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 KiitoKset

Kiitän lämpimästi kaikkia niitä Uuden majoitusky-
län miehiä, jotka jakoivat arkeaan kanssani tätä kir-
jaa varten. Kuukausi Olkiluodossa oli opettavainen, 
toivottavasti teillekin.

Päähenkilöiden lisäksi kirjaan ovat antaneet 
panoksensa lukuisat rakennusalan, työelämän ja 
siirtolaisuuden asiantuntijat. Haastateltujen luette-
lossa mainittujen lisäksi kiitän Bo Berglovia, Timo 
Fagerdahlia, Ilkka Kaita-Ahoa, Heli Kokkoa, Taija 
Stranden-Staskiewiczia, Katja Tuomista ja Asta Tur-
peista avusta tiedonhankinnassa. Kiitoksen ansait-
sevat myös tekstiä sen eri vaiheissa kommentoineet 
ja täydentäneet Jussi Jalonen, Heikki Kerkkänen, 
Kimmo Kiljunen, Nina Kreutzman, Heta Leivonen, 
Tommi Nieminen ja Kyösti Suokas sekä tietenkin 
ässä kustannustoimittajani Hanna  Nikkanen.

Työtäni ovat tukeneet taloudellisesti Tietokirjai-
lijat ry ja Työsuojelurahasto. Haluan kiittää hyvästä 
yhteistyöstä myös Into Kustannuksen väkeä, teille 
on aina turvallista kirjoittaa. Lopuksi kiitän puoli-
soani hänen teknisestä, sisällöllisestä ja kielellisestä 
panoksestaan koko kirjoitusprosessin ajan.

Kelpolle ja Laura-mummulle, jotka osoittivat,  
ettei perhe ole biologiaa vaan läsnäoloa.
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Perheemme istui keittiön pöydän ääressä 
pohtimassa tulevaisuutta. Alkoi käydä sel-
väksi, että miehelleni ei lähistöltä töitä löy-

tyisi, pitäisi lähteä vähintään Helsinkiin, ehkä ulko-
maillekin. Mietimme, miten meidän kävisi. Näillä 
palkoilla ei lennettäisi kotiin joka viikko. Minä en 
voisi muuttaa, sillä oma työni sitoi tänne. Eivätkä 
lapsetkaan halunneet lähteä, kun täällä olivat kave-
rit, sukulaiset ja tuttu ympäristö.

Päätimme, että jäisimme kaikki ja kitkutteli-
simme jotenkin yhden aikuisen palkalla. Ratkaisu 
laskisi elintasoamme, mutta ainakin olisimme 
yhdessä. Vaikka sukupolveni työelämä on ratkai-
sevasti vanhempiamme epävarmempaa, valkoi-
sen suomalaisen tutkijan asema on kuitenkin sen 
verran vahva, että joka tapauksessa selviäisimme 
 jotenkin.

Kaikki perheet eivät ole yhtä onnekkaita.
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VAstAAn tuli Kylä

Olkiluodon ydinvoimalatyömaa on suuri. Suu-
rin työmaa, jonka olen ikinä nähnyt. Muuta 
ei maallikko siitä oikeastaan osaa sanoa. 

Istun tutun työsuojeluvaltuutetun kyydissä. Vie-
railu Olkiluodossa on ollut kiinnostava ja saan olla 
kiitollinen, että vanha kurssikaverini järjesti sen. 
Päivästä oli muodostunut varsinainen ydinvoimara-
kentamisen intensiivikurssi. 

Silti olen autossa hiljainen. Jotakin puuttuu.
”Käydääs viäl kattoon toi majotuskylä, jos sulla 

ei oo kiirettä”, Timo ehdottaa. Ei, kiirettä ei ole, ja 
niin me kurvaamme pari kilometriä työmaan ulko-
puolella sijaitsevaan parakkikylään. 

Sekin on iso. Ydinvoimalatyömaalle johta-
van tien molemmille puolille levittäytyy kymme-
niä parakeista koottuja taloja. Kaikki on sillä tavoin 
karkeaa ja asettumatonta kuin vastavalmistunei-
den rakennusten ympäristö yleensä. Timo kuiten-
kin kertoo, että näissä parakeissa on asuttu jo hyvän 
aikaa. 

Tummatukkaisia miehiä näkyy ovenpielissä ja 
kävelee kadulla vastaan. He katsovat autoa vähän 

kummissaan. Täällä ei ole totuttu vieraisiin.
Ja minä tiedän, että tässä se on, seuraava kirjani.
Vuonna 2002 eduskunta päätti Suomen viiden-

nestä ydinvoimalasta. Teollisuuden Voima sai luvan 
rakentaa jättiläismäisen ydinreaktorin Olkiluodon 
saareen, jossa jo ennestään sijaitsee kaksi pienem-
pää.1 Päätös oli historiallinen, sillä ei Suomessa eikä 
juuri muissakaan länsimaissa ole lisätty ydinvoimaa 
viimeiseen 20 vuoteen, sitten Tšernobylin onnetto-
muuden. Keskustelussa kuitenkin ennakoitiin ener-
giantuotannon uutta aaltoa, koska olemassa olevat 
reaktorit vanhenivat ja fossiilisten polttoaineiden 
arvostelu lisääntyi. Suomi suunnitteli surffaavansa 
ydinenergia-aikaan Euroopan kärjessä.

Rakennustyöt käynnistyivät Olkiluodossa 2005. 
Urakka oli annettu ranskalaiselle Arevalle, jonka 
suunnitelmissa oli voittaa Suomen prototyypillään 
tarjouksia ympäri maailmaa. Olkiluodosta tulisi siis 
mallityömaa niin sanotulle kolmannen polven reak-
torille, joka olisi suurempi, tehokkaampi ja turval-
lisempi kuin yksikään aikaisempi. Kukaan ei tosin 
tarkalleen tiennyt, mitä Olkiluotoon lopulta raken-
nettaisiin. Lupa hankkeen käynnistämiseen myön-
nettiin tilanteessa, jossa voimalan lopullisia piirus-
tuksia ei ollut vielä olemassa.

Hanke yski alusta lähtien. Jo syksyllä 2008 jul-
kisuuteen nousivat puutteet hitsaustöiden ohjeis-
tuksessa ja valvonnassa.2 Ratkaisematta olivat myös 
reaktorin automaatiojärjestelmään liittyvät ongel-
mat.3 Marraskuussa 2009 Suomen, Ranskan ja Bri-
tannian säteilyviranomaiset antoivat harvinai-
sen yhteislausunnon, jossa epäiltiin Arevan uusien 
ydinvoimaloiden turvallisuutta. 

Näistä ja muista vaikeuksista johtuen vuodelle 
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2009 kaavailtujen avajaisten on ilmoitettu viivästy-
vän ainakin vuoteen 2013. Samalla hankkeen kus-
tannusarvio on noussut 3,2 miljardista 4,7 miljar-
diin euroon. Suomen varoittava esimerkki on saanut 
muut maat etsimään korvaavia vaihtoehtoja. Areva 
on jo hävinnyt Aasiassa urakkakilpailuja korealai-
sille, EU-alueella panostetaan tuulivoimaan ja Kiina 
satsaa aurinkoon. Enää hetkeen ei kukaan ole visioi-
nut Suomea energiantuotannon pioneerina – paitsi 
maan hallitus, jonka usko ydinvoimaan ei horju.

Ydinvoimalasotkua enemmän minua kuitenkin 
kiinnostivat kuuluisan reaktorin rakentajat. Syrjäi-
seen Olkiluodon saareen on kerätty tuhansia mie-
hiä ympäri maailman. Halusin tietää, keitä he ovat, 
miksi he ovat tulleet ja millaisena Suomi heille 
näyttäytyy. Halusin kirjoittaa siirtolaisista, heidän 
arjestaan ja valinnoistaan. 

Olin kyllääntynyt meikäläiseen maahanmuut-
tokeskusteluun, jossa ihmisiä näyttävät liikuttavan 
lähinnä Suomen edut. Työryhmissä, poliittisissa 
päätöksentekoelimissä ja maan valtalehdissä poh-
ditaan vakavissaan, millaisia ulkomaalaisia rajan yli 
sopii päästää ja miten Suomi hyötyisi heistä eniten. 
Siirtolaisiin tai heidän lähtömaihinsa ei kiinnitetä 
huomiota; liioin ei pohdita, missä määrin keskei-
set suomalaiskeskustelijat – näennäisestä debatista 
huolimatta – tosiasiallisesti nojaavat rikkaan lännen 
vahvemman oikeuksiin.4

Suomessa tiedetään mainiosti, että siirtotyö-
järjestelmään liittyy riistoa ja epäoikeudenmukai-
suutta. Asiasta ei vain haluta puhua, koska se on 
kiusallista eikä asiaan ole yksinkertaista ratkaisua. 
Halpatyö ei nimittäin ole vain systeemin valitettava 
sivutuote, vaan sen moottori. Puolalainen raken-

nustyöläinen tulee Suomeen hyödyntääkseen mai-
den välistä elintasoeroa. Hän ei vertaa palkkojaan 
suomalaisten palkkoihin, koska tietää, että työpai-
kan saaminen samoilla ehdoilla on epärealistista ja 
oma palkka käytetään pääosin kotimaassa, jossa sen 
ostovoima on korkeampi.

Näkymätön kylä viittaa Olkiluodon ydinvoi-
malatyömaan kyljessä sijaitsevaan parakkikes-
kittymään, jossa asuu noin 1200 siirtotyömiestä. 
Suomalaisen yhteiskunnan kannalta paikka on kor-
keintaan puoliksi olemassa, sillä kylällä ei ole eri-
tyistä nimeä eikä sitä löydy tavallisimmista kar-
toista. Jos kylästä on joskus tarpeen sanoa jotakin, 
sitä kutsutaan uudeksi majoituskyläksi erotuksena 
vanhasta, joka sijaitsee pienen matkan päässä. 

Kylä jää hämärään myös satelliittikuvista. Netin 
välityksellä voi paikantaa riksan Kalkutan kes-
kustasta, mutta ilmeisesti läheisen ydinvoimalan 
vuoksi on parakkialue suojattu.5 Tietokoneruu-
dullani rakennusten katot erottaa vain epäselvästi, 
ikään kuin niiden päällä lepäisi ääriviivoja pyöris-
tävä pölykerros.

Kylä on näkymätön sijaintinsakin vuoksi. Para-
kit on raivattu metsään, mahdollisimman kauas 
muusta asutuksesta. Uuden majoituskylän asuk-
kaat ovat kuin satuolentoja suomalaiselle yhteis-
kunnalle, sen palveluverkostolle, päätöksenteolle ja 
keskustelulle. He elävät vuosia rinnallamme, ja me 
koetamme olla huomaamatta heidän läsnäoloaan.

Viime vuosikymmenten kuluessa taloudelli-
sesta hyötyajattelusta on vähitellen tullut normaali 
tapa puhua ihmisistä ja heidän perusoikeuksistaan. 
Tämä näkyy erityisen hyvin ulkomaalaisten koh-
dalla. Työperäiset maahanmuuttajat ovat tervetul-
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leita, mutta vain työvoimapulasta kärsiville aloille ja 
niillekin mieluiten valmiiksi koulutettuina, terveinä 
ja perheettöminä. Pakolaisia ja turvapaikanhaki-
joita pidetään yksiselitteisesti taloudellisena rasit-
teena ja keskustelua käydään lähinnä siitä, kuinka 
Suomi saisi junailtua humanitaariset velvoitteensa 
mahdollisimman halvalla.6

Vuonna 2009 Suomeen muutti noin 26 000 
ihmistä. Tähän lukuun sisältyy 843 pakolaista sekä 
kuutisen tuhatta turvapaikanhakijaa.7 Samana 
vuonna Suomeen tuli väliaikaisesti töihin kymme-
niä tuhansia. Jo näiden lukujen pohjalta on outoa, 
että suuri osa maahanmuuttokeskustelusta keskit-
tyy pakolaisiin, turvapaikanhakijoihin ja sosiaali-
turvan mahdollisiin väärinkäytöksiin. Suomalais-
keskustelua ei kiinnosta, miten tämä maa kohtelee 
tulijaa. Kunhan siirtolaisuus kasvattaa rahapusse-
jamme, ei muulla ole niin väliä.8 Tässä kehyksessä 
jää kokonaan huomiotta ulkomaalaiskontrolliin liit-
tyvä luokka- ja sukupuolisyrjintä, ulkomaalaisten 
oikeuksien toteutuminen tai minkä verran maas-
samme todellisuudessa esiintyy ihmiskauppaa. 

Olkiluodon näkymätöntä kylää voi pitää tietyn 
ulkomaalaisryhmän ikonina, sillä väliaikaisesti Suo-
messa työskentelevät ihmiset näkyvät harvoin päi-
välehdistössä. Valtion, kuntien ja kolmannen sek-
torin asiakirjoista he puuttuvat monasti kokonaan. 
Työn takia tänne pistäytyvät ovat keskustelun koh-
teina hankalia, sillä heitä on vaikea tavoittaa. Pitkän 
viranomaissuhteen rakentaminen ei onnistu, eikä 
näillä ihmisillä oleteta olevan tarvetta ”kotoutumi-
seen”. Lyhyesti, jähmeää kansallisvaltiojärjestelmää 
ei luotu siirtotyövoiman liikkuvinta osaa varten. 
Yhteiskunta ei pysty tarttumaan näihin alati paik-

kakuntaa, työtä, oleskelustatusta ja joskus nime-
äänkin vaihtaviin kiertolaisiin. Heitä eivät tutkijat 
ehdi tutkia, viranomaiset tilastoida tai oikeuslaitos 
tuomita . 

Pysyvästi maahan tulleet ulkomaalaiset ovat 
helpompia, sillä heillä on vakituinen osoite ja int-
ressi rakentaa yhteyksiä valtayhteiskuntaan. 

Minä halusin kirjoittaa näistä levottomista mie-
histä ja naisista, jotka saapuvat Suomeen kuukau-
siksi, viikoiksi tai joskus vain päiviksi. Kukaan ei 
tiedä heidän todellista lukumääräänsä, vaikka viral-
lisissa arvioissa liikutaan 35 000:n ja 45 000:n haa-
rukassa.9 Pelkästään rakennusalan arvioidaan työl-
listävän vuosittain noin 30 000, ja joitakin tuhansia 
käy seksialan töissä. Lisäksi maatilat tuottavat väli-
aikaista kausityövoimaa Itä-Euroopasta ja Aasiasta. 
Kevät tuo kaupunkeihin epälukuisen määrän roma-
nikerjäläisiä itäisestä Euroopasta ja joka kesä satoja 
thaimaalaisia ”yrittäjiä” lennätetään metsiimme 
marjoja poimimaan. Erityisesti pääkaupunkiseu-
dun palveluala on täynnä meren yli pendelöiviä 
virolaistyöntekijöitä.

Valitsin Olkiluodon mukavuussyistä. Toisin 
kuin väliaikaisesti Suomessa oleskelevien kohdalla 
yleensä, Olkiluodossa majoitus on pysyvää (vaikka 
asukkaat vaihtuvat) ja ihmiset siten helpom-
min tavoitettavissa. Valintaani määräsi myös se, 
että Olkiluodosta kerätty materiaali tukisi laajem-
paa tutkimustani rakennusalan harmaasta työstä. 
Lisäksi Olkiluoto sattui tielleni oikeaan aikaan. Jos-
kus on viisasta luottaa sattumaan.

Selkeyden vuoksi päädyin kutsumaan kaik-
kia kylän asukkaita rakentajiksi, vaikka suomalai-
sessa järjestelmässä merkittävä osa heistä kuuluu 
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metallialan työehtosopimusten piiriin. Ammatti-
liittopohjainen jaottelu ei toiminut ympäristössä, 
jossa kaikki rakensivat samaa ydinvoimalaa ja 
harva muisti liitoista kuulleensakaan. Palkanmak-
sussa ja työnkuvassa oli toki tehtävä- ja yrityskoh-
taisia eroja, mutta pääpiirteissään eri alojen ammat-
timiesten elämä ei juuri poikennut toisistaan: niin 
ilot kuin ongelmatkin toistuivat samankaltaisina.

Olen hyödyntänyt kirjassani tutkimuksia, ver-
kostojen kautta tietooni tulleita yksittäistapauk-
sia, asiantuntijahaastatteluja, viranomaisasiakirjoja 
ja yleistä lehtikirjoittelua. Varsinainen ymmärrys 
aiheesta saattoi kuitenkin syntyä vain arjen jaka-
misen kautta, ja siksi vietinkin Olkiluoto kolmo-
sen rakentajien parissa lopulta lähes kuukauden. 
Tänä aikana tein 14 varsinaista tutkimushaastat-
telua ja kymmenien ihmisten kanssa juttelimme 
epämuodolli semmin.

Tietenkään asiat eivät koskaan luista niin kuin 
sitä kaavailee. Jo keväällä tiedustelin majoituskylää 
hallinnoivalta Arevalta mahdollisuutta parakkihuo-
neen vuokraamiseen ja sain kielteisen vastauksen: 
kylä oli tarkoitettu vain työntekijöille. Siispä ostin 
teltan ja jäin odottamaan lämpimämpiä ilmoja. Tar-
koitukseni oli pystyttää leirini kylän laidalle, josta 
käsin saisin rakennettua kontakteja sen asukkaisiin.

Suunnitelma sisälsi joitakin hankaluuksia. Jopa 
retkeilyä harrastavat ystäväni olivat sitä mieltä, että 
kuukausi teltassa säiden ja itikoiden armoilla on 
epärealistista sisseilyä. Vaikka olin laillisesti liik-
keellä, Arevan antamien rukkasten jälkeen en usko-
nut olevani erityisen tervetullut. Hyttysten ja työn-
antajapuolen penseyden lisäksi ongelmia saattaisi 
koitua naapureistanikin. Olisin ainoa nainen ja 

suomalainen yli tuhannen siirtotyömiehen kylässä. 
Tiesin, että alue oli eristyksissä, että siellä keitet-
tiin pontikkaa ja että järjestyshäiriöitä esiintyi aika 
ajoin. 

Ehdottomasti eniten pelkäsin kuitenkin sitä, 
että epäonnistuisin yrityksessäni tutustua kylän 
asukkaisiin. Useimpien miesten kanssa minulla ei 
ollut yhteistä kieltä, ja todennäköisesti harvat eng-
lannintaitoiset eivät hekään suin päin ilmoittautuisi 
tutkimushaastatteluun. Mitä jos he eivät haluaisi tai 
uskaltaisi olla kanssani tekemisissä? Mitä sellaista 
minulla oli, että heidän kannattaisi vaivautua teke-
mään tuttavuutta ja avaamaan elämäänsä?

Olkiluodon ydinvoimalatyömaa on tunne-
tusti vaikea tapaus. Tutut toimittajat kertoivat, että 
 alueelta on saatavissa vain Teollisuuden Voiman 
kiillottamaa virallista tietoa ja että monet työnte-
kijöistä olivat allekirjoittaneet salassapitosopimuk-
sia. Työehtojen toteutumisesta ja muista väärinkäy-
töksistä liikkuu villejä tarinoita, mutta todisteiden 
hankkiminen on vaikeaa ja siksi ammattiliittojen 
ja työsuojeluviranomaisten valvonta on vain pinta-
puolista. 

Miksi sitten arvelin, että onnistuisin paremmin 
kuin muut yrittäjät – yksinäinen nainen, pieni teltta 
ja muistiinpanovihko? 

Luotin siihen, että sosiologisesti tärkeät kysy-
mykset ovat erilaisia kuin ne, joita viranomaiset 
esittävät. Minä en ollut lähdössä selvittämään yksit-
täisen työaikamääräyksen noudattamista tai loma-
rahojen maksatusta. Minua kiinnosti ihmisten 
elämä kokonaisuudessaan, miten he sen järjestä-
vät ja millaisia vaikutuksia kaukaisella siirtotyöko-
mennuksella on. Tai toisin päin: mikä merkitys tällä 
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joustavalla siirtotyövoimalla on Suomelle, kuka siitä 
hyötyy ja miksi.

Lisäksi sosiologin etuna on, että haastatelta-
vien ei tarvitse toistaa kertomustaan oikeudessa. 
Alusta lähtien oli selvää, että tässä tekstissäni käyt-
täisin nimimerkkejä. Tutkijalle eivät yksityiskohdat 
ole todistustaakan alaisia tapahtumia, vain yksittäi-
siä aihetodisteita yleisemmän ilmiön kuvauksessa. 
Siten myöskään yksittäisellä valheella tai tulkinta-
virheellä ei ole kokonaisuuden kannalta ratkaisevaa 
merkitystä.

Kolmas yritykseni aikaisemmista erottava tekijä 
on epäonnistumisen salliva itsenäisyys. Ammatti-
liittojen ja lehtitalojen kaltaisilla suurilla instituuti-
oilla on aina suojeltavana arvovaltansa, mikä nostaa 
kynnystä tarttua hankalimpiin tapauksiin. Niiden 
myös oletetaan käyttävän resurssejaan tulokselli-
sesti eikä virhearvioihin ole varaa. Sosiologeilla taas 
kenttätyön kulmakivenä on, että jos kaikki sujuu 
suunnitellusti, on jokin varmasti pielessä. Olkiluo-
toon lähtiessäni minulla oli työhuone Tampereen 
yliopiston sosiaalitutkimuksen laitoksella ja joitakin 
käytyjä neuvotteluja kustantajan kanssa, mutta ei 
mitään sellaista sidosta, jonka vuoksi ei olisi varaa 
palata tyhjin käsin.

Tutkijalla on eri tavalla aikaa käytettävissään 
kuin muilla. Siinä missä toimittaja kirjoittaa jutun 
päivässä, tutkija voi käyttää vuoden pelkkään 
aineiston keräämiseen. Tutkijan aika on eri, hänellä 
on mahdollisuus Antoine de Saint-Exuperyn Pikku 
prinssin tavoin istua hiljaa pellon reunassa, kuun-
nella ja odottaa, että kettu vihdoin alkaa luottaa ja 
haluaa itse tulla luo.

tulijoitA jA menijöitä

Heinäkuun viimeisenä tiistaina saan kyydin 
parakkikylään Olkiluodossa. Pienen kierte-
lyn jälkeen löydämme teltalle paikan, jossa 

arvelen olevan keskimääräistä vähemmän muura-
haisia ja teräviä lohkareita. Se on selvästi majoitus-
kylän rajojen ulkopuolella, mutta niin lähellä, että 
puiden takaa voin nähdä reunimmaisten parakkien 
takaseinät. 

Kuskiksi suostunut ystävä ja päättäväisesti 
mukaan ilmoittautunut isoäitini auttavat tavaroi-
den purkamisessa. Päivä on kirkas ja tunnelma hil-
peän odottava, niin kuin pitkään suunnitellun ret-
ken alussa. Mahtailen saattajilleni, että tämmöinen 
telttailu nyt on meille sosiologeille ihan arkirutiinia.

Sitten he lähtevät, eikä oloni äkkiä olekaan enää 
yhtään rempseä. Puiden välistä pilkottavat parakit 
näyttävät epäystävällisiltä ja hyttyset ovat haistaneet 
kaupunkilaisvereni. Olemme sopineet ruokavaras-
tojeni täydennyksestä viikon kuluttua, mutta siihen 
asti olen omillani. Vaatii erityistä skarppausta, että 
saan lähdetyksi tutustumaan ympäristöön. 

Yli tuhannesta asukkaastaan huolimatta kylä 
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on pieni ja tiivis. Sen arjesta ja koordinaateista pää-
see nopeasti jyvälle. Vaikka miehiä tulee ja menee, 
yksinäinen nainen on täällä kummajainen. Sen 
huomaa vastaan tulevien miesten ilmeistä. Minua 
keräännytään ihmettelemään parakkien oville ja 
ikkunoihin. Myöhemmin saan kuulla, että kiinnos-
tukseen on eksotiikan lisäksi toinenkin syy: poru-
koissa arvellaan, mahdanko olla ”pomojen lähet-
tämä vakooja”. 

Suomalaisia ei kylässä käy. Parakkeja päivisin 
siivoavista naisista monet ovat kotoisin Itä-Euroo-
pasta tai Aasiasta ja kylän läpi koukkaavien bussien 
kuskeistakin osa on selvästi maahanmuuttajataus-
taisia. Paikan ainoan palvelun, nuhjuisen kebab-
paikan pitäjä on lähtöisin Turkista. Ainoastaan tii-
viisti aluetta vartioivat Securitaksen miehet ovat 
kaikki suomalaisia – ehkä kontrollia ei voi moni-
kulttuuristaa. Myöhemmin törmäsin pari kertaa 
suomalaiseen huoltomieheen tai palotarkastajaan. 

Kauaa en ehdi kierrellä, kun makedonialainen 
Vlado viittoilee parakkiinsa kahville. Otan tarjo-
uksen uteliaana vastaan ja seuraan häntä yhteis-
keittiöön. Saan oikein ystävällisen vastaanoton. 
Vladon keittäessä vettä toinen parakin asukas opet-
taa, miten viininlehtikääryleet on taiteltava. Yhtei-
sen kielen puutteessa hän näyttää liikesarjan nope-
asti, asettaa sitten öljyisen lehden eteeni ja nyökkää 
kokeilemaan. Saan aikaiseksi epäsymmetrisen vih-
reän nyytin. Mies hymyilee rohkaisevasti ja asettaa 
tekeleeni suureen kattilaan, joka on jo puolillaan 
virheettömiä lehtipaketteja.

Olkiluodon ydinvoimalatyömaalta löytyy kym-
meniä äidinkieliä satojen yrityksien palveluksesta. 
Tähän majoituskylään on koottu ihmisiä ainakin 

Puolasta, Portugalista, Kosovosta, Makedoniasta, 
Albaniasta ja Saksasta. Kun tavataan uusi ihmi-
nen, ensimmäiseksi on tapana tiedustella kansalai-
suutta – ei esimerkiksi nimeä tai ammattia. Valtioi-
den nimet ovat ainoa asia, joita osataan kysyä myös 
ilman yhteistä kieltä. Ne ovat avain sujuvaan arjen 
vuorovaikutukseen, sillä kotimaa kertoo äidinkielesi 
ja mitä muita kieliä mahdollisesti voisit osata. Eri 
kansallisuuksia on kylässä niin paljon, ettei mikään 
niistä selvästi dominoi aluetta. Reviirijaot ovat kui-
tenkin selkeitä ja kaikki tietävät, mikä parakki kuu-
luu millekin maalle. Kansallisuuden merkitys koros-
tuu siksikin, ettei muita erottavia tekijöitä ole, kun 
lähes kaikki ovat rakennus- tai metallialan miehiä. 
Varmemmaksi vakuudeksi asukkaat ovat ripusta-
neet ulkoseinille värikkäitä urheilu- ja maatunnuk-
sia. Yhden parakin katolla liehuu Puolan lippu.

Vlado on saanut kolme pikakahvia valmiiksi ja 
tuo kupit pöytään. Hän kertoo tulleensa Suomeen 
vasta viikko sitten. Oikeastaan Vlado halusi töihin 
Saksaan, koska puhuu saksaa erinomaisesti, mutta 
tällä kertaa rekrytointiyritykselle oli tarjolla vain 
suomalaiskohde. Hänen piti valita, tullako tunte-
mattomaan pohjoiseen vai jäädä kotiin odottamaan 
parempaa tarjousta. 

Touhukas ja sosiaalinen Vlado päätti lähteä. 
Ensimmäiset kokemukset Suomesta ovat olleet 
myönteisiä. Hän on hämmentyneen ihastunut kylää 
ympäröivästä elokuisesta metsä- ja peltomaise-
masta. Kämppäkaveriksikin sattui saman kylän kas-
vatti ja tämä on jo tutustuttanut Vladon paikkoihin. 
Huomisen ohjelmassa on Vladon ensimmäinen 
saunavierailu ja lauantaina he suunnittelevat mene-
vänsä diskoon Raumalle.
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Kahvitellessamme Vlado kertoo, miten kylän 
päivärytmi muodostuu työvuorolistan ympä-
rille. Viiden maissa aamuvuorolaiset kerääntyvät 
pysäkille odottamaan kuljetusta Olkiluoto kolmo-
seen. Aamupäivisin on hiljaista, yövuorolaiset nuk-
kuvat vielä ja monet iltavuorolaisista käyvät bus-
silla tai kimppakyydeillä ruokaostoksilla Raumalla. 
Yhden maissa pysäkille syntyy taas ruuhkaa, kun 
iltavuoro lähtee töihin. Paluukyydissä linja-autot 
tuovat aamuvuorolaisia, joilla on nyt aikaa toimi-
tella asioitaan.

Koetan painaa Vladon huomiot mieleeni, jotta 
voin kirjoittaa ne muistiin niin pian kuin mahdol-
lista. Nämä ovat kallisarvoisia yksityiskohtia, jou-
tuisinhan sovittamaan tulevat viikkoni kylän hen-
gitykseen. Eniten elämää on Vladon mukaan 
tavallisesti näin illansuussa, ehkä seitsemästä 
eteenpäin. Silloin useimpien parakkien ovet ovat 
auki. Miehet juttelevat, laulavat ja laittavat ruo-
kaa. Varsinkin viikonloppuisin on myös myöhäis-
illan juhlijoita. Kovin vilkasta ei paperiseinäisten 
parakkien yöelämä kuitenkaan voi olla, sillä aamu-
vuoron pitää herätä taas viideltä. Saman havaitsin 
ajan myötä itsekin: miesten työ on muutenkin niin 
raskasta, että harva jaksaa sitä krapulassa. Runsas 
alkoholi kuuluu yleensä erikoistilanteisiin tai sitten 
lauantai-iltaan, kun seuraava päivä on vapaa.

Olkiluodon parakkikylä on globaalimpi kuin 
Helsingin rautatieasema. Se on kerännyt asukkaita, 
kulttuureja ja uskontoja ympäri Eurooppaa ja on 
osa maailmanlaajuista palapeliä, jossa yksilöt, per-
heet ja kokonaiset kansat jättävät kotinsa liikkuak-
seen mitä erilaisimpia reittejä mitä moninaisim-
mista syistä. Jokaisen lähtöpäätöksen takana on 

ihminen tai ihmisiä, jotka yrittävät parantaa elä-
määnsä. Monille liikkuminen voi olla ainoa keino 
ansioiden, terveydenhuollon tai koulutusmahdol-
lisuuksien parantamiseen – siirtolaisten rahalähe-
tykset kehitysmaihin ovat nelinkertaiset verrattuna 
viralliseen kehitysapuun. Noin seitsemän prosenttia 
siirtolaisista onkin pakolaisia, joilla kyse on henki-
lökohtaisesta turvallisuudesta. 

Tällä hetkellä rikkaisiin maihin suuntautuvaa 
siirtolaisuutta vauhdittavat elintasoerojen lisäksi 
demografiset erot, kun vanheneva Eurooppa tar-
vitsee kehitysmaiden halpaa ja nuorta työvoimaa 
pitääkseen yhteiskuntansa toiminnassa. Suomi 
näkee kuitenkin vain murusen Euroopan siirtolai-
suudesta, joka sekin on kokonaisuuden pieni osa: 
maailman lähes miljardista siirtolaisesta arviolta 
750 miljoonaa muuttaa maansa rajojen sisällä ja 
noin 200 miljoonaa maasta toiseen. Jälkimmäisestä 
luvusta vain 70 miljoonaa suuntautuu kehitysmaista 
kehittyneisiin.10

Siirtolaisuudessa ei ole mitään uutta tai epänor-
maalia, vaan se kuuluu lähes kaikkien tunnettujen 
yhteiskuntien selviytymisstrategioihin. Raamattu 
on täynnä tarinoita siirtolaisuudesta, antiikin Atee-
nan toreilla väiteltiin maahanmuuttopolitiikasta 
ja Italian keskiaikaiset kaupunkivaltiot kukoisti-
vat valtateiden solmukohdissa. Monet valtiot ovat 
samanaikaisesti merkittäviä lähtö- ja kohdemaita: 
vuosittain sadat tuhannet nicaragualaiset muuttavat 
Costa Ricaan, josta puolestaan lähdetään Yhdys-
valtoihin. Toisissa taas väestöpohja jo lähtökohtai-
sesti perustuu liikkumiseen. Esimerkiksi nykyinen 
 Australia on syntynyt siirtolaisuudesta.

Uutta on se, että liikenneyhteyksien ja kom-
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munikaatioteknologian kehityksen myötä yhä suu-
rempi osa siirtolaisista voi myös palata ja pitää 
yhteyttä kotimaahan jääneisiin tai jonnekin muu-
alle muuttaneisiin omaisiin. Matkustaminen toiseen 
maahan tai toiselle puolen maailmaa ei enää ole 
samalla tavoin lopullinen päätös kuin vielä sata tai 
viisikymmentä vuotta sitten. Tästä syystä yhä use-
ampi uskaltautuu liikkumaan työn perässä ilman 
perhettään, ja toisaalta palaaminen kotiin esimer-
kiksi loma-ajaksi on helpompaa ja halvempaa kuin 
ennen. 

Entistä useammin siirtolaisuus siis tarkoittaa 
jatkuvaa liikkeessä oloa, ei vain muuttoa yhdeltä 
alueelta toiselle. Valtiot pyrkivät hallitsemaan tätä 
liikennettä rajavalvontaa tiukentamalla ja erilaisilla 
maahanmuutto-ohjelmilla – vaihtelevalla menes-
tyksellä.

Hyvästelen uudet ystäväni ja palailen teltalleni. 
Matkalla ohitan kahdenlaisia parakkeja. Ensiksi 
tulleet tai parhaiten puolensa pitäneet asuvat vih-
reissä ja keltaisissa lautamökeissä, joissa kuhunkin 
huoneeseen kuuluu oma uloskäynti, kylpyhuone 
ja keittomahdollisuus. Huoneet ovat pieniä, niihin 
mahtuu juuri ja juuri kaksi sänkyä ja pieni pöytä. 
Ahtaudesta huolimatta asunnoista välittyy kodin-
omainen tunnelma. 

Vlado niin kuin suurin osa miehistä majoittuu 
kuitenkin suurissa metallilaatikoissa, joiden päästä 
päähän kulkee käytävä – kun kummankin päädyn 
ovia pidetään lämpimällä säällä auki, voi nähdä 
koko parakin läpi. Käytävän toiselle sivulle on sijoi-
tettu yhteiset sosiaalitilat ja joitakin huoneita, toi-
sella puolen on pelkästään asuinhuoneita. Noin 
yhdeksän neliön komeroissa majoittuu yleensä 

kaksi miestä, samoja yhteistiloja käyttää kolmisen-
kymmentä henkeä. 

Ihmisten kodeiksi molemmat parakit ovat 
ilmeettömiä. Toistaan muistuttavissa ovissa ei lue 
nimiä, on vain numerot, niin kuin hotellissa tai 
vankilassa.

Pysähdyn hetkeksi juttelemaan parin puola-
laisen kanssa. He ovat sitä mieltä, että kansalli-
sista jaoista ja vaihtelevista asumisoloista huoli-
matta miesten välille ei ole syntynyt hierarkioita. 
Ehkä siksi, että kylässä asuu vain työntekijäporrasta 
(”normaaleja ihmisiä”), kun taas työnjohto (”rans-
kalaiset”) on sijoitettu Poriin ja Raumalle oikeisiin 
asuntoihin.

Kaverukset kehuvat, ettei parakkiasumisessa 
sinällään ole valittamista. Kaikki rakennukset ovat 
uusia ja suunniteltu ajatuksella, kattojen lumenpu-
toamisesteitä myöten. Ne ovat myös verrattain siis-
tejä. Pahin ongelma on ahtaus, se kysyy hermoja ja 
sovittelukykyä. Alun perin huoneet suunniteltiin 
yhdelle ihmiselle ja nyt väkeä on kaksinkertaisesti. 
”Jos saman huoneen asukkaista toinen peseytyy 
ja pitää paikat siistinä ja toinen vain ryyppää eikä 
huolehdi hygieniastaan, on tilanne kestämätön”, 
Bohdan selittää. Toinen ongelma on äänieristys. 
Kun kolmekymmentä eri vuorossa työskentelevää 
miestä jakaa samat sosiaalitilat, käytävällä tietenkin 
liikutaan ja kolistellaan ympäri vuoro kauden.

Kohtuullisia työ- ja asumisolosuhteita on raken-
nusalalla vaikeaa määritellä. Usein töitä tehdään 
ympäristössä, josta puuttuu valmis rakennuskanta 
ja siksi myös parempituloiset suomalaiset reis-
sumiehet voivat asua työkomennuksillaan var-
sin alkeellisesti. Samanlaisissa ja huonommissakin 
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oloissa asutaan työmailla ympäri maata. Suoma-
laiset kuitenkin matkustavat viikonlopuiksi kotei-
hinsa, laittavat saunan päälle ja avaavat oluttölkin. 
Olkiluodon miehet viipyvät parakeissa kuukausia 
tai vuosia.

Majoittuvatko miehet parakkeihin säästö-
syistä, jotta kotiin jäisi enemmän rahaa? Näin se ei 
ole. Parakkiasuminen maksaa halvimmillaankin 
495 euroa kuukaudessa. Enimmillään yhden hen-
gen huoneesta peritään 750 euron kuukausivuok-
raa, täällä keskellä metsää, ilman lähikauppaa, kir-
jastoa tai satelliittikanavia.11 Samalla hinnalla saa 
pääkaupunkiseudulta kaksion. Mutta miehet asu-
vat parakeissa, koska työnantaja maksaa huoneen ja 
työmatka on lyhyt. Työnantaja hyötyy järjestelystä 
vuokrien korkeudesta huolimatta, jos se katsoo 
majoituksella kuittaavansa osan tai kaikki päivära-
hat (kuten jotkut työntekijät kertoivat sopineensa).

Bohdan ystävineen haluaa tarjota lasillisen. 
Kovan viittoilun ja sanakirjojen pläräämisen jäl-
keen pelkästään puolaa puhuva Eugeniusz suos-
tuu tuomaan kolani ilman terästystä. Miehet seu-
raavat vaiteliaina ensimmäistä kulaustani ja sitten 
Bohdan kysyy varovasti, onko minulla jokin 
vakava sairaus vai kieltäydynkö vodkasta uskon-
nollisen vakaumuksen vuoksi. Selitän, etten tel-
tassa asuvana kolmen lapsen äitinä uskalla ryhtyä 
juopottelemaan. Perusteluni hyväksytään ja puhe 
kääntyy perheisiin: molemmilla on kova ikävä 
koti väkeään.

Olkiluodon siirtotyömiesten perhetilanne mää-
rää heidän suhdettaan työhön ja elämään Suo-
messa. Ensinnäkin joukossa on naimattomia 
kukkopoikia, jotka ovat tulleet ansaitsemaan ylel-

lisempää poikamieselämää varten. Heillä on koti-
maansa tasoon nähden kalliita vaatteita, koruja ja 
autoja, he käyvät Raumalla diskossa ja ajelevat rin-
takarvansa. Mikäli he eivät ole muslimeja, kuvaan 
kuuluu reipas alkoholin käyttö ja uskonnosta riip-
pumatta juuri he keksivät hulluimmat kepposet. 
Sitoutumattomuuden ja kielitaidon vuoksi heillä 
näyttää olevan eniten potentiaalia luoda suh-
teita kantaväestöön. Aikaa myöten jotkut ovatkin 
löytäneet Suomesta tyttöystävän ja perustaneet 
 perheen.

Toisen ryhmän muodostavat levottomat maa-
ilmanmatkaajat. Näillä monesti keski-ikään pääs-
seille miehille siirtolaisuudesta on tullut elämän-
tapa. Ennen Suomeen tuloaan he ovat saattaneet 
viettää kymmeniä vuosia eri rakennusprojekteissa. 
Siten he kotimaansa ohella kantavat vaikutteita 
monesta muusta kulttuurista, osaavat monien kie-
lien perussanastoa ja ovat rakentaneet entisistä työ-
kavereistaan verkoston ympäri Eurooppaa. Mikäli 
heillä on vaimo, he auliisti kertovat kaipaukses-
taan – silti kuulijalle jää olo, että näissä avioliitoissa 
pahimmat koettelemukset ajoittuvat miehen koto-
naolojaksoihin.

Kolmas ja selvästi suurin ryhmä ovat Bohdanin 
ja Eugeniuszin kaltaiset miehet, joilla on vaimo ja 
alaikäisiä lapsia. He ovat tulleet Olkiluotoon ansai-
takseen rahaa perheelleen. He pitävät kotiin tiiviisti 
yhteyttä ja odottavat kovasti lomiaan. Usein ulko-
maille on lähdetty tilanteessa, jossa perheen rahan-
tarve jostakin syystä ylittää paikallisen palkkatason, 
esimerkiksi vaimon jäätyä kotiin hoitamaan vasta-
syntynyttä. Osa rahoittaa aikuisten lastensa opin-
toja ja jotkut tulevat suurtyöttömyysalueilta, jolloin 
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työn etsiminen ulkomailta on ollut ainoa vaihto-
ehto selviytyä.

Nämä kolmannen ryhmän miehet ovat rauhal-
lisia ja tavallisen oloisia. He katselevat televisiota 
huoneissaan tai yhteiskeittiöissä, laittavat ruokaa 
ja käyvät sunnuntaisin kalassa. Parakkien sisustuk-
seen tai mukavuuteen ei kiinnitetä erityistä huo-
miota, toiminnan mieli on muualla ja sitä paitsi 
mahdollisimman suuri osa palkasta kannattaa 
kuluttaa kotimaassa, jossa sen ostovoima on suu-
rempi. He kertovat mielellään perheistään ja erityi-
sesti lapsistaan – jopa minulle, vaikka en ymmär-
täisi kieltä.

oiKeus ollA

Fatmir ojentaa minulle kupillisen ärtsyn vah-
vaa kahvia ja jatkaa tarinaa kotimaastaan 
Kosovosta. Hän näyttää mikroaaltouunin 

päällä seisovaa valokuvaa vaimostaan, joka kuoli 
auto-onnettomuudessa pari vuotta sitten. Hauta-
jaisten jälkeen perhe hajosi. Fatmir vei kolme las-
taan vanhempiensa luokse ja lähti itse töihin kauas 
Suomeen.

Hän jakaa parakkiyksiön samalta seudulta 
kotoisin olevan serkkunsa kanssa. Näin kolmen 
maissa tämä on vasta lähtenyt iltavuoroon, kun taas 
aamuvuoron tehnyt Fatmir riisuu jo työvaatteitaan. 
Miehet ovat tyytyväisiä asuntoonsa, johon kuu-
luu oma kylpyhuone ja keittiönurkkaus. Muuten 
kylässä on harmittavan vähän tekemistä. ”Aluksi 
työssä käynti tuntui riittävän, mutta tällainen elämä 
käy yksitoikkoiseksi. Lauantaina käydään jos-
kus Raumalla diskossa, siinä kaikki.” Kalastaa tie-
tysti voi, jos ei suhtaudu voimaloiden lauhdevesiin 
ennakkoluuloisesti, mutta muita harrastusmahdol-
lisuuksia ei ole.

Fatmir katsoo minuun tutkivasti ja aloittaa 
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uuden aiheen. Hän haaveilee paremmasta työpai-
kasta lähempänä asutuskeskuksia ja vähän parem-
milla ehdoilla. Silloin hän voisi tuoda lapsensakin 
Suomeen. Mutta oleskelulupa on vain vuoden mit-
tainen ja sidoksissa nykyiseen työnantajaan, eikä 
hän siksi voi irtisanoutua. Olkiluodosta käsin on 
toisen työn etsiminen vaikeaa, varsinkin ilman ver-
kostoja ja suomen kielen taitoa.

Jotain on keksittävä pian, sillä oleskelulupa on 
voimassa enää pari kuukautta eikä jatkosta ole var-
muutta. Rekrytointi- ja perehdyttämiskuluista huo-
limatta työntekijöiden vaihtaminen voi vuoksi olla 
työnantajalle edullisempaa, sillä lainsäädäntö suosii 
lyhyitä komennuksia. Fatmir on Olkiluodon työn-
tekijöiden enemmistön tapaan Suomessa lähetetty-
jen työntekijöiden erikoissäädöksillä. Henkilö voi 
viipyä tällä statuksella Suomessa kerrallaan vain 
puolesta vuodesta vuoteen, sen jälkeen on miehet 
vaihdettava tai siirrettävä kokonaan suomalaisen 
lainsäädännön piiriin. 

Tiukasti silmiin katsoen Fatmir ottaa esiin mah-
dollisuuden avioliitosta suomalaisen kanssa. Vihki-
todistuksella voisi saada pitemmän oleskeluluvan; 
ongelmana vain on, että hänen baareissa ja dis-
koissa tapaamansa suomalaisnaiset juovat muslimin 
vaimoksi liikaa. Katson parhaaksi kertoa olevani jo 
naimisissa, ja Fatmirin kiinnostus laimenee. Olen 
tilanteesta hämmentynyt ja hetken aikaa vähän 
harmissanikin. Fatmir on poikkeuksellisen komea, 
työssään taitava ja puhuu kauniisti perheestään. 
Joku saisi hänestä hyvän aviomiehen.

Fatmirin onnettomuutena on väärän maan 
passi. Euroopan unionin ulkopuolelta tuleville oles-
keluluvan saaminen on kiven alla. Ensinnäkin edel-

lytetään, että työpaikka on ennalta tiedossa. Aina-
kin teoriassa työperustaisen viisumin saamiseen 
vaaditaan myös, että työnantaja vaikuttaa haluk-
kaalta ja kykenevältä huolehtimaan laillisista vel-
voitteistaan. Palkan pitää olla suomalaisten työehto-
sopimusten mukainen tai mikäli alalla ei sopimusta 
ole, vähintään 925 e/kk. Lisäksi työn pitää olla sel-
laista, että  Suomesta siihen ei löydy tekijää. 

Listan viimeinen ehto, viranomaiskielessä työ-
voiman saatavuusharkinta, tuo selvästi esiin maa-
hanmuuttopolitiikan luokkaluonteen. Saatavuus-
harkintaa ei nimittäin sovelleta keskiluokkaisiin 
töihin, esimerkiksi yritysjohtajiin, erityisasiantun-
tijoihin, ammattiurheilijoihin, toimittajiin tai kan-
sainvälisten järjestöjen työntekijöihin. Sitä ei myös-
kään käytetä aloilla, jossa yrityksen tuotto on kiinni 
nopeasta ja lyhytaikaisesta työvoimatarpeesta, 
kuten maatalouden kausityöntekijöiden kohdalla.12 
Suurin osa työväenluokkaisista töistä on kuitenkin 
saatavuusharkinnan piirissä. 

Porvarihallitus on vastikään esittänyt saata-
vuusharkinnan poistamista.13 Vasemmistopuolu-
eet ja ammattiyhdistysliike ovat vastustaneet, osaksi 
nolon populistisista syistä (”ne vievät meidän työ-
paikat”), osittain siksi, että samassa uudistuksessa 
heikennettäisiin jo valmiiksi aliresurssoitua viran-
omaisvalvontaa ja avattaisiin ovet laajamittaiselle 
ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäytölle. Ammat-
tiyhdistysliikkeen tuntema pelko perustuu siihen, 
että nykyisessä järjestelmässä työ- ja elinkeinotoi-
misto on velvollinen tarkistamaan ennen työluvan 
myöntämistä keskeiset työehdot, työnantajan edel-
lytykset toimia työnantajana, toimeentulon riittä-
vyyden sekä tarvittaessa työntekijän pätevyyteen ja 
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terveydentilaan liittyvät seikat. 
Valitettavasti saatavuusharkinta ei näytä nyky-

muodossaan suojaavan työntekijää toivotulla 
tavalla. On myös viitteitä siitä, että se pikemminkin 
altistaa ihmisiä työnantajien mielivallalle. Tarve-
harkinnan piiriin kuuluvilla aloilla ulkomaalaisten 
työntekijöiden oikeudet toteutuvat kaikkein hei-
koimmin. Kun koko oleskeluoikeus on kiinni työn-
antajan hyväntahtoisuudesta, tämä voi periaatteessa 
teettää töitä millä ehdoin tahansa. 

Olkiluodossa alipalkattuja löytyy kaikista kan-
sallisuuksista, mutta EU-alueen ulkopuolelta tule-
vat näyttävät ansaitsevan EU-kansalaisia vähem-
män. Lisäksi työperustaisen oleskeluluvan ehtoihin 
liittyy työntekijän näkökulmasta kohtuuttomia 
pykäliä. Esimerkiksi perheen tuominen edellyttää 
huomattavasti korkeampaa ansiotasoa kuin sosiaa-
litoimiston minimitoimeentulotuki, jolla suoma-
laisten oletetaan voivan tulla toimeen. Siksi  Fatmir 
ei koe, että tarveharkinta mitenkään helpottaisi 
hänen elämäänsä.

Toisaalta on aivan mahdollista, että ehdotettu 
saatavuusharkinnan poistaminen heikentäisi ulko-
maalaisten työehtoja entisestä. Selvää on, että aina-
kaan muutos sinällään ei takaisi näille työntekijöille 
samantasoista vapautta kuin keskiluokalla. Nykyi-
nen työlupakäytäntö on ikään kuin laajemman 
yhteiskunnallisen ilmiön manifestaatio: kun siirto-
työläisen kokonaisasema on riittävän heikko, hänen 
ei voida odottaa vaativan oikeuksiaan. 

Työperustaiseen oleskelulupaan liittyvien hanka-
luuksien vuoksi Fatmir on kartoittanut muita oleske-
luperusteita. Fatmirin tapauksessa turvapaikan hake-
minen ei tule kysymykseen, sillä vaikka Suomessa 

asuu edelleen entisen Jugoslavian alueelta tulleita 
pakolaisia, nykyinen Kosovo luokitellaan turvalli-
seksi maaksi. Sitä paitsi varsinaisilta kriisialueiltakin 
tuleville turvapaikkahakemus on riskialtis, sillä tätä 
kautta oleskelulupien myöntöprosentti jää alhaiseksi, 
parhaimpinakin vuosina alle puoleen.14

Edellisten ryhmien lisäksi merkittävä osa Suo-
men maahanmuuttajaväestöstä on saanut oleske-
luluvan perhesiteen, esimerkiksi avioliiton perus-
teella. Tällaisen luvan houkuttelevuutta lisää se, 
että siihen sisältyy myös työskentelyoikeus. Siirto-
laisyhteisöt syntyvätkin usein epävirallisten verkos-
tojen ketjumuuttona, riippumatta siitä, lähdetäänkö 
kotoa työn etsintään vai pakoon katastrofia. Edellä 
lähteneet raivaavat tietä ja antavat tukea niille, jotka 
tulevat samoilta seuduilta myöhemmin. Lähtö- 
ja kohdemaan kansalaisten väliset avioliitot ovat 
tämän ketjun keskeisiä solmukohtia, sillä natiivi 
puoliso helpottaa asettumista uuteen maahan ja sitä 
kautta myös myöhempien muuttajien avustamista.15 

Epäilen kuitenkin, että Fatmirilla on hyvin pie-
net mahdollisuudet järjestää kahdessa kuukaudessa 
itselleen suomalainen vaimo. Vaikka hän onnistui-
sikin, se ei vielä takaa oleskelulupaa. Yhteiselämän 
aloittaminen merkitsee byrokratiaa, usein myös 
viranomaiskuulusteluja ja vuosien epävarmuutta 
väliaikaisten oleskelulupien varassa. Lumeavioliittoa 
voidaan ryhtyä tutkimaan esimerkiksi silloin, jos 
puolisot eivät asu yhdessä, antavat toisistaan ristirii-
taisia tietoja tai tilanne ei muuten näytä vastaavan 
yleistä käsitystä parisuhteesta.16

Lumeavioliiton käsite on ongelmallinen, sillä 
sen tarkoituksena ei suinkaan ole auttaa ihmisiä 
yhteiselämään, vaan estää ketään hyötymästä esi-
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Eliitin globalisaatioseminaareissa puhutaan 
kauniisti ihmisten vapaasta liikkuvuudesta. Sillä 
tarkoitetaan, että näistä merkkiviinejä harrasta-
vista chanel-ihmisistä on kovin ikävää seisoa pit-
kissä passijonoissa rahvaan seassa. Avointa liikku-
misoikeutta tavoitellaan tosiasiassa vain maapallon 
rikkaimmalle osalle. Samaan aikaan ihmiskunnan 
enemmistön vapautta rajoitetaan monin tavoin, 
pitkälti niiden toimesta, joilla on varaa osallistua 
seminaareihin. Maailman rikkaan vähemmistön 
kohdalla pidetään liikkumisen vapautta itsestään-
selvyytenä, samaa vapautta, jonka ulottamisen köy-
hiin väitetään johtavan kaaokseen.

Kysymys oleskeluluvista ryömii ikävästi iholle, 
kun huomaan parakkien välissä kääntyilevän polii-
siauton. Tiedän heti, että se on täällä minun vuok-
seni. Edellisiltana  teltallani oli vieraillut pari 
Securitaksen miestä, jotka kertoivat saaneensa 
Teollisuuden Voimalta toimeksiannon ajaa minut 
matkoihini. Koetin olla näyttämättä säikähdystäni 
ja selitin vartijoille, että heidän valtuutensa eivät 
riittäneet, että EU-kansalaisena saatoin telttailla 
missä halusin. 

Tämä ei valitettavasti ollut koko totuus. Ennen 
Olkiluotoon tuloa olin konsultoinut jokamiehen 
oikeuksiin erikoistunutta asianajajaa ja tiesin, että 
leiriytymisoikeuteni jatkuisi vain muutaman päi-
vän. Ellen saisi maanomistajalta lupaa, joutuisin 
lähtemään loppuviikosta. Siksi pyysin vartijoilta 
karkotuskäskyn antaneen henkilön yhteystietoja 
rauhanneuvotteluja varten. He sanoivat palaavansa 
asiaan ja lähtivät.

Koko yön ja aamupäivän olen hermoillut lähes-
tyvää konfliktia. Sinivalkoisen auton näkeminen on 

merkiksi asumisperustaisesta sosiaaliturvasta avio-
liittolainsäädännön kautta. Sen valossa jokainen 
vastavihitty on potentiaalinen järjestelmän vää-
rinkäyttäjä. Lumeavioliitto tarkoittaa, että jossakin 
istuu henkilö, joka päättää, millaisilla motiiveilla 
ihmisten sopii avioitua ja miten avioparin pitää 
käyttäytyä. Lumeavioliittotutkinnoissa on myös 
kyse lainsäädäntöön piilotetusta rasismista, sillä 
vastaavaa kontrollia ei kohdisteta samaa kansalai-
suutta olevien liittoihin. Kun kaksi aikuista suoma-
laista menee naimisiin, perusteeksi riittää molem-
pien vapaa tahto. Kukaan ei kysy, onko vihille 
menon taustalla rakkaus, raha, käytännön arjen jär-
jestely vai jokin muu syy. 

Hyvästellessäni Fatmiria mietin, selviäisikö oma 
liittoni niistä poliisikuulusteluista, joissa monikan-
salliset parit todistelevat suhdettaan. En muista 
puolisoni nimipäivää tai alushousujen väriä. Töi-
den vuoksi asumme lähes yhtä paljon erillään kuin 
yhdessä. Onneksi olemme molemmat suomalaisia.

Ihmiset muuttavat harvoin vain yhden syyn 
vuoksi, niin kuin oleskelulupalainsäädännössämme 
oletetaan. Suomalaisen kanssa avioitunut henkilö 
toivoo todennäköisesti löytävänsä uudesta asuin-
maastaan myös töitä, ja työpaikkaa Suomesta etsi-
vällä saattaa olla täällä ystäviä ja sukulaisia. Muut-
tamisen syitä on monia – esimerkiksi opiskelijat 
olivat viime vuonna lähes yhtä suuri ryhmä kuin 
työntekijöiden oleskelulupaa hakeneet, samoin per-
hesiteisiin vetoavat.17

Silti ihmisten oletetaan pelaavan mielivaltaista 
oleskelulupalottoa, jossa oikean vaihtoehdon veik-
kaaminen voi antaa uuden elämän, väärä taas ottaa 
sen pois.
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oikeastaan helpotus, nyt asiat ehkä selviäisivät. Jään 
muina miehinä seuraamaan portugalilaismiesten 
lentopallo-ottelua aukiolle, josta poliisien olisi halu-
tessaan helppo huomata minut. Pelaajat ilahtuvat 
yleisöstä. Yksi heistä riisuu suurieleisesti paitansa 
ja heittää sen kentän laidalla nestehuollosta vastaa-
valle Armandolle. 

Portugalilainen Armando on alun perin kotoi-
sin Mosambikista, mutta lähti sieltä itsenäistymistä 
seuranneiden levottomuuksien takia. Nyt hänellä 
on Portugalin ja sitä kautta EU:n kansalaisuus, 
mikä tarkoittaa suurempaa liikkumisen vapautta 
kuin esimerkiksi unionin ulkopuolelta tulevalla 
Fatmirilla. Armandoa ei voida käännyttää pois, 
vaikka työsuhde loppuisi. Suomeen tuleva EU-kan-
salainen voi virallisten töiden puutteessa joutua 
työllistymään pimeälle sektorille, mutta ainakaan 
hänen olemassaoloaan ei kielletä.

Armando on tyypillinen elämäntapasiirtotyö-
läinen. Hän on asunut monissa maissa, viimeksi 
Sveitsissä. Suomessa hän aikoo viipyä vain tämän 
komennuksen verran. Armandon ex-vaimo ja 
aikuinen tytär asuvat Islannissa, mutta hän on tyy-
tyväinen nykyjärjestelyyn, jossa on vapaa katsaste-
lemaan uusia naisia ja työtarjouksia mistä tahansa 
maailman kolkasta. Hän vihjailee tyttöystävistä eri 
puolilla maailmaa, ”niin kuin merimiehillä, tiedät-
hän”, hän sanoo ja iskee silmää.

Noin kuusikymppinen Armando tarkastelee 
minua päästä varpaisiin ja antaa sitten pahoitellen 
ymmärtää, että on kiinnostunut hieman nuorem-
mista. Tilanne on sen verran koominen, että vain 
lähestyvän poliisiauton muistaminen saa minut 
pysymään tutkijan roolissani. Ensin liian naimisissa 

ja nyt liian vanha – tänään minulla ei taida olla 
miesmaailmassa tuuria… 

Poliisiauto kääntyy paahteiselle aukiolle. Lento-
palloilijat hipsivät paikalta ja jään yksin kentän lai-
dalle istumaan. 

Poliisit ovat isoja ja vakavia. He ovat saaneet 
tehtäväkseen poistaa alueelta epätoivotun henki-
lön. Teollisuuden Voiman yritysturvallisuus on 
kuulemma vedonnut järjestyshäiriöön, joten voi-
sinko purkaa telttani ja lähteä. Minä koetan näyttää 
lujalta mutta vaarattomalta. Aurinko antaa sivusta-
tukea, on vaikeaa nähdä muistikirjaa kanniskelevaa 
naista järjestyshäiriönä, varsinkaan tällä säällä.

Kerron poliiseille tutkimuksestani ja pahoitte-
len heille aiheutunutta vaivaa. Kerron myös, miten 
aikoinaan maat olivat yhteisiä. Ihmiset metsästivät, 
keräilivät ja kalastivat missä sattuivat kulkemaan, ja 
pellot hoidettiin yhteisvoimin. Kun maaomaisuu-
den yksityistäminen alkoi, perinne nautintaoikeu-
desta jäi edelleen voimaan. Paljon myöhemmin se 
sementoitiin lakiin jokamiehen oikeutena. Yhteis-
käytön säilyminen on länsimaisittain harvinaisuus, 
meidän suomalaisten kansallisaarre.

Parin tunnin keskustelun ja joidenkin puhelin-
soittojen jälkeen poliisit lähtevät. Jään siihen käsi-
tykseen, että he olivat alun perin varautuneet tur-
vautumaan tarvittaessa voimakeinoihin, mutta 
arvioivat sitten tilanteen uudelleen. Minut pelasti 
se, että olin valmistautunut, tunsin lain ja osa-
sin selittää sen puhelimessa heidän päällikölleen-
kin. Tärkeintä kuitenkin oli, että EU-kansalaisena 
minulla ylipäätään on laillinen oikeus oleskeluun ja 
että suomalaisen kielitaidon ja koulutuksen vuoksi 
pystyin pitämään siitä kiinni. 
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Neuvottelujen lopputulokseen vaikutti ehkä 
myös sukupuoleni. Poliisit tuntuivat alusta saakka 
ilmeisen haluttomilta käymään käsiksi suomea 
puhuvaan naistelttailijaan. He olivat tyytyväisiä, 
kun alkoi näyttää siltä, ettei ketään tarvitsisikaan 
karkottaa. Toinen vilkutti iloisesti vielä auton kään-
tyessä takaisin maantielle. Vilkutin takaisin.

Siirtolaispolitiikka tarkoittaa lakeja ja toimenpi-
teitä, joilla valtiot säätelevät muiden maiden kansa-
laisten oleskelua alueellaan. Sen puitteissa päätetään, 
milloin ihmisillä on oikeus saapua, vierailla, työs-
kennellä tai asettua asumaan. Lisäksi siirtolaispoli-
tiikka määrittelee, mitä oikeuksia ulkomaalaisella 
on maassa oleskelunsa aikana. Siirtolaisille länsimai-
nen ulkomaalaispolitiikka näyttäytyy kafkamaisena 
hallitusten ja kontrollipolitiikan viidakkona, tar-
jolla olevista vaihtoehdoista valitaan se, jonka arvel-
laan parhaiten tukevan omaa selviämistä. Jos laillista 
lupaa ei järjesty, rajoja ylitetään laittomasti.18

Kun rajat aiheuttavat niin paljon vaikeuksia, on 
aiheellista kysyä, miksei jokamiehen oikeus voisi 
olla globaali. Valtioiden rajat ovat historiallisesti 
uusi keksintö, eivät muuttumaton luonnonlaki. 
Meillä on esimerkkejä myös rajojen onnistuneesta 
avaamisesta. Vielä joitakin vuosikymmeniä sitten 
pidettiin epärealistisena ajatusta, että ihmiset voi-
sivat muuttaa kunnasta toiseen. Nykyään ihmiset 
voivat vaihtaa kotikuntaa useita kertoja elämänsä 
aikana.

Parin seuraavan päivän kuluessa saan lopulta 
yhteyden Teollisuuden Voiman yritysturvallisuus-
johtoon. Neuvottelujen jälkeen minulle järjestyy 
huone parakeista. Olen helpottunut. Olen saanut 
oleskeluluvan.

CrAzy system

Käyn ehtoollisella harvoin, sillä se saa minut 
surulliseksi. Kotikirkkoni sunnuntaipalve-
lus nimittäin päättyy aina seurakuntalais-

ten uutisiin, ja joka kerta on edesmenneiden luet-
telo pidempi kuin kastettujen. Muistokynttilöiden 
pitkää riviä katsellessa on vaikea olla ajattelematta, 
että vanheneva maa on lähdön ja luopumisen maa.

Väestön ikärakenteen muutos sai suomalaisen 
politiikan vihdoin kiinnostumaan ulkomaalaisesta 
työvoimasta. Hallituksen vuoden 2006 maahan-
muuttopoliittisessa ohjelmassa siirtotyöläisyyteen 
suhtaudutaan myönteisemmin kuin koskaan – 
onhan arvioitu, että vuonna 2030 meillä on eläke-
ikäisiä 600 tuhatta enemmän ja samaan aikaan työ-
ikäisten määrä vähentyy yli 300 tuhannella. Linjaus 
on merkittävä siitäkin huolimatta, että talouslaman 
ja perussuomalaisten menestyksen järkyttämänä 
suuret puolueet ovat sittemmin alkaneet jarrutella.

Hallituksen ohjelma keskittyy työperäiseen 
maahanmuuttoon, ja väliaikaisesti maassa oleske-
leva vierastyövoima mainitaan vain ohimennen. 
Keikkatyöläisten tarpeita tai olosuhteita ei käsitellä, 
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eikä heidän asemansa vahvistamiseksi ehdoteta 
muuta kuin arkea helpottavan Suomi-tietopaketin 
laatimista (jota sitäkään ei Olkiluodossa näkynyt) 
ja lasten kansainvälisten koulujen tukemista (joita 
nämä miehet eivät tarvitse, koska heillä ei ole varaa 
tuoda perhettään Suomeen). Ymmärrys väliaikais-
ten siirtotyöläisten olosuhteista ei ilmeisesti ole 
tavoittanut hallitusta, ei sittenkään, vaikka jotkut 
näistä ihmisistä rakensivat orjatyöpalkalla musiik-
kitaloa aivan eduskuntaa vastapäätä.19

Kaikkialla maailmassa rakennusala työllis-
tää paljon siirtolaisia. Usein he ovat nimenomaan 
väliaikaisia keikkatyöläisiä, eivät pysyvästi maahan 
muuttaneita. Rakentamisen siirtolaisvaltaisuus joh-
tuu ensinnäkin siitä, että rakennustyö on koneel-
listumisesta huolimatta edelleen vain vähäisiltä 
osin automatisoitavissa. Toiseksi, rakennustuotanto 
on aina paikallista eikä sitä voi muun teollisuuden 
tapaan siirtää halvempien työvoimakustannusten 
maihin, jolloin kustannuksissa säästetään rekrytoi-
malla halvempaa työvoimaa, siis yleensä alhaisem-
man tulotason maista tulevia ihmisiä. Köyhistä rik-
kaampiin maihin virtaava siirtotyövoima kohdistuu 
muutenkin sellaisille työvoimavaltaisille duunaria-
loille kuin logistiikkaan ja hoiva- ja puhtaanapito-
palveluihin.

Vierastyövoiman käytön houkuttelevuutta lisää 
myös suhdanneherkkyys. Rakennusteollisuutta voi-
daan pitää mittarina talouden tilasta, sillä suhdan-
nevaihtelut näkyvät rakentamisessa muita aloja 
aikaisemmin. Kun hankkeiden määrä vaihtelee 
nopeasti, nousee työntekijöiden joustavuus merkit-
täväksi kilpailutekijäksi. Myös suomalaiset raken-
tajat ovat keskivertotyöntekijää tottuneempia äkil-

lisiin muutoksiin työllisyystilanteessaan, mutta 
ulkomaalaiset ovat vielä helpommin irtisanottavissa 
ja suostuvat ruuhkahuippujen ylitöihin halvem-
malla. Työvoiman nopea vaihtuvuus tuo säästöjä 
yrityksille niinkin, että työntekijät eivät ehdi hank-
kia tietoa oikeuksistaan eivätkä keinoja oikeuk-
siensa puolustamiseksi.

Vielä on rakennusalan yrityskulttuuri muotou-
tunut Suomessa sellaiseksi, että se suosii köyhem-
mistä maista lähetetyn työvoiman palkkaamista. 
Yrityskenttä on sirpaleinen ja suuret rakennusyh-
tiöt käyttävät paljon tehtäväkohtaista alihankintaa. 
Kun osahankkeiden ulkoistamiseen on jo olemassa 
vakiintunut käytäntö, myös ulkomaisen aliurakoin-
nin on helpompi päästä markkinoille.

Ulkomaalaistaustaisen työvoiman lisääntymi-
nen Länsi-Euroopan rakennuksilla on tarkoittanut 
työehtojen kahtiajakautumista. Saksassa työmark-
kinoiden avaaminen siirtymätalouksille 1990-luvun 
alussa johti siihen, että suuret rakennusfirmat jätti-
vät itselleen vain pienen saksalaisen ydintyövoiman 
pysyviin työsuhteisiin, mutta valtaosa alihankin-
noista jaettiin ulkomaisille yrityksille. Portugalissa 
ja Italiassa erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset 
palkkaavat mielellään paperittomia siirtolaisia. Bri-
tannia saa rakennustyöläisiä ennen kaikkea entisistä 
siirtomaistaan.20 Tilanne on sama läpi työmarkki-
noiden: siirtotyöläisen palkkaeuro voi olla 50 tai 
70 senttiä, mutta harvoin sama, minkä kantaväestö 
saa. Kaikkein heikoimmille jäävät he, jotka oleske-
levat maassa laittomasti ja työllistyvät pimeälle  sek-
torille. Eri arvioiden mukaan Suomessakin olisi 
satoja tai tuhansia paperittomia siirtolaisia.21

Perjantaiaamuna puran minileirini ja muutan 
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parakkiin. Tästä eteenpäin minulla on oma lukol-
linen huone, vaikka keittiön ja kylpyhuoneen jaan 
parinkymmenen puolalaisen rakentajan kanssa.22 
Meidän parakkiamme kutsutaan miesten keskuu-
dessa Guantanamoksi, koska se on isompi ja huo-
nokuntoisempi kuin monet muut kylän rakennuk-
sista. Minua ei rähjäisyys haittaa. Telttamajoituksen 
jälkeen olen ikionnellinen sähköhellasta, vesives-
sasta ja pyykinpesukoneesta. Kaltaiseni citysosio-
logi toki selviää teltassakin Suomen kesässä, muttei 
yhtään pidempään kuin on pakko.

Järjestelen huonettani pitkään miettien, minne 
sysäisin tarpeettomiksi käyneet retkeilyvarusteet ja 
mihin ruoat kannattaa sijoittaa. Sitten tulee hetki, 
jolloin kaikki on mietittyä ja paikallaan, eikä vält-
tämätöntä voi enää viivyttää. Valitsen kahvinkeitto-
rekvisiitan ja marssin sen kanssa yhteiskeittiöön. 

Huomaan heti, että sana on ehtinyt kiertää. 
Keittiöön on kerääntynyt kymmenisen miestä, ja 
kun astun sisään, he kaikki valpastuvat tuijotta-
maan. Moikkaan niin luontevasti kuin osaan ja tie-
dustelen lähimmältä englanniksi, mistä löytäisin 
kahvinkeittimen. Uusi naapurini kehottaa puolaksi 
minua istumaan ja toimittaa kiireesti eteeni kupilli-
sen öljynvahvaa kahvia. Kiitän. Sanan ”kiitos” joku 
huoneessa tunnistaa ja kääntää muille puolaksi, 
dziekuje. Miehet nyökyttelevät.

Yhteys uusiin kämppäkavereihini on syntynyt.
Hetken päästä keittiöön löydetään Tymon, joka 

hoitaa parakin tulkin tehtäviä. Hän tiedustelee eng-
lanniksi tuloni syytä ja kun asianmukaiset esitte-
lyt, selvitykset ja tervetulotoivotukset on vaihdettu, 
hän hymyilee ystävällisesti ja tarjoutuu auttamaan: 
”Mitä haluat meistä tietää?”

Tymonin tarjous yllättää. Olen jotenkin ajatel-
lut, että haastateltavien löytäminen olisi työlääm-
pää. Tässä miesjoukossa ei tavoittelemani luotta-
muksellinen haastattelu kuitenkaan onnistu, joten 
ohjaan keskustelua yleiselle tasolle. Tymonilla on 
ammatillista erityisosaamista ja hän arvelee siksi 
työskentelevänsä keskivertoa paremmilla ehdoilla. 
Kielitaitonsa hän on hankkinut itsenäisenä iltaopis-
keluna, jotta voisi tulevaisuudessa löytää parem-
pia töitä. Tymonin työpäivä on 8–11 tunnin mit-
tainen ja työviikon pituudeksi tulee noin 60 tuntia. 
Hänelle ylityöt ovat ok, kunhan niistä maksetaan, 
eihän kylässä ole muutakaan tekemistä. Aina kym-
menen viikon välein hän pitää kahden viikon pal-
kattoman loman ja matkustaa Puolaan katsomaan 
perhettään. Firma maksaa majoituksen Olkiluo-
dossa, mutta matkat kotiin pitää hoitaa itse. 

Suurin osa parakin asukkaista on kotoisin Kra-
kovan ympäristöstä. Lähtemisen kynnys on matala, 
sillä miehet saattavat olla siirtotyöläisiä jo toisessa 
tai kolmannessa polvessa. Puola on lähettänyt siir-
tolaisia jo ainakin 1800-luvun puolivälistä lähtien 
ja muuttajia löytyy lähes kaikista suvuista. Puola-
laistaustaisten vakiintuneita yhteisöjä on kasvanut 
ympäri Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa. Arvioi-
daan, että pysyvästi maasta muuttaneiden lisäksi 
vuosittain satoja tuhansia Puolassa asuvia työsken-
telee väliaikaisesti ulkomailla.23

Keittiön tv pauhaa saksankielisellä kanavalla. 
Kysyn, ymmärtävätkö miehet saksaa. Tymon nau-
rahtaa ja vastaa, että joku ehkä jonkun sanan, 
useimmat eivät. Sillä ei kuitenkaan ole väliä. Tele-
visiosta haetaan taustamusiikkia ja elämän tuntua. 
Sitä katsellessa voi ajatella omia asioitaan tai vaikka 
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torkahtaa. Täällä ei kielellä ole niin suurta merki-
tystä. 

Olkiluodon työehdoista on vaikea sanoa mitään 
yleispätevää. Alihankintaketjuissa häärii satoja yri-
tyksiä, jokaisen käytännöt ovat hieman erilai-
sia. Suurimmat työllistävät satoja miehiä sellai-
sella suunnitelmallisella henkilöstöpolitiikalla, josta 
muutaman hengen pikkuyrityksissä ei ole kuultu-
kaan. Kansallisuudet vaihtelevat, työajat vaihtelevat, 
johtamiskulttuurit vaihtelevat. Kokonaiskuvaa tus-
kin on edes työmaasta vastaavasta Arevalla, tai jos 
on, se ei siitä kerro.

Tiedetään kuitenkin, että joidenkin ulkomaa-
laisten työntekijöiden, varsinkin pitkään projektissa 
työskennelleiden ammattimiesten, työehdot voivat 
nousta samalle tasolle suomalaisten kanssa. Vielä 
tiedetään, että voimalaa on rakennettu jopa alle 
kahden euron tuntipalkoilla.24 Aika lailla selvää on 
myös, että valtaosa työntekijöistä sijoittuu johon-
kin välille, siis nostaa säännöllistä palkkaa, joka on 
kohtuullinen mutta ei niin paljon kuin heille pitäisi 
maksaa.

Keittiömme puolalaiset ovat yhtä mieltä siitä, 
että tämän päivän Euroopassa 2 000 euroa on käypä 
siirtotyömiehen palkka. Vaikka matkat joutuisi itse 
maksamaan, käteen jää silti enemmän kuin kotona. 
Puolassa he voisivat samasta työstä ansaita ehkä 
tuhat euroa kuussa, Kosovossa keskipalkka on siitä 
vain neljännes, Moldovassa jäädään alle kahdensa-
dan. Ilman näitä alueiden välisiä tuloeroja on siirto-
laisuutta ja sen valtasuhteita mahdoton ymmärtää .

Pääosa haastattelemistani puolalaisista ansait-
see Olkiluodossa noin 2000–2400 euroa kuussa. 
Summa on netto, miehet puhuvat aina netosta. He 

eivät välttämättä edes tiedä, pidätetäänkö palkasta 
veroja ja sosiaaliturvamaksuja ja jos, niin mihin 
maahan ja minkä säännöksen mukaan. Monet saa-
vat kyllä kuukausittaisen tilinauhan, mutta vieraalla 
kielellä. Merkittävä osa isojen firmojen pitkäaikai-
semmasta työvoimasta maksaa veronsa Suomeen. 
Toisaalta monet yritykset maksavat palkat koko-
naan pimeinä. Jälleen suuri osa porukasta sijoittuu 
tälle välille: jotakin on maksettu jonnekin, muttei 
koskaan kaikkea sinne minne pitäisi.

Pitkien urakointiketjujen ja kansallisuuksien 
moninaisuuden lisäksi kokonaiskuvan saamista vai-
keuttaa ulkomaalaisten työskentelyä koskevan lain-
säädännön monimutkaisuus. Ensinnäkin Suomessa 
työskentelevät ulkomaalaiset jaetaan lähtömaansa 
perusteella kolmeen ryhmään: pohjoismaalaisiin, 
EU/ETA –maista tuleviin ja muihin.25 Näiden oles-
kelulupakäytännöt poikkeavat toisistaan. EU/ETA 
–maista tulevat eivät tarvitse työntekijän oleskelu-
lupaa, mutta jos työskentely kestää yli kolme kuu-
kautta, pitää heidän rekisteröidä oleskelunsa pai-
kallispoliisilla.26 Uusien EU-kansalaisten on lisäksi 
tiedotettava työvoimatoimiston työskentelystään vii-
meistään kaksi viikkoa työn aloittamisen jälkeen .27

Säännökset vaihtelevat myös työnantajan koti-
maan ja työskentelyn keston mukaan. Jos hen-
kilö on palkattu suoraan suomalaiseen yritykseen, 
häneen pitäisi soveltaa samoja työehtoja kuin suo-
malaisiinkin. Sen sijaan verotuksessa hän eroaa 
Suomessa pysyvästi asuvista, sillä mikäli työsken-
tely Suomessa jää alle kuuteen kuukauteen, kuuluu 
työnantajan periä lähdeveroa tavanomaisen ennak-
koperinnän sijaan.28

Rakennusalalle monet ulkomaalaiset tulevat 
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lähetettyinä työntekijöinä, joiden työnantajan koti-
maa on muu kuin Suomi ja joiden työkomennus 
täällä kestää vain määräajan.29 Myös heidän kohdal-
laan työnantajan pitää noudattaa suomalaisia työ-
ehtoja esimerkiksi palkan, työajan ja perhevapai-
den osalta. Jos kuitenkaan työnantajayrityksellä ei 
ole kiinteää toimipistettä Suomessa ja komennus 
kestää alle puoli vuotta, lähetetty työntekijä ei ole 
Suomessa lainkaan verovelvollinen. Kuuden kuu-
kauden jälkeenkään yritys ei ole ennakonpidätys-
velvollinen, vaan lähetetyn työntekijän on itse huo-
lehdittava verojensa maksusta.30

Rontti kaksi tuhatta euroa on kelpo raha, enem-
män kuin mitä apurahalla työskentelevä yhteiskun-
tatieteilijä Suomessa ansaitsee. Se ei kuitenkaan ole 
lähelläkään rakennusalan työehtosopimuksia. Pyy-
sin Rakennusliiton toimitsijana työskentelevältä 
ystävältäni karkean arvion siitä, paljonko kuusi-
päiväistä viikkoa tekevän ammattitaitoisen lähete-
tyn työntekijän palkan pitäisi olla. Ilman ylitöitä tai 
harkinnanvaraisia lisiäkin summa nousee päivära-
hoineen yli neljän tuhannen. 

Miesten palkat maksetaan joskus suoraan koti-
maahan, joskus suomalaisille pankkitileille. Maksa-
tustili on harmaan talouden näkökulmasta tärkeä, 
sillä niin kauan kuin työntekijä ei avaa Suomessa 
pankkitiliä, ei suomalainen verottaja välttämättä 
tiedä hänen edes olevan olemassa. Erikoisin käy-
täntö oli firmassa, joka maksoi pääosan palkoista 
kotimaan tilille ja sitten 400 euroa käteisenä elämis-
kustannuksiin. Kerran kuussa pomon auto kaartoi 
parkkipaikalle ja jokaiselle laskettiin nipusta neljä 
satalappusta. Suomessa käteisellä maksettavat pal-
kat viittaavat säännönmukaisesti harmaaseen talou-

teen, mutta koska muualla maailmassa käteismak-
suihin on vankempi perinne, ei kuukausittaisesta 
setelisirkuksesta voi vielä vetää yhtäläisyysmerkkejä 
pimeään työhön. 

Miehet elävät Suomessa säästäväisesti, sillä koti-
maassa kulutettuna samalla palkalla saa enem-
män. Olkiluoto kolmosen työmaaruokalassa näkyy 
lähinnä suomalaisia työntekijöitä ja yritysten keski-
porrasta, siirtotyömiehet kun pitävät 5,70 euron lou-
nasta liian kalliina. He ostavat ruokansa ja oluensa 
mieluummin Rauman Lidlistä ja valitsevat halpoja 
harrastuksia. Vain yhteydenpitoon tarvittavaan tek-
nologiaan sijoitetaan pihtailematta:  useimmilla on 
kännykän lisäksi kannettava tietokone ja nettika-
mera, sekä omassa että kotona perheen käytössä.

Yritysten huolehtimisvastuu helpottaa työnteki-
jöiden arkea, mutta myös rajoittaa mahdollisuuk-
sia. Työnantajan intressissä on osallistua sellaisiin 
kustannuksiin, jotka sitovat työntekijää yritykseen. 
Niinpä kaikille kylässä tapaamilleni työnantaja kus-
tansi parakkimajoituksen, mutta jos halusi muuttaa 
Raumalle tai Eurajoelle, sai varautua maksamaan 
vuokran itse. Yritykset ovat hankkineet kylään hen-
kilöautoja ja minibusseja työ- ja kauppareissuja var-
ten, isoimmilla työllistäjillä on säännöllinen bus-
siliikenne. Autot kuitenkin kulkevat ensisijaisesti 
päiväsaikaan, joten iltaharrastaminen ja yöelämä 
vaativat erityisjärjestelyitä. Joillekin työnantaja mak-
saa myös lennot kotiin, mutta useimpien on hoidet-
tava ne itse. Tällöin kotona käymisestä saattaa tulla 
hyvin kallista, jos vielä lomat ovat palkattomia.

Olkiluodon päivittäiset ja kuukausittaiset työ-
ajat vaihtelevat nekin yrityskohtaisesti. Joissakin 
pidetään kiinni kahdeksantuntisista työpäivistä, 
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toisissa miehet saavat tehdä tai heiltä edellytetään 
pidempää päivää. Yleensä ylitöistä maksetaan työ-
ehtosopimusten mukainen tai jokin muu korvaus, 
mutta jotkut ovat kiinteällä kuukausipalkalla työn 
määrästä riippumatta. 

Töitä tehdään kuutena päivänä viikossa, jotta 
myös lomat voisivat olla pidempiä – yhdestä kah-
teen viikkoa kolmen tai viiden kuukauden välein. 
Aina lomalle ei pääse. Tapaan yhteiskeittiössämme 
naapuriparakista kyläilemään tulleen nuorukai-
sen, joka ei ole nähnyt perhettään seitsemään kuu-
kauteen. Kun hän oli kysynyt lomaa, oli työnantaja 
uhannut potkuilla. ”Eikä minulla ole varaa menet-
tää tätä työpaikkaa”, Adrian selittää tilannettaan.

Hellan ääressä piirakoita pellille askarteleva 
Aleksander on sitä mieltä, että Olkiluodon yritykset 
eivät osaa hyödyntää työntekijöidensä ammattitai-
toa, vaan tyytyvät sokeaan komenteluun. Vähitellen 
varmentuvalla englannilla hän kertoo, että monilla 
keittiön miehistä on taustallaan useita koulutuksia 
tai ainakin kokemusta eri aloilta. Aleksander itse on 
työskennellyt ennen Suomea jo monessa maassa, 
viimeksi Saksassa restauroimassa kirkkoja, linnoja 
ja luostareita. Hänellä on entisöintiin ammatti-
koulutus, josta tosin ei täällä ole kovinkaan paljon 
 hyötyä.

Elokuussa 2009 Olkiluodon kolmatta ydinvoi-
malaa rakensi 4 347 työntekijää, joista suomalai-
sia noin viidennes. On selvää, että kyse on rahasta: 
jos suomalainen ja puolalainen työmies maksaisivat 
saman verran, miksi tuottaa ihmisiä niin kaukaa, 
kun Suomessakin oli taantuman ansiosta tuhansia 
työttömiä. 

Miksi siirtotyövoima sitten on halvempaa?

Työvoimakustannusten erojen taustalla on 
useita mekanismeja. Ulkomaalaisille työntekijöille 
voidaan maksaa työmäärään nähden vähemmän 
kuin suomalaisille tai palkkaava yritys voi säästää 
veroissa ja sosiaaliturvamaksuissa. Osa kilpailu-
edusta syntyy suomalaisen ja ulkomaalaisen työvoi-
man erilaisesta asemasta lainsäädännössä, osa taas 
on rikollista työvoiman hyväksikäyttöä, jonka mah-
dollistavat valvonnan puute ja työntekijöiden riip-
puvainen asema. 

Ulkomaalaisilla teetetään töitä työoikeudellisesti 
laittomissa olosuhteissa esimerkiksi silloin, kun 
sinällään työehtosopimusten mukaisista palkoista 
jää puuttumaan lomarahoja tai ylityökorvauksia, 
tai kun tilinauhan mukaan pidätettyjä veroja ei ole 
tilitetty eteenpäin. Tavallista on myös sopia tunti-
kohtainen kiinteä summa, esimerkiksi kymmenen 
euroa tunnilta, jolloin palkassa ei oteta huomioon 
suomalaisiin työehtosopimuksiin kuuluvia lisiä ja 
korvauksia. Tällaiseen törmää Olkiluodossa, mutta 
rakennusalalla se ei välttämättä vielä tarkoita kilpai-
luetua, sillä erityisesti pienissä rakennusfirmoissa 
asianmukainen palkkaus saattaa uupua suomalais-
tenkin osalta. Ulkomaalainen työvoima on kuiten-
kin altis myös vakavammille rikkomuksille, kuten 
palkkojen maksamatta jättäminen tai työntekijöi-
den ja heidän läheistensä uhkailu.

Ulkomaalaisille voidaan myös maksaa samasta 
työstä pienempää palkkaa kuin kantaväestölle. Suo-
messa lainsäädäntö ei määrittele yleistä vähim-
mäispalkkaa, joten useimmilla aloilla pohjapalkat 
perustuvat ammattiliittojen ja työnantajajärjestö-
jen keskinäisiin työehtosopimuksiin, joilla on lakiin 
verrattava asema. Varsinkin hyvinä aikoina ja eri-
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tyisesti rakennusalalla todelliset palkat nousevat 
huomattavasti työehtosopimusten taulukkopalkkoja 
korkeammalle. Palkkaliukuman suuruuteen vai-
kuttavat yleinen työmarkkinatilanne, kulttuurinen 
käsitys kohtuullisesta tuntikorvauksesta ja yksilön 
tai urakkaporukan neuvottelutaidot. 

Ulkomaalainen työntekijä joutuu tyytymään 
taulukkopalkan alimpiin palkkaluokkiin, joilla suo-
malaisista työskentelevät vain ammattitaidotto-
mat, tai sitten hänen henkilökohtainen liukumansa 
jää ratkaisevasti alhaisemmaksi kuin vastaavalla 
ammattitaidolla varustetun suomalaisen. Koska 
palkkauksen minimiehdot täyttyvät, kyse ei varsi-
naisesti ole alipalkkauksesta. Kun kuitenkin työn-
tekijän kansallisuus vaikuttaa suoraan tilipussin 
painoon, voidaan puhua rakenteellisesta palkkasyr-
jinnästä.

Työvoiman kokonaiskustannusten kannalta tär-
keitä ovat lakiin sisälle ajetut luokittelut, joiden 
perusteella työtä teetetään ulkomaalaisilla huomat-
tavasti halvemmalla. Keskeinen tällainen meka-
nismi on palkansaajien ja yrittäjien eriyttäminen. 
Kun suuri osa ansioihin ja työoloihin liittyvästä 
lainsäädännöstä koskee vain palkansaajia, kannat-
taa thaimaalaiset marjanpoimijat, virolaiset strip-
parit ja osa rakentajista tuottaa Suomeen yrittä-
jinä, vaikka tosiasiallisesti palkkatyön tunnusmerkit 
täyttyisivätkin. Nimellisesti lain kirjainta noudate-
taan, ja heikon neuvotteluasemansa vuoksi nämä 
ulkomaalaiset harvoin riitauttavat yrittäjästatuk-
sensa.

Olkiluodossa yritykset näyttävät kuitenkin 
hyödyntävän enemmän lähetettyjä työntekijöitä 
koskevaa lainsäädäntöä. Lähetetyn työntekijän 

sosiaaliturva ja tapaturmavakuuttaminen nimit-
täin määräytyvät yleensä kotimaan säännösten 
mukaan.31 Kun pelkät eläkemaksut ja muut sosiaa-
livakuutusmaksut nostavat Suomessa palkkakustan-
nuksia noin kolmisenkymmentä prosenttia, EU:n 
uusissa jäsenmaissa sivukulut ovat huomattavasti 
alhaisempia. Säästö voi olla yritykselle kymmeniä 
prosentteja. Kun myös verotuksessa on EU:n sisällä 
huomattavia kansallisia eroja, on selvää, että nykyi-
nen lainsäädäntö suosii lyhytaikaisen ulkomaisen 
työvoiman käyttöä. 

Ulkomaalainen työvoima voi siis tulla koti-
maista halvemmaksi ilman lakien kiertämistäkin. 
Käytännössä yritykset voivat yhdistellä laillisia, har-
maita ja mustia säästökikkoja häiriöttä tarpeensa 
mukaan. Valvontaviranomaisten tai luottamus-
henkilöiden on käytännössä mahdotonta puuttua 
halpatyövoiman käyttöön muuten kuin yksittäis-
tapauksissa, sillä ilmiön volyymi on jo nyt hallitse-
maton, tekijät vaihtuvat tiuhaan ja ovat koko ajan 
askelen edellä. Sosiaaliturvapuolella työkomen-
nusten määräaikoja ei seuraa kukaan, eli halutes-
saan yritykset voivat maksaa sivukuluja minne 
haluavat ja jos haluavat. Samaan aikaan Suomen 
verottaja ajaa lähetettyjä työntekijöitä harmaaseen 
työhön kohtuuttoman monimutkaisella byrokrati-
allaan. Työntekijöillä on myös varsin vaihtelevasti 
mahdollisuuksia tarkastaa, onko työnantajan heille 
jakamissa palkkatositteissa pidätetyt verot todella 
tilitetty eteenpäin. Mikäli näin ei ole tapahtunut, 
hyödyn korjaa yritys, mutta vastuu jää työntekijälle. 
Odottamattomien jälkiverojen maksu kotimaan 
palkoilla on kova paikka.

Asiaa ei ainakaan helpota, että useimmat ulko-
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maalaiset työntekijät ovat haluttomia viran-
omaisyhteistyöhön – he tietävät, että voivat saada 
Suomesta töitä vain suomalaisia heikommin ehdoin 
ja pelkäävät, että samanarvoisen kohtelun vaati-
minen merkitsee paluuta kotimaahan. Tarvitaan 
monia päiviä ja juttutuokioita ennen kuin saan tili-
nauhoja eteeni. Sittenkin minua vannotetaan huo-
lehtimaan, että käyttäisin tietoja vain taustoitukseen 
paljastamatta kenenkään henkilöllisyyttä. 

Työperäisestä siirtolaisuudesta hyötyy muun 
muassa suomalainen kuluttaja, kun tänne tuotetaan 
köyhempien maiden ihmisiä rakentamaan talomme, 
ajamaan taksejamme ja hoitamaan vanhuksemme. 
Tärkein edunsaaja on kuitenkin elinkeinoelämä. 
Halpatyövoimaa käytetään ruuvipuristimena nii-
den työelämän oikeuksien rapauttamiseen, joiden 
vakiintuminen on edellyttänyt vuosikymmenten 
kehitystyötä. Häviäjiä ovat lopulta kaikki työntekijät, 
sekä suomalaiset että muut.

Parakkimme edustalle on joku asetellut leipä-
paloja emergencylaatikon päälle aurinkoon kui-
vumaan. Keskustelutoverini Adam kertoo, kuinka 
sadat tuhannet puolalaiset matkustavat työhön 
ulkomaille, samalla kun puolalaiset rakennustyö-
maat ovat täynnä vielä köyhempien maiden miehiä, 
jotka myös ovat erossa perheistään toimeentulon 
tähden. Hän lopettaa napakasti analyysinsä siirto-
työläisyydestä: ”This is crazy system, totally crazy.” 

Adam nojautuu lämmintä seinää vasten ja sul-
kee silmänsä.

miesjuttujA

Lauantai-ilta ja hiljalleen elokuun hämärään 
putoava kylä. Valtaosalla miehistä on huo-
menna vapaapäivä, joten nyt on aikaa ren-

toutua. Partavedeltä tuoksuvia makedonialaisnuo-
rukaisia odottelee tien poskessa kyytiä Rauman 
yöelämään. Moniin pihoihin on kokoontunut seu-
rueita grillaamaan tai vain juomaan olutta. 

Pari puolalaista on levittänyt pingispöydän. Kul-
kiessani ohi he lopettavat pelin hetkeksi ja pysähty-
vät katsomaan. Jostain kuuluu balkanilaista musiik-
kia ja jatkaessani kävelyä näen miehiä tanssimassa 
kansantansseja. Saunarakennuksen ovelta löylyä 
höyryävä miesjoukko vilkuttaa ja huutelee erikieli-
siä tervehdyksiä.

Jään hetkeksi jutulle tikkaa heittelevän Damia-
nin kanssa. Hän kertoo työskennelleensä Olkiluo-
dossa jo 16 kuukautta. Hän asui ensin Raumalla, 
mutta muutti sitten parakkikylään, koska täällä asu-
minen tulee halvemmaksi. Hän kuitenkin kaipaa 
takaisin Raumalle, koska siellä oli elämää, kauppoja 
ja uimahalli. Kadulla saattoi vilkuilla tyttöjäkin. 

”Täällä on vain kiviä”, Damian sanoo ja antaa 
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katseensa valua ohi tomuisten parakkien, aina tum-
maan metsänreunaan saakka.

Vasta 25-vuotias Damian nimeää lempiharras-
tuksekseen kalastamisen, sillä järven rannassa mieli 
tyyntyy ja murheet tuntuvat pieniltä. Hän käyt-
tää myös Olkiluoto kolmosen porttien sisäpuolella 
sijaitsevaa kuntosalia aina kun mahdollista. Suoma-
laisten kanssa hän ei oikein ole päässyt tekemisiin, 
vaikka tutustuisi paikallisiin mielellään. Hänelle 
suomalainen yhteisö näyttäytyy periaatteessa ystä-
vällisenä, mutta ulossulkevana. Kun hän on tarvin-
nut Raumalla opastusta, suomalaiset kyllä avuliaasti 
neuvovat ja jonkin aikaa sitten baarissa tuli suoma-
laisnuorukaisia juttelemaan, mutta muita kontak-
teja ei ole ollut. 

Damian antaa rauhallisen ja miellyttävän vai-
kutelman itsestään. Kun kiusaan raumalaisista 
tytöistä, hän kertoo, että kotona odottaa kihlattu. 
Tyttöystävästä puhuminen vähän ujostuttaa, mutta 
Damian on selvästi ylpeä siitä, että he ovat olleet 
yhdessä jo kymmenen vuotta. Työkomennus Suo-
messa on raskas, sillä koskaan aikaisemmin he eivät 
ole olleet näin pitkään erillään.

Monilla miehistä olisi halua tutustua Suomeen 
ja suomalaisiin. Mahdollisuuksia siihen on kui-
tenkin vähän, kielitaitoisillakaan, sillä satakunta-
laisessa kulttuurissa luontevat tutustumistilanteet 
ovat kortilla. Suomalaisiin ei saa yhteyttä kadulla 
tai kaupassa. Yökerhojen ja muiden iskupaikkojen 
rooli korostuu, kun se näyttää ylipäätään ainoalta 
väylältä saada suomalaiskontakteja ja päästä sisälle 
paikallisyhteisöön. Tässä suhteessa siirtolaisnaiset 
ovat ehkä miehiä vahvemmilla – vaikka yhteiskunta 
sulkee heidätkin monin tavoin ulos, potentiaa-

lisia seurustelukumppaneita on ainakin helpompi 
löytää . 

Monikulttuurisilla romansseilla näyttää olleen 
Olkiluodon liepeillä huomattava merkitys miesten 
kotoutumiseen: suomalaisen rakastetun myötä tule-
vat myös muut kontaktit, kielitaidon vahvistuminen 
ja tiedot suomalaisen yhteiskunnan pelisäännöistä. 
Yleinen käsitys parakkikylässä on, että suomalaisen 
tyttöystävän löytäneet työllistyvätkin aikaa myöten 
lähes suomalaisilla ehdoilla. Välillisesti tällaisesta 
suhteesta hyötyvät myös kumppanin löytäneen 
työtoverit: Raumalle tai Poriin perheellistyneiden 
puolalaisten vaimot ja tyttöystävät saattavat auttaa 
parakkikyliin jääneitä liikkumisessa, viranomaisten 
kanssa asioinnissa ja jopa palkkasaatavien perin-
nässä. 

Jos on siirtolaisnaisen helpompi päästä suoma-
laiseen yhteisöön, niin myös siirtolaisten kylä avau-
tui suomalaisnaiselle. Kenttätyöjaksoni Olkiluo-
dossa onnistui pitkälti sukupuoleni takia, sillä se 
mahdollisti monien näkymättömien rajojen ylit-
tämisen. Kylän kansallisuuksien ja jopa parakkien 
välillä on selkeitä reviirijakoja. Vieraalle alueelle 
mennään vain perustellusta syystä ja bussipysäkin 
rupatteluringit muodostuvat kansallisuuksittain. 
Säännöt ovat kuitenkin syntyneet miesten kylään 
ja miehiä varten. Naisena olin yleensä tervetullut ja 
kontaktien luominen kävi muutenkin helposti.

Tälle illalle olen saanut kutsun erään yrityksen 
työntekijöilleen järjestämiin grillijuhliin. Pöytä on 
komeasti katettu ja yhteisen kielen puuttuessa mie-
het kommunikoivat kanssani tuomalla pieniä herk-
kupaloja. Juomisen, grillaamisen ja sähkökitaralla 
säestettyjen kansanlaulujen jälkeen ilta huipentuu 
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puolivakavaan painiotteluun puolalaisten ja slovak-
kien välillä. Päätän jatkaa kierrostani eteenpäin.

Kylän miesvaltaisuus näkyy arjessa koko ajan. 
Urheilua ja autoja ei käsitykseni mukaan seurata 
kovin innokkaasti, mutta parakissani syödään vain 
miehekkäitä ruokia (lihaa, makkaraa ja olutta) 
ja vapaa-aika kuluu miehekkäissä harrastuksissa 
(kalastus, jalkapallo, punttien nostelu). Hygieni-
astaan asuinkumppanini huolehtivat kiitettävästi, 
mutta siivoukseen pelkästään esteettisistä syistä ei 
ryhdy kukaan. Parakit ovat sisältä varastomaisen 
karuja ja ovien edustaa peittää tuhansien tupakka-
askien tumpeista syntynyt matto.

Miehet ovat järjestäneet arkensa miehekkään 
sujuvaksi, mutta tilannetta ei pidetä ihanteellisena. 
Sen huomaa siitä, miten innostuneesti he suhtautu-
vat mukanani tuleviin pieniin naisjuttuihin. Para-
kin pöydälle keräämäni kukat saavat ylitsevuota-
van kiitoksen ja kun sitten eräänä päivänä kutsuin 
isoäitini käymään, jää murtuu lopullisesti. Vanhan 
naisen hääräily keittiössä ja kaikkialle parakkiin 
leviävä piirakan tuoksu ovat täällä harvinaista ylel-
lisyyttä ja ehkä myös muistuttavat kodista.

Isoäidin piirakoiden jälkeen englantia taitamat-
tomatkin uskaltautuvat kommunikoimaan kans-
sani. Puuttuvan kielen korvaamme miten milloin-
kin, valokuvilla, piirroksilla, kartoilla, musiikilla, 
eri kielten yksittäisillä sanoilla ja näiden kaik-
kien yhdistelmillä. Suurin osa miehistä on tuijot-
tanut niin monta vuotta taivaskanavia, että he joka 
tapauksessa ymmärtävät jonkin verran englantia. 
Lopulta jotkut uskaltautuvat itsekin tapailemaan 
lauseita.

Ennen Olkiluotoon tuloani olen kirjoittanut 

kirjan seksityöntekijöistä ja siksi tulen alinomaa 
verranneeksi näitä kahta ryhmää toisiinsa. Niin 
rakennus- kuin seksialallakin epävirallisen työn 
osuus on suuri ja työntekijöistä merkittävä osa on 
siirtolaisia. Työt muistuttavat yllättävän monessa 
suhteessa toisiaan: rekrytoituminen, motiivit, kes-
kinäiset hierarkiat, tuoton jakautuminen ja hyväk-
sikäytön muodot ovat samankaltaisia. Kuitenkin 
työntekijöiden mahdollisuudet vaikuttaa asemaansa 
ja selvitä ongelmatilanteissa eroavat merkittävästi. 
Ainakin osittain ero liittyy rakennus- ja seksitöiden 
sukupuolittuneisuuteen. 

Näyttää siltä, että siirtolaisten työmarkkinoille 
rekrytoidutaan yleisemminkin sukupuolen perus-
teella. Filippiineiltä tuodut sairaanhoitajat ovat nai-
sia, samoin kiinalaiset siivoojat. Monet metsämarja-
yritykset kutsuvat poimijoiksi thaimaalaisia miehiä 
ja valtaosa pääkaupunkiseudun virolaisista bussi-
kuskeista on myös miehiä.32 Vaikka suomalaisten-
kin jakautuminen miesten ja naisten töihin on sel-
keää, siirtotyöläisten kohdalla se korostuu vielä 
enemmän. Venäläisen naisen on yhtä vaikeaa työl-
listyä pientalorakentamiseen kuin miehen erotiik-
kabaariin. 

Siirtotyöläisten elämää sukupuolittavat myös 
muut seikat kuin työelämän segregaatio, esimer-
kiksi ulkomaalaispolitiikan ja seksuaalisuuden 
kontrollimekanismit. Monet länsimaat rakenta-
vat siirtolaispolitiikkaansa erilaisille pisteytysjärjes-
telmille, joiden tarkoituksena on valikoida oikeat 
maahantulijat omien työmarkkinoiden tarpeisiin. 
Tällöin työväenluokkaiset siirtolaiset ovat tieten-
kin lähtökohtaisesti muita heikommassa asemassa, 
mutta köyhien siirtolaisnaisten asema on kuiten-
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kin heidän köyhiä maanmiehiään vaikeampi. Rajan 
ylittämiseen oikeuttavia pisteitä saa ennen muuta 
virallisen sektorin työkokemuksesta ja koulutuk-
sesta, joita kumpaakin naisilla on yleensä miehiä 
vähemmän. Lisäksi merkittävä osa siirtolaisnaisten 
työllistymismahdollisuuksista on sellaisilla aloilla, 
joille ei maahantuloon oikeuttavia työsopimuksia 
laadita – siis pimeisiin seksi- ja kotitaloustöihin. 

Kun mahdollisuus lailliseen rajan ylitykseen on 
vähäinen, käytetään jäljelle jääviä keinoja. Joiden-
kin arvioiden mukaan kasvava osa paperittomista 
siirtolaisista olisi naisia.33 Laittomaan maahantu-
loon liittyy laittoman statuksen lisäksi myös muita 
riskejä, esimerkiksi matkan järjestämisestä johtuva 
velkaantuminen ihmissalakuljettajille. Avioliittoon 
perustuva oleskelulupa on tietenkin yksi mahdol-
lisuus, mutta voi sekin tulla kalliiksi, sillä kaukana 
turvaverkoistaan olevat naiset ovat poikkeuksellisen 
alttiita lähisuhdeväkivallalle.

Toistaiseksi ammattiyhdistysliike ei ole kyen-
nyt takaamaan edes maahan pysyvästi ja virallisesti 
muuttaneille ulkomaalaisille samoja oikeuksia kuin 
suomalaisille työläisille. Vaikka ulkomaalaisia työl-
listyy myös hyväpalkkaisiin asiantuntijatehtäviin, 
kasvava enemmistö löytyy sellaisista epävarmoista 
matalapalkkatöistä, joita suomalaiset eivät huoli, 
ainakaan vastaavilla ehdoilla. Myös maahanmuut-
tajien työttömyys on kantaväestöön nähden monin-
kertainen.

Silti ammattiyhdistysliikkeellä on todennäköi-
sesti ollut merkittävä välillinen vaikutus siirtolais-
ten työehtoihin. Kyse ei ole vain työehtosopimus-
ten yleissitovuudesta, vaan siitä, että aktiivisesti 
sopimuksiaan valvova liitto ohjaa välillisesti oman 

alansa kulttuurisia pelisääntöjä. Tämä näkyy verrat-
taessa vahvasti järjestäytyneitä aloja sellaisiin, joissa 
liitot ovat heikkoja tai niitä ei ole lainkaan. 

Vaikka alipalkkaus ja muu vilunki ovat Olki-
luodossa arkipäivää, miehet työskentelevät kui-
tenkin paremmilla ehdoilla kuin monet muut siir-
tolaisryhmät. Vastikään törmäsin ukrainalaisiin 
naisopiskelijoihin satakuntalaisella mansikkatilalla. 
Kuuden viikon jaksolla raskasta poimintaa tehtiin 
joka päivä, sunnuntaisin tosin vain joitakin tun-
teja, jolloin poimijoille jäi iltapäivästä aikaa ostaa 
seuraavan viikon ruokatarpeet. Palkkaa oli kei-
kasta luvattu vähintään puolitoista tuhatta pimeänä 
käteen. Suomessa kävi kuitenkin ilmi, että välittä-
jän osuuden, matkakulujen ja muiden menojen jäl-
keen heille jäisi noin 600 euroa, josta vielä piti mak-
saa eläminen Suomessa. Kukaan ei tiedä, paljonko 
vastaavia tapauksia suomalaisilta maatiloilta löytyy.

Olkiluodon miesten ja ukrainalaisten mansi-
kanpoimijoiden työehtojen erilaisuutta selittävät 
maatalouden ja rakennusalan erilaiset toimintakult-
tuurit. Lisäksi vahva Rakennusliitto on huolehtinut 
siitä, että yleiset työehdot ovat Suomessa parem-
malla tolalla kuin monien muiden maiden raken-
nustyömailla tai suomalaisessa maataloudessa. 
Vaikka Olkiluodon rakentajat eivät ole samanarvoi-
sessa neuvotteluasemassa suomalaiskollegoihinsa 
nähden, eivät läheskään aina saa työehtosopimus-
ten mukaista palkkaa, eivät ole liiton jäseniä eivätkä 
juurikaan voi valittaa työehdoistaan, alan ylei-
set ehdot ovat sen verran vankalla pohjalla, että 
mansikanpoimijoihin verrattavia tilanteita syntyy 
ilmeisen harvoin. Olkiluodossa toimivat ammat-
tiliittojen luottamusmiehet olivat kykenemättö-
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miä takaamaan siirtotyöläisille lain mukaisia palk-
koja, mutta muiden työehtojen tiukka valvonta ja jo 
luottamusmiesten läsnäolo todennäköisesti riittävät 
ehkäisemään väärinkäytöksiä ainakin osittain.

Lisäksi Olkiluoto on suuri ja julkinen rakennus-
hanke, jonka ainakin periaatteessa pitäisi olla viran-
omaiskontrollin tavoitettavissa. Pimeistä ukrai-
nalaispoimijoista ei virallinen Suomi tiedä mitään, 
tai ei ole tietävinään.

Olkiluodon esimerkki osoittaa, miten tärkeää 
alan kuuluminen työoikeuden piiriin on. Vaikka 
työlainsäädäntö ei kaikilta osin toteutuisi, aina-
kin periaatteessa rakennusalan siirtotyöläinen voi 
perätä sen kautta saataviaan ja yksittäistapauksissa 
näin on käynytkin. Vastaavasti tyypilliset siirtolais-
naisten työt mielletään helposti joksikin muuksi 
kuin työksi, esimerkiksi perhesuhteeksi tai epäsi-
veelliseksi toiminnaksi.  Postimyyntivaimot, pape-
rittomat kodinhoitajat tai  prostituoidut eivät voi 
turvautua ammattiyhdistysliikkeeseen, vaikka itse 
katsoisivat olevansa ansiotyössä. Hyväksikäyttöta-
pauksissa heidän oikeutensa korvauksiin on laki-
kirjassakin heikko, käytännön elämässä olematon.34 
Mies- ja naisalojen eroa kasvattaa sekin, että siir-
tolaismiesten työt tehdään usein isoissa ryhmissä, 
kun taas naiset työskentelevät yksin. Siten työtove-
reihin turvautuminen tai joukkovoiman käyttö on 
siirtolaisnaisten töissä vaikeaa.

Siirtotyömiesten etulyöntiasema ei kuitenkaan 
ole yleispätevä, sillä joissakin tilanteissa mekanis-
mien sukupuolittuneisuus suojelee naista. Asetelma 
kääntyy toisin päin esimerkiksi silloin, kun hyväk-
sikäyttö on niin vakavaa, että se täyttää ihmiskau-
pan kriteerit. Kun tavanomaisesti riistetystä siir-

totyöläisestä tulee ihmiskaupan uhri, naisen on 
miestä helpompaa saada viranomaisapua. Osittain 
tämä johtuu seksikauppapuheen vahvasta asemasta 
ihmiskaupan vastaisen työn rahoituksessa, osittain 
siitä, että meidän on ylipäätään helpompi kuvitella 
nainen toiminnan kohteena eli uhrina.35 Asetelmaa 
ei muuta se, että ihmiskauppaa esiintyy sekä mies-
ten että naisten aloilla. Rajavalvonnassa ihmiskau-
pan vastaisella työllä näyttää tosin olevan jälleen 
miehiä suosiva vaikutus, sillä ”ihmiskaupan vastai-
sella taistelulla” kontrolloidaan ensisijaisesti köy-
hien naisten liikkuvuutta. 

Yöstä tulee vilkas. Viimeiset juhlinnan äänet hil-
jenevät vasta aamukuudelta. Kun heräilen yhdek-
sältä keittiöön, on huone edelleen improvisoidussa 
juhla-asussa: lampuista ja palohälyttimestä riippuu 
vessapaperinauhoja, joista puolestaan roikkuu työ-
eläkelaitoksen kaavakkeista askarreltuja koristeita. 
Mihin muuhun he suomenkielisiä pumaskoja tar-
vitsisivatkaan… 

Mutta tiskejä lukuun ottamatta keittiössä on 
siistiä. Pulloja ei näy, ja lattia on vastikään pyy-
hitty. Aamuvuoron miehiä istuu katselemassa rans-
kankielistä ruokaohjelmaa, josta meistä kukaan ei 
ymmärrä sanaakaan. 
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ulKopuoliset

Aurinkoinen sunnuntaipäivä. Miehet ovat 
rentoutuneita ja hyväntuulisia. Joku kulkee 
ohitseni lapion ja matopurkin kanssa, toi-

nen tekee paremmissa vaatteissaan lähtöä kirjas-
toon. Kylässä lasketaan leikkiä ja lauletaan. 

Aina kuukauden toisena sunnuntaina kello 
14.35 kylästä starttaa kolme täpötäyttä linja-autoa 
kohti Eurajoen kirkkoa, jossa toimitetaan puo-
lankielinen katolinen messu. Ekumeenisessa hen-
gessä katolinen seurakunta lainaa luterilaista pai-
kalliskirkkoa näitä erityispalveluksia varten. Miehet 
ovat pukeutuneet poikkeuksellisen siististi, vaikka 
ahtaassa bussissa partaveden ja vanhan viinan aro-
meihin sekoittuu aitoa työmieshikeä. Pitkin viik-
koa on neuvoteltu kirkkoon menosta samanlaisella 
itsestäänselvyydellä kuin sitä seuraavista jalkapallo-
harjoituksista.

Perillä törmään luterilaisissa jumalanpalveluk-
sissamme perin harvinaiseen näkyyn: kirkko on 
tavallisena sunnuntaina parvea myöten täynnä. 
Miehistä näkee, että omalla äidinkielellä ja tutuilla 
rituaaleilla toimitettu messu on vavahduttava 

tapahtuma. Kaikki osaavat messukaavan, useimmat 
myös rukousten sanat. Lähinnä Olkiluodon työläi-
sistä koostuva kirkkokansa laulaa kyrien, ja on kuin 
ääni nousisi katon läpi taivaaseen saakka. 

Vieressäni istuva mies polvistuu pitkään 
rukouk seen. Kun hän nousee paikalleen, huomaan 
hänen itkevän. Palvelus päättyy siihen, että t-pai-
taan ja farkkuihin sonnustautunut työmies soittaa 
Chopinin sotilaspoloneesin.

Tässä messussa ei ole kyse vain hengellisten tar-
peiden tyydyttämisestä. Oma kieli ja lapsuudesta 
tutut rituaalit helpottavat vierauden tunnetta. Mie-
het elävät yhteiskunnassa, jonka tavat ja logiikat 
ovat heille outoja ja vaativat jatkuvaa valppautta ja 
uuden omaksumista. Tuttu messu antaa hengähdys-
tauon uuteen ympäristöön liittyvästä stressistä.

Messun jälkeen bussit odottavat sen aikaa, että 
nopeat ehtivät ostoksille. Eurajoen asukkaat ovat 
tottuneet ulkomaalaisiin lähimarketissaan arki-
sinkin, sillä kunnan keskustassa sijaitsee pienempi 
majoituskylä. Sen asukkaat hoitelevat asioitaan 
sujuvasti suomalaisten lomassa, käyvät kaupassa ja 
postissa, lataavat R-kioskilla puheaikaa ja poikkea-
vat joskus Eurajoen pubissakin. 

Pienellä paikkakunnalla kanta-asukkaat tun-
tevat toisensa ja tervehtivät aina kohdatessa. Myös 
valtaosa puolalaisista on tuttuja keskenään. Mutta 
eurajokelaiset ja puolalaiset eivät moikkaa toisi-
aan. Ei siinä ole varsinaista vihanpitoa, naapurusten 
maailmat vain eivät kohtaa. Elämää eletään limit-
täin, ei yhdessä.

Vaikka Suomi on lähettänyt maailmalle satoja 
tuhansia siirtolaisia, maahanmuutto on ollut meillä 
vähäistä ja näkymätöntä. Kun ensimmäiset soma-
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lipakolaiset saapuivat Suomeen parikymmentä 
vuotta sitten, suurin osa suomalaisista ei tunte-
nut henkilökohtaisesti ketään ulkomaalaista. Suh-
tautuminen tulijoihin oli aluksi varovaisen ute-
liasta. Sitten tuli talouslama, joka yhdessä lehdistön 
yksipuolisen uutisoinnin kanssa tuki asenteiden 
kovenemista. Viranomaiset reagoivat tilanteeseen 
käynnistämällä ja rahoittamalla rasisminvastaista 
kampanjointia, eikä maahanmuuttoon liittyviä 
ongelmia enää uskallettu nostaa käsittelyyn. 

Nykyistä rasismiaaltoa pohjusti se, että ulko-
maalaiskysymyksiin ei ollut päästetty muodostu-
maan maltillista ja asiallista keskustelukulttuuria. 
Lisäksi meiltä puuttuu edelleen kyky nähdä raken-
teisiin ja viranomaiskäytänteisiin piilotettua syrjin-
tää. Rasismia käsitellään lähiöbaarien farkkutak-
kimiesten perversiona, vaikka jokainen muualta 
tänne tuleva tietää, että systeemimme on läpeensä 
muukalaisvihamielinen. Kun rakenteellista syrjin-
tää ei tunnisteta ja pureta, se luonnollistuu itses-
täänselvyyksiksi.

Olkiluodon saari kuuluu Eurajoen kuntaan, 
mutta välimatkaa parakkikylästäni kuntakeskuk-
seen kertyy useita kymmeniä kilometrejä. Viran-
omaiset tai Olkiluotoa rakentavat yritykset eivät 
rohkaise kanssakäymistä paikallisten ja siirtotyö-
läisten välillä. Tästä kertoo jo päätös sijoittaa suu-
ret majoituskylät keskelle metsää, mahdollisim-
man kauas asutuskeskuksista ja ilman toimivia 
liikenneyhteyksiä. Sijoitusta on perusteltu lyhyellä 
työmatkalla ja miesvaltaisten yhteisöjen levotto-
muudella, mutta se on myös selkeä tapa toivottaa 
tervetulleeksi Suomeen pelkkä työ, ei sen tekijöitä.

Vaikka kolmannes Eurajoen verotuloista kerä-

tään siirtotyömiehiltä ja nämä tukevat ostoksillaan 
paikallista elinkeinoelämää, kunnan palveluista 
he saavat käyttää lähinnä vain vesi- ja sähköinfraa. 
Palkkojen alhaisuus ja asuinolojen kehnous hyödyt-
tävät kuntaa, sillä näihin olosuhteisiin eivät miehet 
halua tuoda perheitään. Muuten pitäisi antaa siir-
totyömiesten veroeuroille vastinetta, perustaa uusia 
päiväkotiryhmiä ja järjestää monikielistä perusope-
tusta. 

Kunnan pikkuruiseen kirjastoon on saatu lah-
joituksina jonkin verran puolan- ja slovakiankie-
listä kirjallisuutta. Siirtotyömiehet lainaavat ahke-
rasti myös klassista rock-musiikkia, varsinkin 
Elvistä ja Beatlesiä. Henkilökunnan mukaan mie-
het kyselevät usein suomi–puola -kielimateriaa-
lia, sillä pitempään täällä viipyvät haluaisivat oppia 
edes perussanastoa. Kielipaketteja on kuitenkin 
vain muutamia, nekin koko ajan lainassa. Varsinai-
sia kielikursseja on kyllä suunniteltu kansalaisopis-
toon, mutta kirjastossa ei kukaan muista sellaista 
vielä koskaan järjestetyn. Ainakin kaukaisempien 
parakkikylien vuorotyöläisille perinteiselle opisto-
kurssille osallistuminen olisikin epärealistista.

Suomalaisessa maahanmuuttokeskustelussa 
puhutaan paljon integraatiosta ja kotouttamisesta. 
Vasemmistosta oikeistoon kaikki ovat yhtä mieltä, 
että jos halutaan estää etnisten gettojen synty, on 
maahanmuuttajilla oltava tilaisuus hankkia yhteis-
kunnan jäsenyyteen tarvittavat tiedot ja kielitaito. 
”Vain kielen hallinnan kautta ihminen voi integroi-
tua ympäröivään yhteiskuntaan ja kommunikoida 
muiden kanssa. Kaikilla maahanmuuttajilla tulee 
olla mahdollisuus opiskella suomen tai ruotsin 
kieltä ja muutenkin saada kotoutumista edistäviä 
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neuvoja käytännön ongelmien ratkaisuun”, kokoo-
muksen tuore maahanmuuttajaraportti julistaa.36

Kanssani bussissa istuvia miehiä ei integraa-
tioon kuitenkaan kannusteta, päinvastoin, hei-
dän halutaan pysyvän näkymättömissä ja häiritse-
vän mahdollisimman vähän totuttua eurajokelaista 
elämää. Heidän odotetaan tulevan tänne valmiiksi 
koulutettuna, rakentavan meille ydinvoimalan pol-
kuhintaan, elättävän tuona aikana suomalaisia 
verotuloillaan ja suoriutuvan sitten matkoihinsa. Ei 
haluta, että miehet juurtuisivat Suomeen ja jäisivät 
tänne, pahimmillaan toisivat perheensäkin. Ainoa 
vastaani tullut kotouttamispalvelu oli työnantajayri-
tyksen luento- ja opastuskierros, joka sekin lankeaa 
lähinnä suurempien yritysten palveluksessa oleville. 
Muuten miehet selviävät niin, että pitempään olleet 
työtoverit neuvovat tulokkaita.

Eurajoen paikallisväestö ei vaikuta mitenkään 
erityisen ennakkoluuloiselta, pikemminkin satun-
naiset kuulemani kommentit ovat suhtautuneet vie-
rastyöläisiin positiivisesti. Suomalaisten ja muiden 
kansallisuuksien välisiä konflikteja sattuu harvoin 
ja jos olosuhteet sen sallisivat, arkista kanssakäy-
mistä varmaankin syntyisi enemmän. Valitettavasti 
kuitenkin järjestelmä itsessään perustuu rasisti-
seen erotteluun. Siinä missä suomalaiset (ja osittain 
Olkiluodon johtoportaisiin kuuluvat ulkomaalai-
set) saavat palvelunsa kunnalta, Olkiluodon miehet 
ovat kaikessa riippuvaisia työnantajayrityksestään 
– se järjestää asumisen, hoitaa terveydenhuollon, 
kouluttaa ja neuvoo arjessa jos neuvoo. Ratkaisu on 
julkiselle sektorille halpa, mutta pitää tehokkaasti 
kantasuomalaiset ja siirtotyöläiset erillään. Näillä 
valinnoilla on parakkien miehille tehty mahdolli-

simman vaikeaksi muodostaa inhimillinen suhde 
ympäröivään yhteiskuntaan. 

Perillä majoituskylässä kysyn keskusaukiolla 
aurinkoa ottavilta miehiltä, mitä he pitävät Suo-
mesta. Kaikki kolme purskahtavat nauruun. Parhai-
ten englantia puhuva selittää, että eiväthän he tiedä 
Suomesta yhtään mitään. He menevät töihin, töi-
den jälkeen ruokakauppaan ja lomilla kotiin. Kylä 
on eristetty saareke, josta käsin ympäröivä yhteis-
kunta näyttää vieraalta ja kaukaiselta.

Lähdemme porukalla keittelemään kahvit. Slo-
vakialainen Jan kertoo, että on ystäviensä kanssa 
yrittänyt tutustua Suomeen. Taannoin he tekivät 
retken Tampereelle Särkänniemeen, josta mieleen 
jäivät delfiinit. Vielä suuremman vaikutuksen teki 
kuitenkin Silja Linen risteily Turusta Tukholmaan. 
Risteilyaluksen kaupat ja disko olivat ”totally super”. 
Vähäisellä kielitaidollaan Jan on koettanut jutella 
suomalaisten kanssa Porissa ja Raumalla, mutta 
nämä ovat suhtautuneet torjuvasti. Hän arvelee sen 
johtuvan ujoudesta.

Jan kertoo olleensa Suomessa nyt vuoden ver-
ran. Perheettömälle lähteminen rahan perään oli 
helppoa. Hänen on onnistunut sumplia parakistaan 
oma huone, joten asumisjärjestelyissäkään ei ole 
valittamista. Hän työskentelee kuutena päivänä vii-
kossa ja saa kahden viikon loman joka viides kuu-
kausi. Lauantai-iltaisin juodaan paljon, koska sun-
nuntai on kaikilla vapaa. Janilla on joskus ollut 
märempikin vaihe, mutta näissä hommissa ei sellai-
nen elämä ole mahdollinen.

Lomien vähyyden vuoksi Jan ei koe enää ole-
vansa yhteydessä kotimaahan, mutta ei hänestä 
myöskään ole tullut suomalaisen yhteiskunnan 
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jäsentä. Ristiriidasta syntyy kielletty ikävä ja kyvyt-
tömyys elää normaalia elämää. Jan ei tiedä, onko 
hän jäämässä Suomeen. Vuoden työsopimus päät-
tyy kuukauden kuluttua, joten piakkoin pitäisi 
päättää, pyytääkö jatkoa. Toisaalta raha houkut-
taa, ”täällä ansaitsee kahdessa vuodessa sen, mitä 
kotona viidessä”. Toisaalta on elämää mietittävä 
myös laajemmin: hän on nyt 33-vuotias ja edelleen 
ilman perhettä, mikä hänen kulttuurissaan on poik-
keuksellista. Tyttöystävän löytyminen Suomesta ei 
näytä todennäköiseltä, joten työsopimuksen uusi-
minen siirtäisi haavetta perheestä ainakin vuodella 
eteenpäin.

Pari vuotta sitten Olkiluotoon tullut makedo-
nialainen Kiro jakaa Janin kokemuksen yksinäisyy-
destä, vaikka pitääkin itseään onnekkaana päästy-
ään ulkomaille töihin. Vain pieni osa halukkaista 
pääsee hänen kotimaastaan laillisesti EU-alueelle . 
Kiro on muslimi eikä juo alkoholia. Siksi hän ei 
oikein viihdy raumalaisessa yöelämässä, johon 
näyttää kuuluvan rankka juominen. Elämä Olkiluo-
dossa onkin lähinnä ”työtä ja kahvia”. Kiro hymyi-
lee ja ojentaa minulle suuren kahvimukin.

Myös Kiron kaikkein suurin toive on löytää tyt-
töystävä. Hän arvelee, että se rikkoisi elämän yksi-
toikkoisuuden. Mutta parakkia ympäröivässä met-
sässä ei tyttöjä kasva ja Raumakin on kovin pieni 
kaupunki. Niinpä hän tyytyy katselemaan parakis-
saan Paris Hiltonin tosi-tv-ohjelmaa ja juomaan 
kahvia. Tälläkin hetkellä ruudussa pyörii albanialai-
nen dvd, jossa tanssii niukasti ja vielä niukemmin 
vaatetettuja naisia.

Jo telttailujaksolta tuttu Fatmir alkaa pohtia, 
miten työlästä on kuulua vähemmistön vähemmis-

töön, olla muslimi tällaisessa katolilaisenemmistöi-
sessä siirtotyökylässä keskellä luterilaista Satakun-
taa. Elämässä on paljon käytännön hankaluuksia. 
Kylän noin viidenkymmenen muslimin on esimer-
kiksi vaikea löytää heille sopivaa ruokaa. Sitä ei 
saa Raumalta, joten lomailijat tuovat sitä Turusta. 
”Kaikki on kuitenkin helppoa verrattuna siihen, jos 
olisin tosiuskovainen. Jos haluaisi käydä moskei-
jassa tai edes rukoilla viidesti päivässä, silloin elämä 
kävisi todella vaikeaksi”, Fatmir miettii. 

Kiitän kahvista ja toivotan hyvää illan jatkoa. 
Jos ovat puolalaiset keikkatyöläiset marginaalissa 
suomalaisiin nähden, ovat muslimit vielä keikka-
työläisten marginaalia. Puolalaisia alueella on jo 
niin paljon, että he pystyvät luomaan yhteisölleen 
rakenteita – on messut ja Raumalla puolalainen 
ruokakauppakin, josta voi ostaa esimerkiksi kielba-
saa. Suomalaisten osuus kyseisen kaupan asiakas-
kunnassa kasvaa koko ajan, mitä ehkä voi pitää sig-
naalina kulttuurien vuorovaikutuksesta.

Parakkimme ovella Cezary imee ärtyneenä 
tupakkaansa. Aski on kohta tyhjä ja lisää saadaan 
vasta, kun ystävä palaa lomilta seuraavalla viikolla. 
Siihen asti pitäisi kestää Marlborolla, joka on kal-
lista, vierasta ja laimeaa. Toisille sunnuntait eivät 
ole hyviä päiviä. Cezary kertoo inhoavansa sun-
nuntaita, koska silloin ei ole muuta tekemistä kuin 
nukkua ja puhua netissä perheen kanssa. Hän ei ole 
nähnyt perhettään neljään kuukauteen. Arkisin työ 
vie ajatukset, mutta sunnuntaisin päässä pyörii vain 
ikävä.

Olkiluodon uuden majoituskylän kaltaisia paik-
koja on tapana kutsua kansojen sulatusuuneiksi. 
Minusta käsite sopii parakkeihin huonosti. Eivät 
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täällä kansallisuudet sulaudu yhteen. Pikemmin-
kin vieraan läsnäolo saa ihmiset enemmän tietoi-
siksi omasta kulttuuristaan – siitä, mikä on tuttua 
ja omaa. Miehet kanniskelevat maidensa lippuja, 
oman maan satelliittikanavilla on suuri merkitys ja 
tuttuja ruokia hankitaan pitkänkin matkan päästä. 

Sulatusuunimyytin toistelun sijaan olisi kiinnos-
tavaa tietää, miten täällä vahvistuneelle kansalliselle 
identiteetille käy, kun miehet palaavat kotimaahan. 
He ovat saattaneet viettää vuosikausia ulkomailla ja 
nähneet paljon erilaisia kulttuureja ja elämäntapoja. 
Useimmilla on ennen Olkiluotoa ollut komen-
nuksia muihin kansainvälisiin rakennuskohteisiin 
ympäri maailmaa. He ovat aidosti liikkuvia noma-
deja, joille muuttaminen on luonteva elämänhal-
linnan väline, puuttuvasta omaisuudesta ja kielitai-
dosta huolimatta.

Kovaäänisen sanailun kutsumana osaamme 
Cezaryn kanssa keittiöön juuri, kun huoneen 
F asukkaat neuvottelevat tupakointisäännöistä. 
Ongelmana on, että toinen nuorukaisista ei tupa-
koi lainkaan ja toinen taas on edellisöisen juhlinnan 
yhteydessä tullut ripotelleeksi tuhkaa ympäri huo-
netta. Tunteet käyvät sen verran kuumina, että väit-
telystä on parhaillaan sukeutumassa käsirysy. 

Cezary rientää erottamaan riitapukareita toi-
sistaan, mutta minut huomatessaan pojat katoa-
vat noloina huoneeseensa. Keittiöön palaa rauha 
ja istuimme porukalla katsomaan englanninkie-
listä tosi-tv-ohjelmaa jonkun miljonäärin tyttären 
16-vuotissyntymäpäivästä. 

Minä istun tuulipuvussani ja juon teetä moneen 
kertaan pestystä kertakäyttömukista. Vieressä kra-
kovalainen mies kuorii perunoita iltaruokaa var-

ten ja toinen syö raejuustoa suoraan purkista. Ihan 
tavallisia raksaäijiä, sellaisia, kuin he kaikkialla 
ovat: lyhyt tukka, verkkarit ja varovainen suhde 
ympäröivään kulttuuriin, jonka kieltä ja tapoja ei 
tunne.

Kun syntymäpäiväsankaria tuodaan kantotuo-
lissa, salillinen arvovaltaisia illallisvieraita nousee 
hurraamaan. Ohjelmatuotanto on käsitellyt kuvaa 
niin, että tytön ympärillä kimaltelee sädekehä.
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siirtolAisten liiKe

Maanantaina kello 4.15. Piotr istuu yhteis-
keittiössä popsimassa puolalaisia mak-
karoita. Filip sheikkaa termospullossa 

pikakahvia evääksi. Täällä juodaan vain kuumaan 
veteen sekoitettavaa pikakahvia. Suodatinkeittimet 
on nostettu tarpeettomina kaappien päälle, pöly-
kerroksesta päätellen jo hyvän aikaa sitten.

Krystian läpsyttelee suihkusta pyyhe vyötäisillä. 
Hän on tatuoinut rintaansa latinankielisen tunnus-
lauseen, joka monikansallisella yhteistyöllä kään-
netään ensin puolaksi ja siitä edelleen minulle eng-
lanniksi. Tähdet seuraavat tuskasta – nuorukainen 
kertoo sen olevan hänen elämänohjeensa. Krys-
tian pitää vaarasta, ”sillä ilman vaaraa ei ole adre-
naliinia”. Hän on harrastunut jo vuosia hullun-
rohkeaa bomber-moottoripyöräilyä. Lajin ideana 
on hurjastella, mieluiten moottoriteillä, sillä siellä 
muut ajoneuvot moninkertaistavat vauhdin ris-
kit.  Krystianin tavoitteena on ansaita puolessa vuo-
dessa Olkiluodosta rahat uutta ja nopeampaa moot-
toripyörää varten. Puolan palkoilla samaan menisi 
kaksi vuotta.

Elämänasenteeltaan aasi Ihaata muistuttava 
Norbert, suosikkini, seuraa välinpitämättömästi 
Krystianin pullistelua. Hän tarttuu kahvikuppiinsa 
ja huokaa. ”Tällaista tämä on, aina samaa. Aamulla 
kahvia, tupakkaa, eväät ja töihin. Töiden jälkeen 
suihkuun, syömään ja nukkumaan. Joskus tuntuu, 
ettei elämää ole lainkaan.” 

Todellisuudessa Norbertilla on kyllä elämää 
– Puolassa, missä perhe asuu. Hän lähti Saksaan 
rakentamaan kerrostaloja viisi vuotta sitten, tyt-
tären ollessa vuoden ikäinen, ja on siitä asti kier-
tänyt Euroopan rakennustyömaita. Norbert pitää 
työskentelyä Olkiluodossa hyvänä, koska palkka 
on Saksaan nähden kaksinkertainen ja itse työ mie-
lekästä. Hän haaveilee, että voisi kahden vuoden 
kuluttua jäädä lopullisesti kotiin. ”Rakastan val-
tavasti vaimoani ja tytärtämme. Siksi teen tämän, 
vaikka välillä on vaikeaa.”

Norbert on miettinyt myös sitä vaihtoehtoa, että 
koko perhe muuttaisi Suomeen. Jotkut hänen ystä-
vänsä ovat tehneet niin. Se kuitenkin edellyttäisi 
työllistymistä lähes suomalaisilla työehdoilla. Työ-
sopimuksen pitäisi olla nykyistä pidempi ja palkan 
sellainen, että sillä elättää perheen Suomessa. Sit-
tenkin päätös olisi vaikea, sillä hänen vaimonsa ei 
puhu englantia ja he kaikki ovat kiintyneitä koti-
maahansa. ”Toisaalta Puolan poliittinen tilanne on 
kestämätön. Katson ihmisiä siellä, he syövät huo-
noa ruokaa eikä harrastusmahdollisuuksia juuri ole, 
ainakaan suurten kaupunkien ulkopuolella.”

Vielä viideltä aamulla kylä on hiljainen. Haa-
leiden katulamppujen valossa pysäkille alkaa kui-
tenkin kerääntyä miehiä joka suunnalta, eväspussit 
kädessä, yksin tai pienissä ryhmissä.  Muutamassa 
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minuutissa öinen pysäkkiaukio täyttyy kymmenien 
miesten aamuntöhnäisestä rupattelusta.

Naapuriparakin Kazimierz tulee kyselemään 
kirjan edistymisestä. ”Eivät nämä aamut kesällä 
niin pahoja ole”, hän arvioi. ”Talvella on sitten ran-
kempaa, kun on kylmää ja pimeää kuin helvetissä. 
Kesäisin katson aina herättyäni ikkunasta, sataako 
vettä. Jos ei, niin kaikki on hyvin. Mutta kahdek-
santuntinen työpäivä ulkona kaatosateessa, se ei 
kyllä naurata yhtään.”

Keltainen Oraksen bussi pysähtyy. Ovilla syntyy 
pientä tönimistä, sillä kukaan ei haluaisi seisoma-
paikoille. Osa jää suosiolla odottamaan seuraavaa 
autoa. Kaikki eivät kulje lainkaan pysäkin kautta, 
pienempien alihankkijoiden minibussit pörräävät 
parakkien välissä hakemassa omia työmiehiään. 
Kolmannen linja-auton jälkeen pysäkki hiljenee ja 
vaalenevassa aamussa kävelen hissuksiin takaisin 
parakille. 

Keitän kahvit ja istun portaalle aamuaurinkoon. 
Rakennuksessa on hetken hiljaista, kunnes kello 
6.24 työn päättymisestä iloitseva yövuoro koliste-
lee kotiin. Juuri töistä palannut Cezary kysyy, saako 
istahtaa viereeni polttamaan savukkeen ennen nuk-
kumaan menoa. Teen tilaa minkä voin, vaikka 
kapealla portaalla joudumme sittenkin istumaan 
lähekkäin. 

Cezary on hetken hiljaa ja sanoo sitten vakaasti 
asiansa: ”Puolalaisen ei ole hyvä tulla Suomeen, 
sillä suomalaiset eivät pidä meistä. Saksassa oli hel-
pompaa. Sielläkin on paljon rasismia, mutta suurin 
osa ihmisistä on tottunut ulkomaalaisiin. Kirjoita 
siihen kirjaasi, että me olemme samanlaisia ihmisiä 
kaikki, kaikki me tavoittelemme vähän parempaa 

elämää.” Hän tuoksuu tupakalle ja työhaalareille. 
Meillä ei ole montaa yhteistä sanaa, mutta enää sillä 
ei ole niin väliä. Toisinaan sanat voivat olla pahasta: 
en halua kertoa Cezarylle, etteivät Olkiluodon mie-
het oikeastaan kiinnosta meikäläistä maahanmuut-
tokeskustelua. Eivät siitä huolimatta, että heidän 
tilanteensa esiin nostamat teemat koskettavat eri 
maahanmuuttajaryhmien lisäksi myös monen suo-
malaisen arkea. Jään hetkeksi istumaan vielä sit-
tenkin, kun kuppini on jo tyhjä. Täältä parakin 
porrasaskelmalta käsin vuosia jatkunut vääntö kiin-
tiöpakolaisten määrästä ja taustoista tuntuu saivar-
telulta.

Tunnelman rikkoo paikalle touhottava Tomasz. 
Hän pyytää anteeksi, että on vähän ottanut näin 
aikaisin arkiaamuna, mutta tänään ei olekaan taval-
linen päivä. Yövuorossa oli syntynyt paha konflikti 
pomon kanssa, kun tämä ei ollut hyväksynyt hänen 
työpaikkalääkäriltä saamaansa sairastodistusta. Oli 
tullut sanaharkka, jonka seurauksena Tomasz puu-
haa nyt lähtöä. 

Sanatulvasta huolimatta jää epäselväksi, onko 
hänet erotettu, onko hän itse irtisanoutunut vai 
onko koko lähtö vasta suunnitteluasteella. Selvää 
sen sijaan on, että Tomasz ei tule toimeen työn-
johtajan kanssa. ”Se portugalilainen kohtelee meitä 
kuin eläimiä,” mies selittää ja selventää sanomaansa 
piiskan sivallusta kuvaavalla eleellä. 

Ehdotan vetoamista yrityksen muihin johtajiin, 
sillä Suomessa yleensä katsotaan, että työterveys-
huollon lausunnon pitäisi päteä. Tomasz kuitenkin 
epäilee, ettei siitä olisi hyötyä. Kyse on perheyrityk-
sestä, jossa koko työnjohto on keskenään lähisukua, 
joten he kyllä pitäisivät yhtä. Tomasz kertoo tottu-
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neensa siihen, että ulkomaankeikoilla on pidettävä 
puoliaan itse. 

Viimeksi Tomasz on työskennellyt Islannissa 
ja piti siitä kovasti, työ oli kevyttä, palkka hyvä ja 
pomot mukavia. Sitä edellisellä keikalla hän ajau-
tui Saksaan 1200 eurolla kuussa, mikä ei ollut hir-
veästi enempää kuin mitä hän saattaa ansaita Puo-
lassa. Lisäksi saksalaisfirma edellytti kohtuuttoman 
pitkiä työpäiviä. Nyt Tomasz on kuullut kolmen 
miljardin rakennushankkeesta Tanskassa ja päättä-
nyt lähteä sinne, koska siellä ammattimiehille kuu-
lemma maksetaan hyvin. Periaatteessa itse työ on 
täälläkin ok, mutta hän ei jaksa epäreiluja pomo-
jaan ja parakkikylän eristyneisyyttä. Hän arvelee, 
että Tanskassa majoituskin olisi varmaan lähem-
pänä asutuskeskusta.

Näiden miesten keinovalikoima poikkeaa mer-
kittävästi maailmasta, johon meikäläinen ammatti-
yhdistysliike perustuu. Suomalainen ammattiliitto 
on yksittäisen työntekijän suojaksi luotu hintakar-
telli. Toiminnan perusoletuksena on pysyvä työyh-
teisö, jonka sisällä työehdoista kamppaillaan, mutta 
yleissitovien sopimusten vuoksi työpaikan vaihto ei 
periaatteessa merkitse huomattavaa muutosta. Työ-
ehtosopimusten noudattaminen on yhteinen etu, 
ja siksi ammattiyhdistysliikkeen kannattaa puuttua 
rikkomuksiin myös yksittäistapauksissa.

Olkiluodon  siirtotyöläiset eivät rakenna yhte-
näistä vastarintaa tai liiemmin edes neuvottele 
työnjohdon kanssa. Tyytymättömyys ratkaistaan 
yksilöllisesti, viime kädessä vaihtamalla työpaikkaa. 
Suuret siirtolaismassat toimivat epävirallisten tutta-
vaverkostojen ja niissä välittyvien tietojen varassa. 

Pitemmän päälle myös tällä liikkuvalla taiste-

lulla työehdoista, ikään kuin työnantajien kilpailut-
tamisella, voi olla joukkovoimaan verrattavia vai-
kutuksia. Jos riittävän monella on kykyä, halua ja 
mahdollisuus äänestää jaloillaan, on työn ehtoja 
parannettava. Toistaiseksi tällainen tilanne on kui-
tenkin vielä kaukana. Maiden väliset tuloerot ovat 
niin suuret, ettei yritysten tarvitse murehtia läh-
tijöiden perään, uusia tulee aina. Ja jos EU-mai-
den elintasoeroja saataisiinkin kavennetuksi, vielä 
halvempaa ja joustavampaa väkeä löytyy monista 
Aasian ja Afrikan maista.

Suomalaiselle ammattiyhdistysväelle on tul-
lut tavaksi paheksua siirtotyöläisiä, jotka tulevat 
Suomeen polkemaan yleisiä työehtoja ja tekemään 
pimeitä töitä.37 Huoli on ymmärrettävä, sillä laa-
jamittainen ulkomaalaistyövoiman väärinkäyttö 
voi uhata koko työehtosopimusjärjestelmää. Kyse 
on suomalaisten leivästä: alhaisemman hintata-
son maista tulevat pystyvät lopulta aina tekemään 
halvemmalla kuin täällä pysyvästi asuvat. Jo nyt 
tuhansilla rakennusalalle valmistuvilla nuorilla on 
vaikeuksia työllistyä, kun samaan hintaan tai hal-
vemmalla voi ulkomailta palkata kokeneen ammat-
timiehen.

Toisaalta voi kysyä, miksi juuri heikommassa 
asemassa olevien siirtotyöläisten pitäisi tuntea soli-
daarisuutta, kun ei sitä heru suomalaisiltakaan. 
Miksi puolalaisen pitäisi olla huolissaan suoma-
laisten kollegojensa työehdoista, jotka joka tapauk-
sessa ovat huimasti paremmat kuin hänen omansa? 
Miksi hänen pitäisi kantaa huolta suomalaisesta 
verokertymästä, jos hän ei edes täällä oleskellessaan 
ole oikeutettu verovaroilla tuotettuihin palveluihin?

Työelämän muutokset ja EU-rajojen avautumi-
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nen ovat kasvattaneet Suomeen monikulttuuriset 
työmarkkinat. Sen pitäisi näkyä myös SAK:ssa, sillä 
ammattiyhdistysliike on edelleen tärkein työn val-
tasuhteisiin liittyvän kamppailun paikka. Jos kas-
vava osa työntekijöistä jää ay-toiminnan tai sen saa-
vutusten ulkopuolelle, vaarantuvat näiden ihmisten 
perusoikeudet, mikä ajan myötä johtaa työelämän 
ehtojen yleiseen rapautumiseen. Suomalainen työ-
markkinajärjestelmä perustuu työehtosopimusten 
yleissitovuuteen ja korkeaan järjestäytymisastee-
seen, eikä sillä siten ole varaa päästää laajoja työ-
läisryhmiä vaikutuspiirinsä ulkopuolelle.

Monet siirtolaisuuden keskeiset ongelmat ovat 
kuitenkin ay-liikkeessä ratkaisematta. SAK mai-
nostaa olevansa Suomen suurin maahanmuuttaja-
järjestö, mutta ulkomaalaisten järjestäytymisaste 
on heikko – vain 26 prosenttia virallisesta työvoi-
masta. Monissa liitoissa ilman vakituista suoma-
laisosoitetta oleva vierastyövoima ei voi edes liittyä 
jäseneksi. Ammattiyhdistysliikkeellä ei ole mitään 
suunnitelmaa sellaisen vierastyövoiman varalle, 
joka ei ole tottunut valtaväestön työolosuhteisiin ja 
palkkatasoon. Se ei myöskään ole päättänyt, pitäi-
sikö ulkomaalaiset työntekijät saada järjestäyty-
mään tai kuuluuko liittojen ajaa järjestäytymättö-
mien asioita.38

Olkiluodon miesten elämää helpottaisi, jos he 
pääsisivät suomalaisten työehtosopimusten mukai-
sille palkoille. Tällöin raha riittäisi perheen tuomi-
seksi Suomeen, tai vaihtoehtoisesti miehet voisivat 
käydä kotonaan useammin. Toisaalta keikkatyöläi-
set on tuotu maahan juuri edullisuutensa vuoksi 
ja ulkomaalaisen työvoiman hinnan nousu voisi 
heille tarkoittaa työmahdollisuuksien menetystä. 

 Yhtälöön on vaikea löytää ratkaisua .
Työehtojen parantuminen edellyttäisi toimivaa 

viranomaisvalvontaa ja ulkomaalaisten rakenta-
jien yhteistyötä suomalaisen ammattiliiton kanssa. 
Kumpaakaan meillä ei ole: poliisi, verottaja ja alue-
hallintovirastot eivät ole kontrolloineet Olkiluodon 
työmaata enää vuosiin39 ja siellä työskentelevät mie-
het eivät myönnä ammattiyhdistysliikkeestä kos-
kaan kuulleensakaan. 

Yksi vaihtoehto voisi olla ammattiliittojen jär-
jestelmällinen ja ennakkoluuloton panostus siirto-
työläisten rekrytointiin. Siinä missä liiton jäsenyys 
meillä edellyttää palkansaaja-asemaa virallisilla 
työmarkkinoilla, esimerkiksi Yhdysvalloissa jot-
kut liitot ottavat jäsenikseen mikroyrittäjiä ja jopa 
paperittomia siirtolaisia. Siirtotyöläisten aseman 
parantamisen nähdään hyödyttävän myös kantavä-
estöä, sillä se hillitsee palkkojen ja työehtojen pol-
kumyyntiä.40

Onnistuneen rekrytoinnin edellytys on, että 
ammattiyhdistysliikkeellä on vierastyövoimalle 
muutakin tarjottavaa kuin jäsenmaksukaavake. 
Nykyisessä järjestelmässä siirtotyöläisen on koh-
tuuttoman vaikea aktivoitua suomalaiseen ammat-
tiyhdistystoimintaan. Osallistuminen edellyttää 
suomen kielen taitoa ja suosii pitkäjänteisyyttä, 
jolloin komennuksesta toiseen muuttaville työn-
tekijöille kynnys on liian kokea, vaikka jäsenkir-
jan hankkisivatkin. Rakennusliitto on yrittänyt 
ylittää kielimuuria perustamalla ulkomaalaisille 
oman osaston. Esimerkiksi Britanniassa yli puo-
lella ammattiliitoista on tällaisia erillisrakenteita, ja 
ne ovat antaneet tilaa siirtolaisten järjestäytymiselle 
ja taanneet luottamustehtäviä myös muualla liiton 
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organisaatiossa. Erillistoimintaan liittyy kuiten-
kin riski ulkomaalaisten marginalisoinnista eivätkä 
läheskään kaikki siirtolaiset koe ulkomaalaisuutta 
yhdistävänä tekijänä tai motiivina ammattiyhdistys-
aktivismiin.

Toisaalta ammattiyhdistystoimintaa voisi koet-
taa muokata vähemmän jäsenkeskeiseen suuntaan, 
jolloin osallistumisen kynnys madaltuisi. Järjestö-
kulttuurin muutos tavoittaisi paremmin paitsi jat-
kuvasti rajoja ylittäviä siirtotyöläisiä, myös suoma-
laisia vuokratyöntekijöitä ja muuta alalta toiselle 
pujottelevaa prekariaattia. Mallia voisi etsiä esimer-
kiksi Etelä-Euroopasta ja Ranskasta, joissa ammat-
tiliitot ovat perinteisesti poliittisempia ja niiden toi-
minnan painopiste on aktivismissa. Vaikka jäseniä 
on vähän, tapauskohtaisiin kamppailuihin osallistu-
vat myös ei-jäsenet. 

Tämän jälkeen jää edelleen ongelmaksi, että val-
taosa siirtotyöläisistä on niin heikossa neuvottelu-
asemassa ja niin monin tavoin sidoksissa työnanta-
jayritykseen, ettei omia oikeuksia uskalleta vaatia. 
Perinteisesti meillä on ajateltu, että vapaassa kan-
salaisyhteiskunnassa työntekijät ovat riittävän riip-
pumattomia haastamaan työnantajapuolen liiton 
avustuksella, ja ilman vääryyttä kärsineen työnte-
kijän suostumusta eivät liitot oikeastaan voi ajaa 
kenenkään asiaa. Periaatteen heikkoudet on kyllä 
todettu jo ennen ulkomaalaisen työvoiman yleisty-
mistä – monesti myös suomalaiset työntekijät pel-
käävät työpaikan tai siihen kuuluvien etuuksien 
menetystä. Ratkaisuksi on esitetty liitoille kanne-
oikeutta työntekijän osallistumisesta riippumatta. 
Tällainen kanneoikeus voisi osaltaan auttaa ulko-
maalaisen työvoiman käytön valvonnassa, mutta 

se ei ratkaise sitä ongelmaa, että pitkäjänteisen 
ammattiyhdistystoiminnan lähtökohta voi olla vain 
yksittäisten työntekijöiden riittävä autonomia. 

Suomalainen ay-liike on rajautunut hoitamaan 
vain työelämän edunvalvontaa, mutta monen siir-
totyöläisen kohdalla työehdot ja muu selviytyminen 
ovat tiukasti sidoksissa toisiinsa: jo maassa oleskelu 
on kiinni työnantajasta, samoin asuminen ja mah-
dollinen sosiaaliturva. Jos töihin on rekrytoiduttu 
aikaisemmin palkatun sukulaisen tai ystävän suosi-
tuksella, vaarantaa hankalaksi heittäytyvä työntekijä 
myös läheistensä toimeentulon. Mitä suurempaa 
osaa elämästä työnantaja hallitsee, sitä vaikeampi 
työntekijän on lähteä puolustamaan oikeuksiaan. 
Ja mitä periaatteellisemmin ammattiyhdistysliike 
pitäytyy vain työelämän kysymyksiin, sitä huo-
nommin se kykenee tukemaan siirtotyöläisiä. Täs-
säkin mielessä ulkomaalainen työvoima siis haastaa 
ammattiyhdistysväkeä uudistamaan toimintaperi-
aatteitaan.

Mikäli perinteinen ammattiyhdistysliike ei osaa 
tai halua ottaa ulkomaalaisen työvoiman asemaa 
vakavasti, on mahdollista, että siirtolaiset orga-
nisoituvat sen ulkopuolelle. Tällaisesta siirtolais-
ten keskinäisestä järjestäytymisestä paikallisen 
ammattiyhdistysliikkeen vähäisellä tuella tai sen 
puuttumisesta huolimatta on jonkin verran esi-
merkkejä. Tunnetuimpia on Yhdysvalloista lähtenyt 
Justice for Janitors (Suomessa Oikeutta siivoojille 
-liike), joka on onnistunut haasteellisessa ympä-
ristössä parantamaan siivoojien työehtoja. Liik-
keen käynnistäjänä toimi paikallinen palvelualojen 
ammattiliitto SEIU, mutta valtaosa kampanjoihin 
osallistuneista siivoojista on paperittomia siirtolai-
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sia. Kun työpaikkakohtainen järjestäytyminen ei 
ollut mahdollista, raskasta työtä hajallaan tekeviä 
siivoojia rekrytoitiin mukaan työajan ulkopuolella, 
kiertämällä ovelta ovelle.

Usein siirtotyöläisten asema on alkanut paran-
tua yksinkertaisesti ajan myötä, heidän saavuttaes-
saan vähitellen vakiintuneen paikan vastaanottaja-
yhteisössä. Näin kävi monille 1960-luvulla Ruotsiin 
lähteneille suomalaisille. Heidän työehtonsa ja teh-
tävänsä olivat aluksi huomattavasti kantaväestöä 
heikommat ja suomalaiset muodostivat eristyneitä 
parakkikyliä työpaikkojensa läheisyyteen. Vähitel-
len maahan jääneet kuitenkin oppivat kielen ja vii-
meistään heidän lapsensa sulautuivat yhteiskun-
taan.

Esimerkkejä on myös siitä, miten yksinkertai-
sesti muuttoaallon rajuus on tuonut siirtotyöläisille 
poliittisia voittoja. Espanjassa paperittomien siir-
tolaisten määrä on pakottanut satojen tuhansien 
oleskelun laillistamiseen – vaikka maassa arvioi-
daan jälleen olevan noin puoli miljoonaa paperi-
tonta. Keväällä 2006 mielenosoitukset tiukentuvaa 
maahanmuuttolakia vastaan täyttivät kadut useissa 
Yhdysvaltojen suurkaupungeissa. Siirtolaiset muis-
tuttivat ratkaisevasta panoksestaan maan taloudessa 
ja arvostelivat oikeudetonta asemaansa.41

Kaikki edellä kuvatut esimerkit koskevat kuiten-
kin pitkäaikaisesti maahan muuttanutta siirtolais-
väestöä, heidän lapsiaan tai jopa kolmannen pol-
ven maahanmuuttajia. Jatkuvasti liikkeessä olevien, 
ehkä vain muutamia kuukausia tai viikkoja maassa 
viipyvien työntekijöiden kohdalla vastarinnan 
organisoiminen on harvinaista ja vaikeaa. Näiden 
ryhmien emansipointiin tai edes tavoittamiseen 

ammattiyhdistysliike voisi hakea toimintamalleja 
ja yhteistyötä kolmannen sektorin sosiaalityöltä, ja 
tietenkin verkostoitumalla kansainvälisesti. Koska 
liikkuva siirtotyövoima kyseenalaistaa perinteisiä 
rajoja ja kategorioita, pitäisi ammattiyhdistysliik-
keen kyetä samaan.

Suomeen suuntautuvan maahanmuuton ja väli-
aikaisen siirtolaisuuden kasvu näyttää jatkuvan. On 
toivottavaa, että tämä uusi halpatyöluokka löytää 
vaikuttamiskanavan, joko perinteisestä ammattiyh-
distysliikkeestä tai sen ulkopuolelta. Jos siirtolais-
massojen kasvu ei kanavoidu perinteiseen poliitti-
seen toimintaan, seurauksena on ghettoutumista, 
sosiaalisten ongelmien kasaantumista ja satunnaisia 
levottomuuksia. Tällainen historia oli esimerkiksi 
Ranskan lähiöissä vuonna 2005 puhjenneiden mel-
lakoiden taustalla.



92 93

iKäVä

Parakissa on tänään syytä juhlaan: työtoveri 
Filip on palannut lomilta mukanaan lastil-
linen puolalaista olutta. Miehet suhtautuvat 

tapaukseen hartaudella. Janusz esitelmöi, kuinka 
ero suomalaisen ja puolalaisen oluen välillä on kuin 
yöllä ja päivällä. Puolalainen olut ei ole vain kan-
sainvälisesti arvostettua ja hyvää. Se on myös puo-
lalaista.

Ajattelen, että en eläissäni tule unohtamaan, 
millaisen rauhan oluttölkin avaussihahdus saa juuri 
työstä palanneen miehen kasvoille.

Filip esittelee valokuvia kesälomaltaan. Jokai-
sessa hymyilevät kultatukkainen tytär ja vaimo. 
He olivat tehneet retken Puolan vuoristoseudulle 
”Kuvassa näkyvillä rinteillä on ikilumi, talvella 
vähän paksumpi, kesällä ohuempi. Mutta tuossa 
vuorten väliin jäävässä järvessä vesi on niin kuu-
maa, että uiminen on mahdotonta,” Filip kertoo. 
Toisessa kuvassa tytär poseeraa pinkissä rimssume-
kossa vanhaa linnoitusmuuria vasten. Monien mui-
den maailman pikkutyttöjen tapaan hän rakastaa 
prinsessaleikkejä.

Filipin mielestä suurin ongelma Olkiluodossa 
on, että miehet joutuvat olemaan erossa läheisis-
tään. Perheen tuominen Suomeen ei kustannus-
syistä ole mahdollista – se edellyttäisi lentomatkoja, 
vuokra-asuntoa Raumalta ja todennäköisesti auton 
hankkimista töissä käyntiä varten. Filip tietää, että 
saksalainen ja ranskalainen työnjohtoporras asuu 
Raumalla ja Porissa perheineen, mutta tavallisella 
työntekijällä ei palkka riitä siihen. Lisäksi on tietysti 
muita hankaluuksia, kuten että lasten pitäisi käydä 
koulua vieraalla kielellä. Lyhyiden työkomennus-
ten varaan on riskialtista rakentaa perheen tulevai-
suutta eikä lapsia voi mielivaltaisesti heitellä kult-
tuurista toiseen. ”Niin kuin tämä systeemi tekee 
meille aikuisille”, Filip lisää hetken mietittyään.

Väkeä kokoontuu keittiöön oluen houkuttele-
mana, ensin jutellaan niitä näitä, muutaman töl-
kin jälkeen soitetaan YouTubesta pari kansanlau-
luakin. Ilta on leppoisa, melkein riehakas. Miehet 
kertoilevat sattumuksia elämästään. Olutta arvosta-
valla Januszillakin on kotona Maria-niminen vaimo 
ja kaksi pian teini-ikään tulevaa poikaa. ”Totta kai 
kaipaan heitä kovasti, kun välimatkaa kotiin on 
1 700 kilometriä. Mutta pakko oli lähteä, sillä Puo-
lassa ei ole töitä. Puolassa ilman työtä ei voi elää, ei 
ainakaan, jos on perhe.”

Parakkimme seniori Henryk on oppinut aikai-
semmalla Dublinin-komennuksellaan varsin hyvää 
englantia. Hänen lapsensa olivat tuolloin jo lähes 
aikuisia, joten hän saattoi lähteä Irlantiin kevyem-
mällä mielellä. Kolmen kuukauden kuluttua Dub-
liniin tuli kuitenkin soitto vaimolta – tämä oli ras-
kaana. ”Et arvaa, miten onnellinen olin! Kun työ 
Irlannissa päättyi, ajattelin saavani vihdoin viettää 
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aikaa pienen tyttäreni kanssa. Mutta vaimoni on 
kotona ja vanhemmat lapset opiskelevat, vain minä 
käyn töissä. Kun rahat loppuivat, oli pakko taas 
lähteä .”

Sitten joku esittää ilmeisesti porukalla mie-
tityn kysymyksen, miten minä yksinäisenä nai-
sena uskallan asua 1 200 miehen keskellä. Kerron, 
että olen tutkinut aikaisemmin suomalaisia rak-
samiehiä, eikä Olkiluoto tunnu siksi vieraalta tai 
uhkaavalta – samanlaisia ihmisiähän täälläkin on. 
Oikeas taan ainoa harmi koituu niistä muutamasta, 
jotka käyvät öisin ikkunan takana koputtelemassa 
ja häiritsevät yöunta. Miehet lupaavat jatkossa 
pieksää jokaisen liian innokkaan ihailijan. Kiitän, 
vaikka tiedänkin, että siihen pisteeseen ei tilanne 
missään vaiheessa saa päästä – oleskelulupani ehto-
nahan on, ettei minusta koidu häiriötä. Öisen jouk-
kotappelun ne Teollisuuden Voimassa takuulla las-
kisivat häiriöksi.

Tästä saan kuitenkin aasinsillan seksiasioihin. 
Keskustelutoverini vaikuttavat yksimielisiltä siitä, 
että pitkät komennukset ilman naisia koettelevat 
miesten hermoja. Sen sijaan paljon varovaisemmin 
puhutaan siitä, miten myös kotona odottavat vai-
mot ja tyttöystävät joutuvat sopeutumaan kylmään 
vuoteeseen. Yleisesti tiedetään kertoa, että jotkut 
nuoremmista miehistä (ei toki kukaan läsnäoli-
joista) kantavat huolta vaimojensa uskollisuudesta 
pitkien erojaksojen aikana. Pelissä on perheen ja 
parisuhteen lisäksi myös miesten kunnia. Kukaan ei 
toivo kohdalleen aisankannattajan häpeää.

Yhtä lukuun ottamatta kaikki keittiöön kokoon-
tuneet miehet ovat naimisissa. Heidän mukaansa 
rahantarve ylittää Puolassa palkkatason useimmi-

ten silloin, kun vaimo tulee raskaaksi ja jää kotiin 
hoitamaan kasvavaa perhettä. Siksi niin monilla 
tänne päätyneistä miehistä on pieniä lapsia. Kaik-
kiaan Itä-Euroopan siirtolaisuudessa puhutaan mil-
joonista lähtijöistä, useimmat nuorta työikäistä 
väestöä. Kolikon toinen puoli on kotona parhaillaan 
varttuva kadotettujen sukupolvi: lapset, joiden toi-
nen tai molemmat vanhemmat ovat lähteneet ulko-
maille töihin. Joidenkin tutkimusten mukaan jäte-
tyksi tuleminen traumatisoi lapsia vakavammin 
kuin vanhempien päihteiden käyttöön liittyvä lai-
minlyönti. Viime keväänä kirjoitin raporttia Mol-
dovasta, jossa näille lapsille on jouduttu perusta-
maan orpokoteja.42

Kacperin puhelin soi ja muut hiljenevät, kun 
hän vastaa. Vaikka miehet muuten ovat koko ajan 
tekemisissä toistensa kanssa, perheelleen soittavaa 
naapuria ei häiritä. Tällä kertaa hienotunteisuuteen 
on erityinen syy: Henryk kuiskuttaa vieressäni, että 
Kacper on äskettäin saanut tiedon vaimon sairau-
den uusiutumisesta. Vuosi sitten hän keskeytti työn 
kuukausiksi ja palasi kotiin hoitamaan leikkauk-
seen joutunutta puolisoaan. Nyt tämä kertoo kärsi-
vänsä pahoinvoinnista, mutta rauhoittelee samalla, 
että hän on ottanut lääkkeet tunnollisesti ja pärjää 
kyllä. 

Puhelun jälkeen Kacper on hiljainen ja epä-
varma. On vaikeaa olla näin kaukana, kun rakas on 
sairas.

Kacper näppäilee kännykkää ja ojentaa sen sit-
ten minulle. Hän on kai kymmenes tai viidestoista 
mies, joka haluaa näyttää kuvia perheestään. Ruu-
dulta tirkistelee puolitoistavuotias Sebastian. Hän 
näkee isäänsä lähitulevaisuudessa joka kolmas kuu-
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kausi, kun tämä pääsee viikon lomalleen. Yhden-
suuntainen matka Olkiluodosta Krakovaan vie 
lentäenkin päivän, joten aikaa perheen kanssa jää 
kuutisen päivää, neljästi vuodessa. Kun Kacper vii-
meksi kävi kotona, ei Sebastian tunnistanut isäänsä.

Miesten sopeutumisessa Olkiluotoon on tek-
nologialla ilmeisen tärkeä rooli. Monet juttelevat 
päivittäin perheidensä kanssa webbikameran väli-
tyksellä. Kaipausta helpotetaan täyttämällä parak-
keja tutuilla kuvilla, äänillä ja tuoksuilla. Oman 
maan televisio-ohjelmia ja musiikkia kierrätetään, 
ja monilla on kotimaan kanavia näyttävä tv-satel-
liitti. Janusz  heilauttaa oluttölkkiään Puolassa nau-
hoitetun musiikkiohjelman suuntaan: ”Jos Anna 
ymmärtäisit nämä sanat, et voisi kuin purskah-
taa itkuun. Nainen laulaa siitä, miten hän kymme-
nen vuotta sitten nai suuren rakkautensa ja kuinka 
mies on nyt hylännyt hänet, koska he eivät saaneet 
lapsia .” 

Pahinta Olkiluodossa ei ole parakkien ahtaus 
tai vetoisuus, eivät tahmeat pyyhkeet tai selkeästi 
suomalaisia huonommat työehdot. Vaikeinta on 
poissaolo perheen luota. Tyhjän sylin ja vaillinai-
suuden tunne, kun ei voi koskettaa rakkaitaan. Rin-
taa puristava paha olo iltaisin, kun sängyssä vielä 
ennen nukahtamista etsii kännykän galleriasta 
hymyileviä kuvia vaimosta ja lapsista.

Parakin miesten välille syntyy ystävyyssuh-
teita, jotka osaltaan helpottavat ikävää. Siksi jot-
kut kutsuvat parakkitovereita toiseksi perheek-
seen. Tunnelmaa pidetään yllä jatkuvalla kujeilulla 
ja leikinlaskulla, josta minäkin saan osani – ihovoi-
detta ovenkahvassa, piilotettu kahvikuppi, pyyh-
keen pihistäminen kesken suihkun ja niin edelleen. 

Ikävää ei voi valittaa, sillä lähes kaikilla on sama 
tilanne. Asiasta puhumista estää sekin, että tulo 
Suomeen on ollut vapaaehtoinen päätös ja vaatinut 
vaivannäköä. Miksi he valittaisivat, hehän ovat etu-
oikeutettuja? Sitä paitsi maailmalla on paljon myös 
sellaisia siirtotyöläisiä, jotka etäisyyksien, köyhyy-
den tai oleskeluluvan puuttumisen vuoksi eivät voi 
nähdä perhettään vuosiin.

Ikävä on kuitenkin tiivistynyt parakin seiniin, se 
on läsnä koko ajan, kun tehdään arjen askareita tai 
nauretaan vodkaringissä. Miehet tietävät menettä-
vänsä kallisarvoista aikaa: juuri nyt lapset tarvitse-
vat isäänsä, juuri nyt pitäisi olla läsnä, tukea, ohjata 
ja rakentaa elinikäistä ihmissuhdetta. Yksin kotiin 
jäänyt vaimo on tietenkin järjestänyt elämänsä niin, 
että perhe selviää yhden aikuisen varassa. Lomalle 
tullut aviomies kokee helposti itsensä vieraaksi, 
jolle ei uudessa järjestyksessä ole varattu perheenjä-
senelle kuuluvaa tilaa tai vastuuta.

Kyse ei ole vain puolalaisista, kävin edellispäi-
vänä samaa keskustelua kosovolaisten parakissa: 
”Että minun on ikävä sitä, tuoreen leivän lämpöä ja 
tuoksua!” Fatmir murehti katsellen synkkänä ruis-
paloja leipäkorissa. ”Teidän musta leipänne on kuu-
lemma terveellistä, mutta minä en vain totu siihen. 
Kotimaani leipä on aina valkoista.”

Jokainen voi miettiä, mistä kaikesta elämässään 
luopuisi mieluummin kuin rakkaiden kanssa jae-
tusta arjesta. Tämä on tärkeä asia, paljon tärkeäm-
pää kuin se, maksetaanko ylityökorvaukset oikein 
tai onko parakeissa riittävästi vessapaperia. Kaikki 
keskeiset kansainväliset ihmisoikeussopimukset 
korostavat perheen suojaa. YK:n taloudellisia, sosi-
aalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva yleisso-
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pimus määrittelee perheen yhteiskunnan perus-
luonteiseksi yhteisöksi, jolla on oikeus saada suurin 
mahdollinen tuki ja apu. Myös Euroopan ihmisoi-
keussopimus ja sen valvontaelin Euroopan ihmis-
oikeustuomioistuin ovat antaneet oikeussuojaa 
perheen hajottamista vastaan.43 Silti Olkiluodon 
miehet kokevat, että heidän on ollut pakko lähteä, 
olosuhteisiin, jonne perhe ei voi seurata mukana.

Ikävä on sekin luokkakysymys. Olkiluodossakin 
työnjohto on tullut Suomeen perheidensä kanssa. 
He asuvat Raumalla, jossa heitä varten on perus-
tettu kouluja ja päiväkoteja. Kun Suomi lähettää 
diplomaatteja muihin maihin, perheen oletetaan 
lähtevän mukaan ja Suomen laadukkaasta perus-
koulujärjestelmästä suunnitellaan voimatekijää 
kansainvälisessä kilpailussa huippuosaajista. Kaiken 
kaikkiaan työvoiman liikkumista perheineen pide-
tään itsestäänselvyytenä, paitsi siirtotyöläisten köy-
hän enemmistön osalta. 

Minulle tämä on viimeinen ilta yhteiskeit tiössä, 
sillä huomenna kenttätyöjaksoni päättyy. Olen 
vähän allapäin. Hubert ja Jakub koettavat piristää 
tunnelmaa: Hubert kyhää itselleen vessapaperista 
naamion ja kantositeen, minkä jälkeen Jakub vii-
meistelee muumion ketsupilla. Sitten Hubert huo-
juu ympäri parakkia kammottavasti voihkien, ja me 
muut nauramme ja huutelemme ohjeita. 

Sitten tulee taas hiljaista. Kaikki tuijottelevat 
mietteliäinä puolityhjiä tölkkejään. 

Lopulta Henryk yskäisee ja kysyy, kuinka kauan 
mahdan muistaa heidät. Koetan vitsailla, että var-
masti ainakin puoli vuotta, sen aikaa minulle kirjan 
kirjoittamisesta maksetaan. 

Ketään ei naurata.

Vakavoidun ja kerron uskovani siihen, ettei 
ihminen koskaan unohda kokemaansa. Kun nimet 
ja kasvot ovat aikaa sitten häipyneet, toisen jättämä 
tunnejälki säilyy. Ennen tänne tuloani ei puolalai-
nen rakennustyömies merkinnyt minulle mitään 
erityistä. Nyt tiedän täyttyväni lämmöllä aina, kun 
kuulen puhuttavan Puolasta.

Nämä eivät ole vain minun läksiäiseni, sillä 
myös seinänaapurini Marcin on lähdössä, todennä-
köisesti lopullisesti. Reiluna ja kilttinä miehenä hän 
on parakissa hyvin pidetty. Hänenkin lähtönsä jät-
tää jälkiä, meihin kaikkiin.

Olkiluoto on ollut Marcinin ensimmäinen 
rakennusalan ulkomaankomennus. Nuorempana 
hän on kuitenkin kiertänyt maailmaa ammattiur-
heilijana ja viettänyt pitkiä aikoja varsinkin Venä-
jällä. Nyt hän on työskennellyt Suomessa 10 kuu-
kautta ja saanut sinä aikana vajaat kaksi viikkoa 
lomaa. Hän kaipaa kovasti perhettään, erityisesti 
8-vuotiasta poikaansa. 

Perhe on tehnyt rankan valinnan – isä palaa 
kotiin. Marcin on miettinyt asiaa vaimonsa kanssa 
jo jonkin aikaa, ja nyt se on vihdoin päätetty. Lapsi 
tarvitsee isäänsä eikä vaimokaan oikein kestä eril-
lään oloa. ”Raha on tietysti hyvin tärkeää, mutta 
rakkaus, perhe ja lapset vielä tärkeämpiä”, Marcin 
selittää. Hän ei tiedä, millä perhe jatkossa elää. He 
vaimon kanssa kuitenkin luottavat, että jotenkin 
kaikki järjestyy, kunhan he vain saavat olla yhdessä.
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mitä on tehtäVä?

Jäljelle jää kysymys: miksi Olkiluodon miehet 
eivät kiinnosta ketään, vaikka maahanmuutto 
on muuten politiikan ajankohtaisimpia 

aiheita? Siksikö, että tutustuminen siirtotyöläis-
ten elämään kertoo meistä suomalaisista kiusallisia 
totuuksia? On miellyttävämpää olla näkemättä.

Liikkuvuuden lisääntyminen tuo hyötyjä (hal-
van työvoiman tarjonta, siirtolaisten kotimaihin 
lähettämä raha, monikulttuurisuus) ja kustannuksia 
(perheiden kotouttaminen, kansainvälinen rikolli-
suus). Valtiot pyrkivät toimimaan siten, että niiden 
omat taloudet hyötyisivät liikkuvuudesta mahdol-
lisimman paljon, mutta kulut maksaisi joku muu. 
Näin Suomikin tekee.

Suomi avasi rajansa, koska se halusi tavaroil-
leen ja kansalaisilleen lisää vapautta ja vaihtoeh-
toja. Me nautimme aamuisin brasilialaista kahvia 
puolalaisen leivän kanssa, koulutamme lapsiamme 
brittiyliopistoissa ja myymme laivoja Japaniin. Me 
pidämme luovuttamattomana oikeutena lomailla 
missä maailman kolkassa tahansa ja paheksumme 
maita, jotka kehtaavat asettaa tiellemme esteitä 

kulttuurinsa tai ympäristönsä suojelemiseksi.
Tämän kaiken me teemme sillä herrakansan 

röyhkeydellä, jolla rikkaammat ovat aina tottuneet 
ottamaan. Me oletamme Puolan ja Kosovon kaltais-
ten köyhempien maiden tuottavan ammattitaitoista 
työvoimaa, jolla voimme teettää halpatuotantona 
ydinvoimalan. Samalla oletamme näiden miesten 
kustantavan verotuloillaan meille hyvinvointipalve-
luja, joita he itse eivät saa käyttää. Työn sitten val-
mistuttua saatamme heidät lentokoneeseen, huo-
lehtikoon kotimaa eläkkeistä ja sen sellaisista. 

Näin ei voi jatkua.
Olen kyllästynyt siihen, miten ulkomaalaisiin 

kohdistuva viranomaisrasismi vaietaan järjestelmän 
monimutkaisuuden ja salassapitosäädösten suohon. 
Perimmältään asia on hyvin yksinkertainen – että 
jollakulla on lupa piirtää maahan viiva ja sanoa toi-
selle: ”Tästä yli et astu, tai teen sinusta rikollisen ja 
voin halutessani viedä perustavimmat ihmisoikeu-
tesi.” En hyväksy Suomen oleskelulupajärjestelmää, 
joka toimii mielivaltaisesti, edellyttää yksilöltä koh-
tuutonta byrokratiaa ja turvaa vapaan liikkuvuuden 
vain rikkaille. 

Merkittävä osa universaaleiksi tarkoitetuista 
oikeuksista on edelleen sidottu kansalaisuuteen, 
vaikka yhä useampi keskuudessamme kuuluu ei-
kansalaisiin. Vääränlainen passi altistaa ihmisen 
köyhyydelle, hyväksikäytölle, väkivallalle ja syrjin-
nälle. Tästä kaikesta on jo tullut niin luonnollista, 
ettei sitä osata edes kyseenalaistaa. Kaikkein huo-
noimmin Suomi kohtelee niitä köyhiä siirtolaisnai-
sia, joiden asema on muutenkin heikoin.

En enää jaksa tekopyhyyttä, jolla täällä saman-
aikaisesti kauhistellaan kehitysmaiden halpatuo-
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tantoa ja suljetaan silmät siltä, miten samaa riis-
toa tapahtuu omalla takapihalla. Että työoikeuksien 
polkemisen, pimeät palkat ja muun likaisen työn 
toki hoitaa yksityinen yritys, mutta sen tekee mah-
dolliseksi poliitikkojen ja valvontaviranomaisten 
johdonmukainen välinpitämättömyys. 

Liioin en siedä sitä, miten Suomen siirtotyölain-
säädäntö on rähmällään rahan edessä. Kun miljoo-
nat ihmiset liikkuvat, siirtolaispolitiikasta on tullut 
äärimmäisen tärkeä osa talouspolitiikkaa. Yksityis-
ten ihmisten ja nettisivustojen muukalaisviha on 
pikkuasia verrattuna päättäjiemme siunaamaan 
rakenteelliseen syrjintään, jolla siirtotyöläiset eris-
tetään alueellisesti, kielellisesti, juridisesti ja talou-
dellisesti kantaväestöstä. Hyötyjänä on tietenkin 
elinkeinoelämä, sillä väestönosien sulautuminen 
voisi johtaa myös työehtojen sulautumiseen. 

Nimenomaan lainsäädännössä rakennetaan 
riippuvuussuhde, joka estää Olkiluodon miehiä, 
rajaseudun marjanpoimijoita tai Kallion strippa-
reita vaatimasta asianmukaisia työehtoja. Siinä 
missä normisuomalainen rakentaa elämäänsä työ-
paikan, julkisten palvelujen ja epävirallisten verkos-
tojen varaan, vierastyövoimalle on varattu järjes-
telmä, jossa työntekijä on palkkaajansa kontrollin 
alla ympäri vuorokauden. Vaihtoehdoiksi jää suos-
tua mihin ehtoihin tahansa tai palata kotiin.

Kaikkein eniten vihaan sitä, miten järjestelmä 
pakottaa ihmiset jättämään perheensä leivän vuoksi. 
Se on julmaa väkivaltaa, eikä suomalaisten käsiä 
pese, että lähdön syy on kaukana meistä. Suomesta 
käsin nimittäin huolehditaan siitä, etteivät perheet 
voi muuttaa elättäjänsä mukana. Halpatyövoiman 
käyttö ei ole kehitysapua vaan ihmisoikeusloukkaus.

* * *

Osoittaa päättäjien selkärangattomuutta, että sää-
täessään epäinhimillisiä lakeja he lymyävät kasvot-
toman ”kansalaismielipiteen” takana. Ei nouseva 
muukalaisviha ole syynä ulossulkevaan siirtolais-
politiikkaan, vaan sen seuraus: ennakkoluulot itä-
vät eristämisestä ja eriarvoisuudesta ja niitä kasva-
tellaan tietoisesti tuotetuilla vastakkainasetteluilla. 

Tällainen politiikka johtaa väistämättä etni-
sen luokkayhteiskunnan syntyyn, jossa kansalai-
suus, varallisuus ja sosiaalinen asema ovat sidok-
sissa toisiinsa. Näin on käynyt monelle yhteisölle 
ennen meitä ja jos olisimme viisaita, yrittäisimme 
tunnistaa tuhon merkit ja välttää kahtiajakautumi-
sen ajoissa.

Meillä täydet poliittiset oikeudet kuuluvat edel-
leen vain kansalaisille, ja kansalaisilla on myös laa-
jemmat oikeudet sosiaaliturvaan, julkisiin palvelui-
hin ja henkilökohtaiseen vapauteen. Yhä useammin 
kansalaisten turvaksi asetetut viranomaiset ovat 
siirtolaiselle uhka ja yhä useammin muualta tulleet 
asuvat eri kaupunginosissa, käyvät eri kouluja ja 
työllistyvät eri ammatteihin kuin kanta väestö.

Kerran Suomi uskoi tasa-arvoon ja taisteli sen 
voimalla eroon piikayhteiskunnasta. Nyt se on 
täällä taas – riistetyt vain puhuvat vierasta kieltä. 
Vähitellen kansalaisia opetetaan pelkäämään ja hal-
veksumaan. Viimeistään lapsemme alkavat pitää 
normaalina, että ulkomaalaiset tekevät raskaampia 
töitä ja kulkevat silti huonommissa vaatteissa. He 
oppivat, että osalla ihmisistä ei ole nimeä, ainoas-
taan vaihtoarvo.

Haluan Suomen, jossa ihmisiä kohdellaan tasa-
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arvoisina, sukupuoleen, varallisuuteen tai etniseen 
taustaan katsomatta. Jossa tasa-arvo toteutuu myös 
käytännössä, ei vain paperilla. Se edellyttää, että 
ihmiset ovat riittävän vahvassa asemassa, että riis-
ton tai rikoksen uhatessa he voivat puolustautua ja 
hakea apua.

Ihmisen elämä ei taivu rahan logiikkaan eikä 
ihmisen hyvinvointi ole yhtä kuin rahan. Yritys-
ten ja valtionvarainministeriön tilikirjoissa suurin 
osa ihmisen onnen ehdoista näyttäytyy harmillisina 
kuluerinä. Silti vaadin Suomea, jossa lapsilta ei riis-
tetä vanhempia eikä vanhemmilta heidän lapsiaan.

* * *

Me emme voi Suomesta käsin ratkaista maailman 
ongelmia, kääntää siirtolaisvirtoja tai nostaa lähtö-
maiden palkkatasoa. Viime kädessä siirtotyöläisten 
aseman parantaminen on siirtotyöläisistä itsestään 
kiinni, sillä vain ihmisten oma uskallus voi saada 
aikaa pysyviä muutoksia. Paljon on kuitenkin teh-
tävissä sen eteen, että tämä liike kävisi mahdolli-
seksi. Me voimme päättää irtisanoutua vääryydestä 
ja kieltäytyä keräämästä globaalin riiston hedelmiä.

Aluksi on korjattava lait ja käytännöt, jotka tuot-
tavat kahden kerroksen väkeä, esimerkiksi oleskelu-
lupapolitiikan, työoikeuden tai veronkannon alueilla. 
On vaadittava työntekijöiden yhtäläisiä oikeuksia ja 
velvollisuuksia, sillä vain yhteisen nimittäjän varaan 
voi kasvaa ylikansallista solidaarisuutta.

Tätä tarkoitusta varten voimme käynnistää 
monikielisen puhelinpäivystyksen jakamaan tietoa 
pelisäännöistä ja tukijärjestelmistä. Voimme laa-
jentaa matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalve-

luja, joiden käyttö ei edellytä  Kela-korttia tai pysy-
vää osoitetta. Edelleen voimme suunnitella tiloja eri 
väestöryhmien luontevalle kanssakäymiselle ja tar-
jota halukkaille kielikoulutusta. Myös ihmiskaupan 
vastaisessa työssä on lähdettävä lakipykälien sijaan 
ihmisten avuntarpeesta. On yksinkertaisesti vain 
päätettävä, että uhrien auttaminen on kauppiaiden 
kiinni saamista tai yleisiä siirtolaispolitiikan linja-
uksia tärkeämpää. 

Lopuksi on varmistettava, että tänne tulevilla on 
halutessaan palkan, palvelujen, asunnon ja työsopi-
muksen keston puolesta realistiset mahdollisuudet 
muuttaa perheineen. Siihen tarvitsemme toimivaa 
työehtojen viranomaisvalvontaa, mutta ennen kaik-
kea siirtotyöläisten epäterve riippuvuussuhde työn-
antajaansa on purettava. Ulkomaalainen työntekijä 
on itsenäinen ja pystyvä toimija siinä kuin suoma-
lainenkin. On vain annettava mahdollisuus.

* * *

Lähtöpäivänäni poimin yhteiskeittiön pöydälle 
uuden kukkakimpun, tarkoituksella syksyn sitkeistä 
varpukasveista, jotta se säilyisi mahdollisimman 
pitkään. Jätän viereen myös nipun käyntikortteja. 
Harvalla Olkiluodon miehistä kielitaito riittää säh-
köiseen yhteydenpitoon kanssani, mutta toivon silti 
vielä kuulevani heistä.

Matkustan bussilla kotiin läpi kullankeltaisena 
lainehtivan vilja-Suomen. Aurinko paistaa siniseltä 
taivaalta ja viereisessä penkissä lapsi lukee Muumi-
lehteä. Radio hyräilee Vanhaa veräjää.

Niin kaunis on kotimaani.
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Viitteet

1. Seuraavien kappaleiden yhteenveto ydinvoimahankkeesta 
perustuu Wikipediaan (Olkiluodon ydinvoimalaitos), Juha 
Granathin (2010) haastatteluun ja Sekä TVO:n vuosikerto-
mukseen 2008.

2. Hitsauskohun seurauksena Säteilyturvakeskus laati tar-
kastusraportin, joka sisälsi 10 korjausvaatimusta kuukauden 
määräajalla. Keväällä 2010 korjaukset olivat kuitenkin edel-
leen merkittäviltä osin tekemättä.

3. Ydinvoimalassa pitäisi olla kaksi toisistaan riippumatonta 
hallintajärjestelmää, mutta toistuvista lupauksista huolimatta 
ei automaatiosuunnitelmaa ollut tämän käsikirjoituksen val-
mistumiseen mennessä toimitettu.

4. Erittelyni suomalaisesta maahanmuuttokeskustelusta 
perustuu paitsi omille havainnoille, myös Keskisen, Rastaan 
ja Tuorin toimittamalle kirjalle En ole rasisti, mutta… (2009).

5. Vrt. esim: Satellite map images with missing or unclear data.

6. Niin sanotut maahanmuuttokriitikot näkevät humani-
taarisen maahanmuuton ensisijaisena uhkana Suomen kan-
santaloudelle, siitäkin huolimatta, että  sosiaaliturvaan ovat 
oikeutettuja myös esimerkiksi paluumuuttajat, vakinaisesti 
Suomessa asuvan perheenjäsenet sekä pitemmillä työso-
pimuksilla olevat työntekijät. Katso aiheesta Kotikuntalaki 
ja Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön 
soveltamisesta.

7. Pakolaisista 727 tuli kiintiön kautta. Noista kuudesta 

tuhannesta turvapaikanhakijasta 1300 sai myönteisen tur-
vapaikkapäätöksen, mutta turvapaikkaa hakeneita on jäänyt 
Suomeen myös muilla oleskeluluvilla. Osa turvapaikanhaki-
joista ehti kuitenkin oleskella maassa niin lyhyen aikaa, että 
puhe ”maahanmuutosta” on heidän kohdallaan harhaanjoh-
tavaa.

8. Suomen näkeminen kansainvälisten velvoitteiden ulko-
puolisena saarekkeena ei ole vastuullista tai rehellistä tilan-
teessa, jossa Suomi on taloudellisesti, kulttuurisesti ja poliit-
tisesti jatkuvassa vuorovaikutuksessa muuhun maailmaan. 
Se ei myöskään huomioi tutkimuksia, joiden mukaan siir-
tolaisuudesta on pitkällä tähtäyksellä vastaanottajamaille 
enemmän hyötyä kuin haittaa, muuttajien lähdön syitä erit-
telemättä: ”Given the global recession of 2008/09, it is espe-
cially important to assess the impact of migration on host 
communities and countries. There is no evidence of signifi-
cant adverse economic, labour market or fiscal impacts, and 
there is evidence of gains in such areas as social diversity and 
capacity for innovation. Fears about migrants are generally 
exaggerated.” Human Development Report 2009, 92.

9. Ruotsalainen 2009. Lukua on pidettävä ainoastaan suuntaa 
antavana. Joitakin arvioita voidaan toki tehdä viranomaisläh-
teistä: osviittaa saa työperäisten oleskelulupapäätösten avulla 
(työntekijän, elinkeinonharjoittajan ja ”muulla perusteella” 
saatu oleskelulupa jne.), sillä ETA- alueen ulkopuolelta tule-
vilta työntekijöiltä vaaditaan lähtökohtaisesti työntekijän 
oleskelulupa. EU- maista tulevat (+Islannin, Liechtenstei-
nin, Norjan ja Sveitsin kansalaiset) voivat työskennellä ilman 
oleskelulupaa, vaikkakin oleskeluoikeus olisi lain mukaan 
rekisteröitävä 3 kuukauden oleskelun jälkeen. Oleskelulupa-
päätökset 2009 löytyvät diaariryhmittäin Maahanmuuttovi-
raston kaaviosta: http://www.migri.fi/download.asp?id=Oles
kelulupap%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+2009;1532;{7F1
F827F-189F-4406-9155-70E5A86D72A6} Näin kerätyt luvut 
ovat kuitenkin vahvasti viitteellisiä: ETA-alueen ulkopuolelta 
tullaan pimeisiin töihin ja EU-maista tulevilta jää rekisteröi-
tyminen ilmeisen usein tekemättä.

10. Human Development Report 2009.

11. Rental prices at Olkiluoto accommodation villages.

12. Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2006.
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13. Hallituksen esitys 269/2009.

14. Turvapaikkajärjestelmän ongelmallisuudesta kertoo 
se, miten jatkuvasti julkisuuteen nousee yleisen oikeusta-
jun vastaisia käännytyspäätöksiä. Säännöstö sisältää paljon 
harkintaa ja yksittäisiin tapauksiin liittyvien salaussäännös-
ten vuoksi on turvapaikkaviranomaisten toiminnasta vai-
kea muodostaa kokonaiskuvaa. Tilannetta ei helpota se, että 
monesti vainoa pakenevilla ihmisillä on hyvin vähän doku-
mentteja kertomuksensa tueksi. Selvää on, että järjestelmän 
väärinkäytösten pelossa ihmisiä palautetaan kohtuuttomiin 
olosuhteisiin.

15. Nykyisessä järjestelmässä avioliiton perusteella tulevien 
kohdalla ongelmana on, että he jäävät usein kotouttamis-
lain tarjoamien toimenpiteiden ulkopuolelle ja siten riippu-
vuussuhteeseen puolisoonsa. Mikäli avioliitto kariutuu, ovat 
maahanmuuttajapuolisot heikoilla esimerkiksi huoltajuus-
kiistoissa.

16. Euroopan unionin neuvoston päätöslauselma 
97/c/382/01.

17. Finnish immigration service. Tosin ryhmässä “muu 
peruste” valtaosa hakemuksista koskee työperäistä maahan-
muuttoa, esimerkiksi sellaisia ryhmiä, jotka eivät tarvitse 
työntekijän oleskelulupaa työskennelläkseen Suomessa. Jos 
nämä ”muu peruste” -hakemukset lasketaan kokonaisuudes-
saan työperäisiin, nousee tämä ryhmä selvästi muita suu-
remmaksi.

18. Suomesta löytyy myös sellaisia siirtolaisia, jotka ovat 
täällä kokonaan ilman oleskelulupaa. He ovat ehkä ylittäneet 
rajan alun perinkin ilman papereita tai väärennetyillä doku-
menteilla, tai sitten heidän määräaikainen oleskelulupansa 
on vanhentunut. Paperittomat ovat siirtolaisten lainsuojatto-
min ryhmä. He eivät voi liittyä ammattiliittoon tai turvautua 
poliisiin jouduttuaan hyväksikäytön uhriksi. Sairastuessaan 
he eivät voi hakeutua lääkäriin, eikä heillä ole mahdollisuutta 
osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Kosketus 
poliisiin merkitsee hyvin todennäköisesti karkotusta. 

Silti monet muuttavat laittomasti, koska se on helpoin tai 
ainoa vaihtoehto. Yksi tällainen paperittomien siirtolais-
ten ryhmä ovat kansainvälistä suojelua tarvitsevat ihmiset, 

jotka saapuvat yleensä Kreikkaan tai Italiaan ja jatkavat siitä 
ihmissalakuljettajien kyydissä pohjoiseen. He eivät joko tiedä 
tai välitä siitä, että Dublin II -asetuksen mukaan heidät kään-
nytetään täältä pikaisesti takaisin matkareitin ensimmäiseen 
maahan, johon he ovat jättäneet turvapaikkahakemuksen. 
Epäillään, että osalla näistä pakolaisista matkustushalukkuu-
den taustalla on ihmiskauppaa, joka kuitenkin järjestelmän 
mekaanisuuden vuoksi jää Suomessa viranomaisilta huo-
maamatta. (Raivio 2009.) Periaatteessa ulkomaalaislaki sisäl-
tää oleskeluluvan myöntämisen ihmiskaupan uhreille. Käy-
tännössä näitä myöntöjä on kuitenkin ollut toistaiseksi hyvin 
vähän. Ensinnäkin viranomaisjärjestelmä ei näytä tunnis-
tavan uhreja (eivätkä aina uhrit itsekään). Toiseksi, suurella 
osalla tavatuista ihmiskaupan uhreista on ollut oleskelulupa 
jollakin muulla perusteella. Ja kolmanneksi, ihmiskaupan 
uhrien auttamisjärjestelmällä on monissa tapauksissa niin 
vähän annettavaa, että löydetyt uhrit pyrkivät mieluummin 
selviämään muilla keinoin.

Pahimmassa tapauksessa poliisi kuljettaa paenneet uhrit 
suoraan takaisin ihmiskauppiaiden käsiin. Kirkon kansain-
välisen työn pappi Árpád Kovács (2009) kertoi tapauksesta, 
jossa mies oli käännytyspäätöksen saatuaan rukoillut poliisia 
palauttamaan hänet mieluummin lähtömaahan Irakiin kuin 
Kreikkaan, sillä ihmissalakuljettajille velkaantumisen jälkeen 
hän arvioi henkensä olevan suuremmassa vaarassa jälkim-
mäisessä maassa. Pyyntöön ei ollut suostuttu. 

19. Musiikkitalon tiedote 2007. Miesten palkka jäi uutisen 
mukaan alle kahteen euroon tunnilta.

20. Balch & Fellini & Ferro & Fullin & Hunger 2004, 181–
192.

21. Paperittomia siirtolaisia tutkivan Mervi Leppäkorven 
mukaan erilaiset arviot johtuvat tilastointikäytännöistä: 
Poliisin arvio (6000–7000) nojaa laskelmiin, joissa mukaan 
on kirjattu kaikki laittomat maahantulot eli henkilöt, joilla 
ei rajanylityshetkellä ole tähän vaadittavia asiakirjoja. Näin 
tilastoissa ovat mukana myös esimerkiksi turvapaikanhaki-
jat, joita ei yleisesti mielletä ”paperittomiksi”.

22. Naapurieni tarkka luku ei koskaan selvinnyt, vaikka myö-
hemmin tiedustelin asiaa majoitustoimistostakin. Miehiä oli 
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vaikea laskea, sillä osa oli aina töissä ja osa lomilla. Lisäksi 
parakissa vieraili paljon asukkaiden ystäviä ja miehet vaih-
toivat huoneita liiemmin majoitukseen ilmoittelematta.

23. Korys 2003, 9–10 & 23–24. Vuosien 1850–1914 välillä 
maasta muutti arviolta puolitoista miljoonaa siirtolaista ja 
saman verran lähti 1920- ja 1930-luvuilla. Toisen maailman-
sodan kuluessa Puolan väestön arvellaan pienentyneen vii-
dellä miljoonalla – luvussa on mukana rintamalla ja keski-
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