettä, globali- 
saatiota sekä suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koskevaan kes
kusteluun.
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