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Kun työväenliike ammattiyhdistyksistä radikaaliin vasemmistoon näyttää menettävän 
kannatustaan populistiselle oikeistolle, haetaan ”työväenluokan sympatioiden” siirtymiseen 
äärioikealle syytä siitä, että oikeistolaiset rasistit ovat ikään kuin onnistuneet kaappaamaan 
joitakin sosialistisia teemoja, asettumaan ”duunarin” tai ”pienen ihmisen” puolelle häntä uhkaavia 
suunnattomia, globaaleja voimia vastaan. Yksi keskeisistä teemoista näyttää olevan vanha 
sosialistinen virsi siitä, että siirtolaisten tuleminen työmarkkinoille on uhka valtaväestön, 
enemmistöasemassa olevan valkoisen (mies)työläisen työehdoille ja palkkatasolle. 
Perussuomalaiset ovat siten ikään kuin omaksuneet, populaarilla rasismilla sitä maustaen, 
vasemmistolaisen käsityksen siirtolaisista työvoiman ”vara‐armeijana”, jonka läsnäolo 
työmarkkinoilla antaa kapitalistille mahdollisuuden vetää palkkatasoa alaspäin. Siirtolaisia itseään 
syyllistetään siitä, jos he työskentelevät muita heikommilla työehdoilla aivan kuin he tekisivät 
jonkinlaisen valinnan heikentää yleisiä työehtoja.  Viime kädessä ratkaisu on se, etteivät siirtolaiset 
saisi lainkaan tehdä töitä eivätkä sen vuoksi lainkaan oleskella maassa, koska palkkatyö tarjoaa 
nykyisin ainoan mahdollisuuden saada oleskeluoikeus vainotussa asemassa oleville. Tässä mielessä 
vasemmistolaisten pyrkimys vastustaa siirtolaisten liikkumisen helpottamista vetoamalla 
työehtojen heikentämiseen ei eroa mitenkään siitä kapakassa mumisevan rasistin käsityksestä, 
että siirtolaiset tulevat tänne viemään ”meidän työpaikkamme, naisemme ja sosiaalirahamme” ja 
heidät pitäisi lähettää kotiin. Toisaalta argumentti on vanha ja sillä on aiemmin syyllistetty naisia, 
pyritetty estämään naisten tuleminen työmarkkinoille jo 1800‐luvun puolivälistä lähtien, kun 
tehtailijat alkoivat ottaa koneita käyttöön voidakseen korvata ammattitaitoista miestyövoimaa 
naisilla ja lapsilla. 

Sen sijaan kansainvälinen kommunistinen työväenliike Marxista ja Engelsistä alkaen on pyrkinyt 
kumoamaan näitä käsityksiä ja tutkimaan työmarkkinoiden konkreettisen luomisen keinoja, 
pääomalle alisteisen työn markkinoiden tuottamista yhteiskunnallisten valtasuhteiden kautta, 
rajoittumatta pelkästään työpaikan tai olemassa olevien työmarkkinoiden sisälle. Samalla 
siirtolaisuus oli keskeinen kysymys työmarkkinoiden rakentumiselle jo Marxin ja Engelsin aikana, 
sillä tuon ajan teollinen proletaari oli yhä useammin ”migrantti”: muuttanut maalta kaupunkiin, 



Italiasta Keski‐Eurooppaan, Preussin takamailta Ruhrin tehtaisiin, Skotlannin nummilta 
Manchesteriin. ”Maan sisäisen” ja ”kansainvälisen” muuttoliikkeen välinen ero on monin tavoin 
edelleen epäselvä eikä välttämättä muodosta ratkaisevaa kriteeriä eri siirtolaisten aseman 
eriyttämiselle. Tästä kertoo esimerkiksi Itä‐Euroopan romanien asema EU:n työmarkkinoilla. Saskia 
Sassenin kirja Guests and Aliens osoittaa hyvin, miten pitkä historia Euroopan sisäisellä 
siirtolaisuudella on ja miten siirtolaisten asema työmarkkinoilla on aina, riippumatta siitä onko 
kyse ”kansainvälisestä” vai ”kansallisesta” muuttoliikkeestä, poikennut olennaisella tavalla muiden 
työläisten asemasta jopa siinä määrin, ettei yhtenäisistä tai yksistä työmarkkinoista voida lainkaan 
puhua. 

Vasemmistolaisen käsityksen ongelmien täsmentämiseksi teen muutamia teoreettisia huomioita 
siitä, miten kapitalistiset työmarkkinat rakentuvat. Ennen kaikkea pyrin täsmentämään, mikä nyt 
vasemmiston hyökkäyksen kohteeksi joutuneiden Itä‐Euroopan romanien erityinen asema on 
Euroopan (tai Suomen) työmarkkinoilla ja missä määrin ”vara‐armeijan” teoriaan perustuva 
analyysi on sekä täysin väärä että poliittisesti päätyy samoihin johtopäätöksiin kuin rasistinen 
”uusoikeisto”.  

Aluksi lienee kuitenkin syytä täsmentää, mitä kapitalistiset työmarkkinat ovat, miten ne rakentuvat 
ja minkälaisia valtasuhteita niiden olemassaolo edellyttää?  

Ja koska tätäkään ei aina tunnuta tietävän, on vielä kerrattava mitä kapitalismi on. 

Kapitalismi on tuotannon rahatalous, jossa pyrkimyksenä on pääoman arvonlisäys investoimalla 
tuotantoon. Mikä tahansa tuotanto, jossa tuotetaan tavaroita markkinoilla tapahtuvaa vaihtoa 
varten ei ole kapitalismia, vaan kapitalismin edellytyksenä on, että arvonlisäys on tuotannon 
ensisijainen päämäärä ja että on olemassa pääomasuhde yhteiskunnallisena suhteena, joka 
kykenee organisoimaan tuotannon pääoman arvonlisäystä varten. Pääoman I osan 24. luvussa 
(”Niin sanottu alkuperäinen kasautuminen”) Marx kuvaa, miten kapitalistisen tuotantotavan ehdot 
syntyvät: pääoman arvonlisäys edellyttää työvoimaa, jonka täytyy olla ”vapaaehtoisesti pakotettu” 
myymään itseään markkinoilla kapitalistin palvelukseen. Tämä edellyttää sitä, että tuottajat on 
irrotettu tuotantovälineistä, siis ettei työläinen kykene elättämään itseään omalla työllään, omilla 
tuotantovälineillään vaan hänen on pakko elääkseen hakeutua kapitalistin palvelukseen. Tuottajan 
irrottaminen tuotantovälineistä vaatii monia verisiä toimenpiteitä, väkivaltaista puuttumista 
yhteiskunnalliseen elämään ja tuottajien olosuhteisiin, jotta voitaisiin estää ”maan vapaa 
hyväksikäyttö”, joka tekisi mahdolliseksi tuottajien itsenäistymisen kapitalistin komennosta, kuten 
Marx on aiemmin Grundrissessä kirjoittanut. 

Pääoman I osa päättyy lukuun ”Uudenaikaisesta siirtomaateoriasta”, jossa Marx tutkii siirtomaita 
eräänlaisena kapitalististen työmarkkinoiden tuottamisen laboratoriona. Marxin mukaan E.G. 
Wakefield ja porvarillinen taloustiede keksii siirtomaiden avulla – tosin vastentahtoisesti ‐  sen, 
että ”pääoma ei ole mikään esine, vaan esineiden välittämä ihmisten yhteiskunnallinen suhde”.  
Pelkkä rahan, elinhyödykkeiden, koneiden ja muiden tuotantovälineiden omistaminen ei tee 
ihmisestä vielä kapitalistia, jos puuttuu toinen ihminen, jonka on ”pakko vapaaehtoisesti myydä 
itse itsensä”. Ei riitä, että on elinhyödykkeitä, tuotantovälineitä ja jopa työläisiä, jos  puuttuvat 
kapitalistiset tuotantosuhteet, kuten Herra Peel sai karvaasti kokea. Mr. Peel vei kaiken tämän 
Englannista Amerikkaan, mutta jäi ”palvelijatta, joka olisi valmistanut hänen vuoteensa ja 
ammentanut vettä joesta”  työntekijöiden livistäessä Herra Peelin suojista vapauteen. 
Tuotantovälineet eivät välittömän tuottajan omaisuutena ole pääomaa, pääomaa niistä tulee 
vasta, kun ne omaisuutena ovat myös työläisen riistämisen ja hallitsemisen välineitä. 



Pääomasuhteen olemassaolo taas edellyttää paon estämistä, rajojen pystyttämistä, jotta voidaan 
estää liike kohti vapaata maata ja itsenäisiä työoloja. Rajojen luominen onkin siksi kapitalismin 
kannalta aivan olennaista työvoiman kontrollia. 

Kapitalistiset työmarkkinat eivät siis ole olemassa luonnostaan eivätkä ne ole suljettu kokonaisuus, 
jossa vallitsisi pelkästään kysynnän ja tarjonnan laki. Marx korostaa korostamistaan, että 
porvarillisen idealismin pintatasolta, markkinoiden maailmasta, jossa ”on todellakin vallalla 
ainoastaan vapaus, tasa‐arvoisuus, omistus ja Bentham”, on laskeuduttava tuotannon tasolle, 
tehdassalien pimeyteen. Täällä tasa‐arvosta ei ole jälkeäkään, sillä kapitalisti pyrkii kaikin keinoin 
riistämään työläistä välittämättä edes siitä, säilyykö tämä hengissä, eikä työmarkkinoilla vallitse 
vapaa porvarillinen kilpailu, sillä kun kaksi muodollisesti tasa‐arvoista, mutta intresseiltään 
vastakkaista vaatimusta (työnantajan pyrkimys laskea palkkoja tai heikentää työehtoja ja työläisen 
vaade kohentaa niitä) kohtaa, ratkaisevaa on luokan kollektiivinen poliittinen voima. Marx 
kirjoittaa: ”Kapitalisti pitää kiinni ostajanoikeudestaan koettaessaan tehdä työpäivän niin pitkäksi 
kuin mahdollista ja jos suinkin mahdollista tehdä yhdestä työpäivästä kaksi. Toisaalta myydyn 
tavaran erikoinen luone sisältää rajan sen kuluttamiselle ostajan taholta, ja työmies pitää kiinni 
oikeudestaan myyjänä koettaessaan rajoittaa työpäivän määrättyyn normaalipituuteen. Tässä on 
siis ristiriita, oikeus oikeutta vastassa, ja molemmissa on yhtälailla tavaranvaihdon lain sinetti. 
Yhtäläisten oikeuksien yhteentörmäyksen ratkaisee voima. Ja niinpä kapitalistisen tuotannon 
historiassa työpäivän säännöstely esiintyy taisteluna työpäivän rajoista, taisteluna 
kokonaiskapitalistin, ts. kapitalistiluokan ja kokonaistyömiehen, ts. työväenluokan välillä” 
(Pääoma, I osa, luku ”Työpäivä”). 
 
Tämän työmarkkinoiden luonteen oivalsi porvarillisen taloustieteen piirissä ensimmäisenä J. M. 
Keynes, jonka mukaan palkka oli ”alaspäin jäykkä” muuttuja, sitä ei voinut laskea herättämättä 
työläisten väkivaltaista vastarintaa vaan ainoaksi realistiseksi keinoksi kasvattaa työvoimasta 
imettävän lisäarvon määrää jäi työn tuottavuuden kasvattaminen ja tuottavuushyötyjen 
jakaminen työntekijöille tehtaassa syntyvien konfliktien liennyttämiseksi1. (Keynes siis korostaa, 
että työmarkkinat eivät ole tavalliset markkinat ja sanoutuu irti neoklassisesta työn 
taloustieteestä, minkä vuoksi on huvittavaa, että nykyisin keynesiläiseksi kiihkeästi julistautuva 
vasemmisto työmarkkinoiden analyyseissaan aina kaivaa haudasta neoklassisen teorian, johon 
edes porvaristo ei enää tunnu nojaavan kun se huolehtii ”työhön kannustamisesta”.) 
 
Myöhemmin olennaisen kritiikin työmarkkinoiden tasa‐arvon käsitykselle ovat tuottaneet 
feministinen liike ja antikolonialistinen liike, jotka ovat korostaneet sitä, että kapitalismi ei perustu 
pelkkään työn ja pääoman vastakkaisuuteen vaan pääomasuhteen alla on aina erilaisten voimien 
verkosto: sukupuolittunut työnjako, etninen työnjako, kaikki erilaiset näitä hierarkioita tuottavat 
valtasuhteet. Tai kuten Michel Foucault sanoo: ”Jotta olisi lisäarvoa, on oltava alavaltaa. Ihmisen 
olemassaolon tasolla on luotava mikroskooppisen, kapillaarisen vallan kudos, joka kiinnittää 
ihmiset tuotantokoneistoon, joka tekee heistä tuotantoagentteja, työläisiä” (M. Foucault: ”La 
verité et les formes juridiques”, Dits et écrits. 1954‐1988, Gallimard, Paris 1994). Nämä alavallan 
muodot sosialistinen ammattiyhdistysliike on lähes aina unohtanut kuvitellessaan, että 
työmarkkinoilla todella vallitsee porvarillinen tasa‐arvo, kaikkien työntekijöiden yhtäläiset 
lähtökohdat,  ja myös, että työläinen (joka käytännössä on valkoinen mies) pulpahtaa 

                                                       
1 Ks. Antonio Negri, ”Keynes and Capitalist Theory of the State”, in M. Hardt & A.Negri: Labor of 
Dionysos. A Critique of the State‐Form, Minnesota UP, 1992. 



työmarkkinoille ”luonnostaan ruokittuna ja paidat silitettynä kuin sienet sateella” (A. Perez Orozco 
ja S. del Rio, ”La economia desde el feminismo”).  
 
Luennoillaan Turvallisuus, alue, väestö (Tutkijaliitto 2010) Foucault korostaa, että ”ei ole 
tuotantosuhteita ja sitten vielä lisäksi, rinnalla tai yläpuolella vallan mekanismeja, jotka jälkikäteen 
muuntelisivat, häiritsisivät, tukevoittaisivat , eheyttäisivät tai vakauttaisivat niitä. Ei ole esimerkiksi 
perhesuhteita ja niiden rinnalla lisäksi valtasuhteita,; ei ole seksuaalisuhteita ja niiden rinnalla tai 
yläpuolella valtasuhteita. Valtamekanismit kuuluvat sisäisesti kaikkiin näihin suhteisiin ja ovat 
kehämäisesti sekä niiden syy että seuraus”. Niinpä näitä suhteita koskevat taistelut ovat pääoman 
ylivallan purkamisen kannalta aivan yhtä olennaisia kuin ”työtaistelut”, eivätkä lainkaan 
marginaalisia tai toissijaisia, kuten perinteinen työväenliike edelleen tuntuu kuvittelevan myös 
silloin kun se tukee niitä ”omantunnonkysymyksinä”, siis humaanisuutta osoittavina 
”arvokamppailuina”. 
 
Toisin kuin niin poliittisen taloustieteen kuin sosialismin klassikot (A. Smithistä ja D. Ricardosta 
Marxiin ja niin edelleen) olivat kuvitelleet, kapitalismin edellytyksenä ei siis ole pelkästään vapaa 
palkkatyö vaan ainoastaan pääomalle alistettu, riippuvainen työ. Yann Moulier Boutang osoittaa 
ikään kuin Foucault’n mikrovallan analytiikkaa työmarkkinoiden alueelle soveltavassa kirjassaan De 
l’ésclavage au salariat, miten tämä on läpi kapitalismin historian voinut tarkoittaa vapaan 
palkkatyön sijaan aivan yhtä hyvin myös erilaisia ei‐vapaan työn muotoja varsinaisesta orjatyöstä 
erilaisiin määräaikaisen orjuuden muotoihin (ns. indentured labour) ja siirtolaisten poliittisesti 
alisteiseen asemaan työmarkkinoilla. ”Vapaa” palkkatyö on ainoastaan yksi pääomalle alistetun 
työn muoto. Nykyistä siirtolaisten työskentelyä oikeudettomassa tilassa olisikin tarkasteltava 
ainoastaan yhtenä historiallisena työn alistamisen muotona, joka on osa pitkää jatkumoa.  
 
Moulier Boutangin mukaan kapitalististen työmarkkinoiden olemassaolo edellyttää ennen kaikkea, 
että estetään työläisten pakeneminen ulos työmarkkinoiden piiristä, siis estetään työntekijää 
lähtemästä kapitalistin palveluksesta ja etsimästä suotuisampia elinolosuhteita vapaasti muualta. 
Siirtolaisuuspolitikka on erityinen muoto työmarkkinoille pääsyn säätelyssä ja ulkomaisen 
työvoiman aseman hahmottumisessa työmarkkinoiden sisällä. Siirtolaisuuspolitiikka viittaa 
yksinkertaisesti ”siirtolaisvirtojen kontrollina” työmarkkinoiden kontrolliin. Työvoiman liikettä ei 
kutienkaan pitäisi analysoida niin että pidetään yleistapauksena sisäistä migraatiota ja 
kansainvälistä poikkeuksena vaan päinvastoin. Samat kontrollit ovat koskeneet historiallisesti 
myös sisäistä migraatiota: yhä edelleen myös liikkuminen maan sisällä saattaa edellyttää passia, 
kuten Kiinassa, ja myös läntisessä Euroopassa näin oli aina 1800‐luvun lopulle asti.  

Historiallisesti voidaankin todeta, että ”palkkatyön vapautumisen”, siis sellaisen työsopimuksen 
synnyn jossa työntekijä voi koska tahansa ehdoitta purkaa työsopimuksen mutta työnantaja ei, 
kääntöpuolena on syntynyt siirtolaisten mahdottomuus rikkoa työsopimusta (koska hänen 
oikeutensa maassa oleskeluun on sidottu tiettyyn työsopimukseen ja lähteminen työpaikasta 
johtaisi karkotukseen). 

Kirjassaan Moulier Boutang tarkastelee koko kapitalististen työmarkkinoiden edellytyksiä 
siirtolaisuuspolitiikan kautta. Hänen mukaansa ”riippuvaisten työntekijöiden paon kontrolli on 
tärkein elementti joka on edeltänyt erilaisten ei‐vapaan työn muotojen syntyä, kehitystä ja 
korvautumista ja toisaalta sosiaaliturvan ja vapaan palkkatyöläisen aseman syntyä sekä 
työoikeuden syntyä. Riippuvaisen, vapaan tai ei‐vapaan työn pako näyttäytyy primum mobilena ei 
vain työmarkkinoiden luomiselle, muutokselle ja työmarkkinoiden historiallisten instituutioiden 



tuhoutumiselle vaan myös kapitalistiselle kilpailulle ja yleensä pääoman kasautumiselle.” Toisin 
sanoen ainoastaan työläisten pyrkimys lähteä pakoon, paeta joko itsenäisen työn piiriin, 
Amerikkaan tai Länteen, on pakottanut luomaan sellaisia instituutioita kuten työoikeus ja 
muodollisesti vapaa, mutta työläisen kannalta taattu työsopimus. Kapitalistit ovat tämän aina 
hyvin tienneet. 
 
Työoikeuden kehitys osoittaa miten keskeistä on ollut organisoida instituutioiden kautta 
työntekijän liikkuvuutta ja mahdollisuutta purkaa työsopimus. Työnantajan ja työntekijän välisten 
taloudellisten transaktioiden säännöllistämiseksi on yleensä toimittu niin että ensin on yritetty 
luoda sopimuksia jotka estävät lähdön tai liikkumisen jolloin työntekijät ovat olleet puoli‐orjan 
asemassa. Kun tämä on kohdannut liikaa vastarintaa on luotu sosiaalipolitiikan keinoja, joilla 
voidaan pidentää työsopimusta tai säännellä sen kestoa (esimerkiksi ansiosidonnaisen 
työttömyysturvan työssäoloehto). Myös köyhäinapu on siis syntynyt työvoiman liikkuvuuden 
kontrolloimiseksi. 

Sosialistien ja perussuomalaisten kuvaama vara‐armeijan tilanne edellyttää sitä, että mitään pakoa 
työmarkkinoilta ei tapahdu, mutta tämä edellytys pätee vain poikkeustapauksissa. ”Työvoiman 
vara‐armeijan” eli työn rajattoman tarjonnan idea on yleinen marxilaisissa tai uusklassisissa 
työmarkkinoiden analyyseissa. Suhteessa siirtolaisuuteen tämä tarkoittaa, että muuttoliike 
kehittyvistä maista antaa teollisuusmaille mahdollisuuden pitää aisoissa työvoimansa palkat. Myös 
valtaväestön työehdot huonontuvat, riisto pahenee jne. Näin maahanmuuttopolitiikasta saatava 
kuva muuttuu. ”Vara‐armeija” –käsityksen omaksuminen aiheuttaa yleensä sen että 
muodostetaan negatiivinen suhde maahanmuuttoon.  Sen sijaan toinen näkemys lähtee siitä että 
migraatio on yksilön keino tavoitella parempaa ja siirtolaisten poikkeuksellisen aseman 
työmarkkinoilla luo valtioiden siirtolaisuuspolitiikka, joka saa aikaan sen, etteivät siirtolaiset 
kilpaile samoilla työmarkkinoilla kuin ”valtaväestö” vaan muodostavat erilliset markkinat niiden 
rinnalle. Itse asiassa kysynnän siirtolaisten työlle on historiallisesti synnyttänyt nimenomaan 
valtaväestön pako paskaduuneista ja fordismissa luotu työmarkkinoiden sääntelyn järjestelmä, 
joka on tehnyt tämän paon mahdolliseksi (edelleenkään työttömyysturvajärjestelmässä ei ole 
pakko ottaa vastaan työtä, joka ei vastaa hakijan koulutusta tai osaamista). 

Siirtolaisten työ muodostaa erilliset markkinat, joilla eivät päde samat ehdot kuin ”valtaväestön” 
työmarkkinoilla. Siirtolaisten työvoiman, jota työn taloustiede kutsuu ”eksogeeniseksi 
työvoimaksi”, hintaa ei määritä vain kysyntä ja tarjonta, ts. se ei määrity markkinamekanismin 
mukaan vaan siihen vaikuttavat suoraan valtion ihmisten liikkumiseen kohdistavat sääntelytoimet. 

Käydäänpä läpi Yann Moulier Boutangin analyysi siitä, mitä työmarkkinat ylipäätään ovat ja miten 
siirtolaisten eksogeenisen työn markkinat eroavat normaaleista (”endogeenisen” työvoiman 
markkinoista). 

Aluksi: ylipäätään palkkatyösuhde on hyvin erityinen suhde ja työmarkkinat ovat hyvin erityiset 
markkinat. Palkkatyöhön liittyvä hierarkinen suhde (työntekijän on tehtävä työtä työnantajan 
valvonnassa ja määräysvallassa) ei ole palautettavissa markkinoihin. Kapitalistiseen 
yhteiskuntajärjestykseen eivät myöskään kuulu vain markkinat vaan myös palkkatyön järjestys, 
suurten organisaatioiden kuten valtio ja suuryritykset, järjestykset. Moulier Boutang kirjoittaa: 

”meidän työhypoteesimme on seuraava: eksogeeninen työ, jonka yksi muoto työvoiman 
kansainvälinen muuttoliike on, paljastuu perustavanlaatuiseksi palkkatyön muodostumisen 
kannalta. Palkkatyön järjestyksen muodostumisessa tutkimme olennaista johtolankaa: liikkuvuutta 



ja sen kontrollia. Tutkimme palkkatyön järjestyksen epävakauden alueita. Näin marginaalien 
kautta saadaan esiin keskuksen luonne. Korostamme itseliikkuvuutta, toimijoiden spontaaniutta, 
paon käytäntöjä. Vaikka kyse on yksilöllisellä tasolla tapahtuvista asioista ne ovat välittömästi 
kollektiivisia jo siksi että niihin liittyy miljoonia ihmisiä. Mikrotaloudellinen ulottuvuus ja valtion 
makrotaloudellinen interventio ovat tiukasti yhteenkietoutuneita. Valtio harjoittaa siis 
migraatioiden tuottamien ulkoisvaikutuksien hallintaa tuottamalla ulkoisvaikutuksia2. 

Moulier Boutang tiivistää väitteensä seuraaviin teeseihin: 

I Eksogeenisen työvoiman käytöstä kansallisten työmarkkinajärjestelmien sisällä vaihtelevissa 
institutionaalisissa muodoissaan (Länsi‐Eurooppa, pysyvän maahanmuuton maat, Etelä‐Afrikka, 
Keski‐ ja Etelä‐Amerikan väliaikainen muuttoliike maataloudessa) on tullut rakenteellinen tekijä 
työmarkkinoiden toiminnassa, joka on osa näiden talouksien sääntelymuotoa 

II Siirtolaisuuspolitiikkaa on siis analysoitava endogeenisenä (sisäisenä) tekijänä taloustieteelle 

III hierarkisoiduilla, segmentoiduilla työmarkkinoilla eksogeenisen työvoiman tulo maahan 
muuttuu työnjaon etnisoimiseksi.  

Eli taloudellisesti ja symbolisesti väheksytyimmät työt päätyvät yleensä eksogeeniselle työvoimalle 

Näin siirtolaisuus on fordismin ”kultaisten 30 vuoden” (n. 1945‐75) aikana johtanut 
työmarkkinoiden uudelleensegmentaatioon samalla kun perinteiset segmentaatiot kuten naisten 
syrjintä ovat jossain määrin vähentyneet (tosin nämä segmentaatiot toimivat myös päällekkäin, 
siirtolaisnaisten työ on kasvanut valtavasti migraatioiden feminisoitumisen myötä mutta 

                                                       
2 Yleisesti ulkoisvaikutuksella tai ulkoisuudella (externality) tarkoitetaan tuotantopaikalle ulkoisia 
tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotannon dynamiikkaan. Negatiivisesta ulkoisvaikutuksesta kyse on 
silloin, kun ulkoiset olosuhteet vaikuttavat negatiivisesti tuotantorakenteeseen ja kohottavat 
kustannuksia joko suoraan tai epäsuorasti. Positiiviset ulkoisvaikutukset taas vaikuttavat 
positiivisesti tuotannon dynamiikkaan joko hyötyjen tai tehokkuuden kasvun kautta. Yleisin 
esimerkki on julkisen talouden tuottamat tuotannon edellytykset, joita yksityiset tuottajat eivät 
kykene tai halua tuottaa: koulutus, liikenne jne. Kollektiiviset hyödykkeet, joiden käyttö ei lisää 
niiden marginaalikustannuksia – yhden lisämatkustajan nouseminen metroon ei tee sen 
liikkumisesta kalliimpaa – tuottavat pelkästään ”ulkoisia vaikutuksia”. Koska näiden hyödykkeiden 
marginaalikustannus on nolla, ei hyödykkeiden hintaa viime kädessä voida määrittää 
markkinamekanismin mukaan eivätkä yksityiset toimijat siten ole kiinnostuneita tuottamaan niitä. 
Kollektiivisten hyödykkeiden puuttuminen kuitenkin aiheuttaisi yhteiskunnallista haittaa, minkä 
vuoksi tarvitaan valtion väliintuloa: julkista investointia tai verotuksellista kannustinta, joka saa 
yksityiset toimijat huomaamaan ilmiön tuottamat ulkoisvaikutukset. Näiden kollektiivisten 
hyödykkeiden merkitystä on analysoinut ennen kaikkea taloustieteilijä André Vienes ”julkisen 
ulkoisvaikutuksen” käsitteen avulla ja 1980‐luvun puolivälistä alkaen ne ovat saaneet yhä 
keskeisemmän roolin ns. endogeenisen kasvun teorioissa. Moulier Boutangin mukaan valtion 
siirtolaisuuskontrolli muodostaa siis positiivisen ”julkisen ulkoisvaikutuksen”, koska se antaa 
yrityksille mahdollisuuden alentaa työvoiman kokonaiskustannuksia. Hyvän yleisesityksen 
ulkoisvaikutuksen käsitteestä antaa Andreas Papandreou, Externality and Institutions, Oxford UP, 
1992. 

 



naisvaltaisten alojen siirtolaisten suorittama työ on yleensä kaikkein väheksytyintä ja 
alipalkatuinta).  

IV On olemassa jatkuvuus työmarkkinoiden toiminnan ja vähemmistöjen poliittisen aseman 
kanssa, koska poliittisesti alistettu asema muodostaa perustan työmarkkinoiden segmentaatiolle 

V empiirisellä tasolla voidaan todeta, että on edelleen olemassa jäykkä etninen työnjako, jossa 
etnisille vähemmistöille päätyvät matalapalkkaisimmat ja symbolisesti väheksytyimmät työt 

 

Fordistinen työmarkkinakompromissi ja kansainvälinen työnjako 

 

Nostalgia työmarkkinoiden kulta‐ajasta kohdistuu siis ns. fordismin kauteen (n. 1945‐1970), jolloin 
palkat nousivat tasaisesti, työsuhteet olivat vakaita ja OECD‐maat kokivat historian tasaisimman 
taloudellisen kasvun kauden. Fordismin idea oli, Henry Fordin ja J. M. Keynesin ideoita mukaillen 
jakaa tuottavuushyötyjä työntekijöille, mikä takasi maksukykyisen kysynnän ja toisaalta tasainen 
tulokehitys, joka takasi työvoiman saatavuuden ja vähensi pakoa työläisten pakoa tehtaista. 
Nykyisin fordistinen työmarkkinamalli on kuitenkin ajautunut kriisiin: arvioista vaihdellen jostakin 
1970‐luvun lopulta lähtien eivät työläisten reaaliansiot ole Yhdysvalloissa nousseet käytännössä 
lainkaan, eivätkä missään suhteessa tuottavuuden kasvuun. Suomessa palkkojen ja tuottavuuden 
välinen yhteys katkesi 1990‐luvun laman aikana. 

Yksi keskeisistä fordismin murtaneista tekijöistä oli, työläisten taistelujen ja feministisen 
sukupuolittuneen työnjaon vastaisen kamppailun lisäksi, siirtolaisuus ja sen dynamiikka. 
Siirtolaisten liike yhdessä antikolonialististen kamppailujen kanssa murensi vähitellen fordismin 
aikana vallinneen kansainvälisen työnjaon, jossa keskus/OECD‐maat tuottivat teollisia 
lopputuotteita ja periferian/kolmannen maailman maat raaka‐aineita. Nykyisin keskus‐periferia –
mallin ovat korvanneet globaalien metropolien verkostot, joiden sisään työnjako sijoittuu. 
Samassa metropolissa voi hyvin lähekkäin olla sekä huippupalkattuja yrityspalveluja että 
laittomien siirtolaisten usein harmaan talouden piiriin kuuluvaa erittäin matalapalkkaista 
palvelutuotantoa. Ylipäätään työmarkkinoiden jakautumisen kansallisiin alueisiin on korvannut 
”asteittaisen suvereenisuuden”3 vyöhykkeiden tuotanto. Tilojen jakautuminen on nykyisin hyvin 
joustavaa ja tiettyä strategista tavoitetta varten saatetaan luoda normaalista juridisesta 
järjestyksestä poikkeavia tiloja kuten Kiinan ja muiden Itä‐Aasian maiden erityistalousalueet, joilla 
työlainsäädäntöä ei tarvitse noudattaa. Aihwa Ong kuvaa näitä pääoman spesifeihin tarpeisiin 
luotavia erityisvyöhykkeitä ”leveyspiireiksi” (latitudes), poikkeustiloiksi, jotka koordinoivat hyvin 
erilaisia työn kontrollin ja sääntelyn akseleita. Nämä ”lateraaliset” tuotantojärjestelmät tekevät 
mahdolliseksi hallinnallisuuden venyttämisen ja pakkotyön alueet monissa paikoissa. Leveysasteet 

                                                       
3 ”market‐driven strategies of spatial fragmentation respond to the demands of global capital for 
diverse categories of human capital, thus engendering a pattern of noncontinuous, differently 
administrated spaces of ”graduated” or ”variegated sovereignty”. Aihwa Ong, Neoliberalism as 
exception. Mutations in citizenship and sovereignty, Duke UP, Durham and London, 2006 

 

 



voivat syntyä täysin normeista tai laeista riippumatta, niillä voi olla työpaikkoja, joissa ei tarvitse 
noudattaa mitään työlainsäädäntöä. 

Näiden alueiden hallinnoinnissa siirtolaisuuden, siis liikkeen hallinta näyttelee keskeistä osaa. 
Tunnetuin esimerkki on tietenkin Kiinan hukou‐järjestelmä, joissa ihminen on sidottu tiettyyn 
kotipaikkaan ja kaupunkeihin työn perässä muuttaneet talonpojat elävät Pekingin, Shanghain ja 
Guangzhoun kaltaisissa keskuksissa tämän vuoksi lähes oikeudettomassa tilassa, vailla 
mahdollisuuksia esimerkiksi terveys‐ tai koulutuspalveluihin. Mutta näitä erityisalueita ei voi 
ymmärtää ilman kansallisvaltioiden sisälle piirrettyjen rajojen funktiota. Esimerkkinä voidaan 
tarkastella sitä, miten erilaiset rajat tuottavat naisten työmarkkinaposition Shenzhenin 
erityistalousalueella. Naisten oikeus oleskella siellä on hukou‐järjestelmän ansiosta riippuvaista 
työnteosta niin että he ovat täysin riippuvaisia yrityksestä, joka voi palkatessaan työntekijää 
suorittaa valikoinnin erilaisten ”rajojen” kuten kielitaidon, siviilisäädyn ja asenteen perusteella. 
Toisaalta järjestelmä muodostaa voimakkaita ”ajallisia” rajoja, sillä naiset oleskelevat näillä alueilla 
vain tietyn ajan, missä ”pääoman aika, valtion aika ja patriarkaalisen naisten elämän sääntelyn 
aika” osuu yhteen, se on myös eräänlainen lykkäysaika tai väliaika jolloin tehdään paskaduunia 
parempaa odotellessa (siis naimisiinmenoa). Toisaalta se on myös keino paeta patriarkaalisia oloja 
kotona.  

Brett Neilson ja Sandro Mezzadra ehdottavatkin ”kansainvälisen työnjaon” tilalle uutta termiä 
”työn monistuminen” (multiplication of labor)4. Työvoiman sisäiset hierarkiat muuttuvat sillä 
tavoin monimutkaisemmiksi, että kansainvälisen työnjaon käsite alkaa olla hämärtävä, sillä se 
perustuu selkeään mallin globaalin tilan jakautumisesta teollisuusmaiden muodostamaan 
keskukseen ja kolmannen maailman periferiaan. Erilaisia hierarkioita eri akseleilla syntyy siis yhä 
enemmän ja ne ovat monimutkaisempia. Siirtymien kiintiöistä pistemalleihin työperäisen 
maahanmuuton hallinnassa on yksi hyvä esimerkki tästä.  

Kansallisvaltioiden rajat ylittävän sekä sisäisen siirtolaisuuden eri muodot ja niiden erityiset 
työmarkkinat muodostavat nimenomaan tällaisia ”leveyspiirejä”, siis erityisiä asteita maapallon 
pinnalle moninaisissa työvoiman hierarkioissa.  

Ennen siirtymistä tarkastelemaan, miten nämä leveyspiirit muodostuvat nykyisin Euroopan sisällä 
ja minkä aseman esimerkiksi Helsingin kaduilla oleskelevat romanit saavat näissä tai mikä on 
heidän sijaintinsa, tarkastellaan siirtotyön markkinoiden yleistä asemaa ja niiden muutosta 
fordismin kriisin jälkeen. 

Yann Moulier Boutangin väitteen mukaan todellinen fordistinen työmarkkinakompromissi ei 
oikeastaan koskettanut palkkojen ja voittojen suhdetta. Palkat eivät aina nousseet edes ”kultaisten 
30 vuoden aikana” muuten kuin nimellisesti. Kausittain niiden ostovoima myös heikkeni. 
Todellinen kompromissi koski työn hierarkista jakoa. Nimellispalkkojen jatkuvaa nousua vahvisti 
takuu sitä, että ei joudu alaspäin hierarkisesti jakautuneilla työmarkkinoilla. Toisin sanoen 
ammattiyhdistysliikkeen saavutus, jota itse asiassa myöskään fordismin kriisi ei ole rapauttanut, ei 
ollut tuloerojen pieneneminen (sillä ne ovat kasvaneet fordismin hajoamisen jälkeen)  vaan se että 
”20‐lukuun verrattuna aikuisen, valtaväestöä edustavan, valkoisen keskimääräisen taidokkuuden 
omaavan miehen todennäköisyys olla joutumatta takaisin sinikaulustyöhön, banaaliin 
manuaaliseen työhön tai yötyöhön tms. on suuresti kasvanut. (Moulier Boutang)” Moulier 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Boutangin mukaan ”(reaali)palkkojen jäykkyyden” sijaan fordismissa vallitsi ”työnjaon jäykkyys 
alaspäin”. 

Työnjako on puolestaan sellainen tae, jota ei voi helposti romuttaa rahan arvon manipuloinnilla ja 
se on helppo huomata jne. Työllisyyden takaminen oli myös tähän liittyvää sillä todennäköisyys 
menettää työnsä oli pieni.  Tämän työnjaon jäykkyyden takasi jatkuva eksogeenisen työvoiman 
tulo markkinoille. Paskaduuneihin ”riitti aina väkeä”, minkä vuoksi valkoiset eivät joutuneet niihin. 
Tämä johtui tulokkaiden asemasta kansainvälisessä suhteellisten työn hintojen rakenteessa ja 
heidän poliittisesti oikeudettomasta asemastaan, joka teki heistä alistettuja työmarkkinoilla.   

Jatkuva eksogeenisen työn uusintaminen ja työmarkkinoiden segmentaatio tapahtuu siis 
liikkuvuuden kontrollin kautta. Kun vuosina 1970‐75 täystyöllisyyden takuu alkoi murentua  tuli 
tästä työnjaon jäykkyyydestä entistä tärkeämpää ”yhteiskuntasopimukselle”. ”Joka kerta kun 
etninen työnjako on uhannut heikentyä väestön pienenemisen tai siirtolaisten kansallisuuden 
saamisen tai kansallisen väestön heikoimmassa asemassa olevien kerrosten alkavan köyhtymisen 
vuoksi ksenofobiasta on tullut massailmiö”, kirjoittaa Moulier Boutang. Näin ollen kansainvälisen 
siirtolaisuuden tuottamilla positiivisilla ulkoisvaikutuksilla ei ole mitään tekemistä klassisen 
kilpailuasetelman (vara‐armeija) kanssa vaan on yhteydessä fordistisen järjestelmän sisäiseen 
työnjakoon, joka perustui ay‐liikkeen kanssa tehtyyn kompromissiin (collective bargaining). 
Siirtolaiset päinvastoin paikkasivat työmarkkinoilla sitä työvoiman kysyntää, joka oli syntynyt 
valtaväestön paosta ja mekaanisesta, yksitoikkoisesta tai alipalkatusta työstä kieltäytymisestä. 
Näinhän tapahtuu edelleen esimerkiksi Suomen siivoustyömarkkinoilla.  

Nimenomaan siirtolaisten liikkeen kontrolli oli toisaalta se alavallan muotojen rykelmä, joka teki 
mahdolliseksi fordististen, suljettujen työmarkkinoiden ja niillä tapahtuneen kompromissin. 
Työmarkkinat jakautuivat erillisiin endogeenisen ja eksogeenisen työvoiman markkinoihin. 
Eksogeenisillä työmarkkinoilla ei siis vallitse suora kysynnän ja tarjonnan (kilpailun) laki vaan 
valtion toimet liikkumisen kontrolloimiseksi säätelevät suoraan työntekijän asemaa. Nykyisin myös 
ns. normaalityömarkkinat ovat tietenkin prekarisoituneet eikä niilläkään enää voida puhua 
standardityösopimuksesta sanan varsinaisessa merkityksessä, tai palkkatyöstä ylipäätään, sillä 
työntekijän kontrolloimiseksi vaaditaan yhä enemmän pelkästä taloudellisesta pakosta poikkeavia 
keinoja, jotta voitaisiin estää eksodus itsenäiseen työhön tai elämään palkkatyöstä riippumatta. 
Tässä suhteessa on tietenkin Marxin ja Foucaultin tavoin korostettava, ettei porvarillisen 
käsityksen mukaisia muodollisesti tasa‐arvoisia työmarkkinoita ole koskaan ollut olemassa. 
Fordismissa ne edellyttivät yhtäältä naisten, toisaalta siirtolaisten ulossulkemista ”endogeenisilta” 
työmarkkinoilta ja eksogeenisten työmarkkinoiden sekä naisten ilmaisen kotityön toimintaa 
työmarkkinoiden ”alla” työvoimaa tuottavina mikrotason rakenteina.  

Fordismin kriisin jälkeen endogeeniset työmarkkinat ovat siis purkautuneet ja nykyisin työläisen 
pakottaminen myymään työvoimaansa markkinoilla edellyttää puuttumista uusin tavoin 
yhteiskunnan elämään. Tämän tiesivät hyvin Michel Foucaultin tutkimat uusliberaalit (saksalaiset 
ordoliberaalit ja amerikkalainen Chicagon koulukunta), jotka korostivat että markkinoiden 
edellytysten luominen edellyttää laajamittaista puuttumista työn edellytyksiin (ks. M. Foucault: 
Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France 1978‐79). Tätä he kutsuivat 
”elämänpolitiikaksi” tai ”yhteiskuntapolitiikaksi”. Työmarkkinoiden prekarisoimisen keinot 
toimivat tällä alueella ja sen vuoksi prekarisaatiossa onkin aina kyse elämän prekarisaatiosta: on 
puututtava ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, tietoon, terveydenhuoltoon, 
mahdollisuuksiin liikkua ja hankkia asunto ja niin edelleen. Tässä suhteessa valtaväestö ei enää 
poikkea siirtolaisesta ja hyökkäykset siirtolaista vastaan eräänlaisena prekarisaation syntipukkina 



muistuttavatkin Franz Fanonin kuvauksia kolonisoitujen kääntymisestä toisiaan vastaan: helpointa 
on puukottaa kaltaistaan. 

Kuitenkin siirtolaisten työmarkkinat poikkeavat edelleen ratkaisevalla tavalla valtaväestön 
työmarkkinoista heidän oleskeluunsa ja liikkumiseensa kohdistuvien erityisten kontrollien 
ansiosta. Eri maista ja eri keinoin saapuvien siirtolaisten työmarkkinat muodostavat erilaisia 
”leveyspiirejä” sen mukaan, onko heillä maahan saapuessaan dokumentit vai ei, ovatko he 
turvapaikanhakijoita vai eivät, ovatko he kenties EU‐kansalaisia kuten itäeurooppalaiset romanit 
vai onko heidän asemansa Euroopassa täysin ”laiton”. Elämänpolitiikan tai yhteiskuntapolitiikan 
alueella luodaan siis edellytykset eri leveysasteiden olemassaololle ja tutkimuksen siitä, miten 
siirtolaisten työmarkkinat eroavat muista, on tutkittava näitä valtasuhteita. Kansalaisten tai 
valtaväestön työsuhteita suojelee kuitenkin edelleen ainakin osa fordistisen sääntelymuodon 
piirteistä, joita erityisesti ay‐liike pyrkii pitämään yllä. 

Pikemminkin kuin normaalin ja epänormaalin kaksijakoiseen eroon, siis siirtolaisten kuten 
romanien ulossulkemiseen standardityömarkkinoilta, nykyiset työmarkkinoiden ”leveyspiirien” 
tuottamisen keinot perustuvat eriyttämiseen tai erottelemiseen (differentiaatioon) ja ovat 
luonteeltaan ”turvallisuuden tekniikoita”, kuten Foucault sanoo (ks. Turvallisuus, alue, väestö, 1. 
Luento). Työmarkkinoita on lukuisia erilaisia tai niiden sisällä on lukuisia eri hierarkioita ja niiden 
suhteuttaminen toisiinsa muistuttaa pikemminkin tilastollista normaalijakaumaa, jossa on erilaisia 
normaaliuksia ja eri markkinoiden poikkeamista toisistaan hallitaan moduloiden tai optimoiden, 
siis pitäen huolta siitä, ettei missään synny liiallisia työmarkkinoilta paon mahdollisuuksia ja eri 
markkinat muodostavat yhdessä mahdollisimman taloudellisesti tehokkaan kokonaisuuden. Tässä 
eri ryhmiä voidaan pelata toisiaan vastaan, kuten tehtaiden ulkoistamisen ”race to the 
bottomissa”, siirrettäessä tuotantolaitoksia yhä matalampien tuotantokustannusten alueelle, 
mutta olennaista on, että kapitalismi tarvitsee aina eri tuotantovyöhykkeitä: sekä huippupalkattuja 
professionaaleja, perustason tietotyöläisiä kuten koodaajia, metropolien palveluduunareita (ns. 
McJobs) että erityistalousalueilla orjuuden kaltaisissa olosuhteissa työskenteleviä 
teollisuustyöläisiä. Kaikkien näiden vyöhykkeiden erotteleminen toisestaan edellyttää lukuisia ei‐
markkinapohjaisia toimenpiteitä kuten valtioiden liikkumiseen kohdistamaa kontrollia, 
verohelpotuksia, alueiden erityistä kulttuurista tai taloudellista vetovoimaa, joka kerää 
siirtotyöläisiä, juridisten instituutioiden kuten työoikeuden muunnelmia jne. 

Nykykapitalismin työvoiman hallinta tapahtuu tehtaan suljettujen tilojen sijaan siis yhteiskunnan 
avoimessa tilassa (metropolissa), koko yhteiskunnallisessa elämässä ja perustuu ennen kaikkea 
turvallisuuden tekniikoihin. Jo vuosien 1977‐78 luennoillaan Foucault oivalsi, että turvallisuuden 
tekniikoiden kohteena ovat ”monet monina” ja niiden sekä subjektina että objektina on moneus, 
väestö tai yleisö. Siten ”yleiseen mielipiteeseen” vetoavat tekniikat ovat keskeinen osa 
turvallisuuden keinovalikoimaa. Työvoiman differentiaatiossa ei siis ole lainkaan vähäinen merkitys 
sellaisilla tekniikoilla, jotka herättävät siirtolaisvastaisia ja romanivastaisia asenteita yleisen 
mielipiteen alueella, saavat työntekijät kääntymään toisiaan vastaan ja tekemään näin sekä 
”natiiviprekariaatin” että siirtolaisten asemasta entistä prekaarimman: edellisten on raadettava 
niska limassa kilpaillakseen työpaikkoja ja naisia uhkaavia siirtolaisia vastaan, jälkimmäisten on 
oltava alati valmiita osoittamaan olevansa kovempia työntekijöitä kuin ”valtaväestö”, jotta eivät 
joutuisi jatkuvien rasististen hyökkäyksien kohteeksi. 

Ei ole hyödytöntä korostaa vielä kerran, että prekarisaatio on elämän prekarisaatiota, työntekijän 
asemasta tekee prekaarin hänen koko elämänsä alueella tapahtuva itsenäisyyden riistäminen ja 
prekaarius toisen armoilla olemisen mielessä. 



 

Siirtotyön markkinoiden erityispiirteet 

 

Ennen kuin tutkitaan liikkuvuuden ongelmaa palkkatyön kehityksessä täsmennetään, mitkä ovat 
(fordististen) standardityösopimuksen piirteet ja miten eksogeenisen työvoiman status eroaa siitä 

Standardityösuhteessa 

1. työnantajan ja työntekijän suhde on sopimuksenvarainen ja eksplisiittinen. Osapuolten täytyy 
olla selkeästi määritellyt ja sulkea kolmannet ulos.  

2. sopimuksen vahvistaa työoikeus. Standardi palkkatyösopimus rakentuu indentured labourin 
(määräaikaisen ja vapaaehtoisen orjuuden) vastakohtana, siis siinä työntekijällä on oikeus jättää 
työsuhde koska tahansa mutta työnantajan irtisanomisoikeutta on rajoitettu 

3. sopimuksessa määritellään se miten työntekijän työkykyä voidaan ottaa työnantajan käyttöön. 
Auktoriteettisuhde erottaa sen muista vaihtosuhteista ja näin palkkatyösuhteeseen liittyy 
hierarkinen suhde 

4. työsuhde on myös radikaalisti epävarma: siinä ei määritellä mitään työn tuloksesta eikä edes 
työsuoritusta voida kattavasti määritellä. Niinpä vaihdon lopputulos on epävarma 

5. sopimuksen tulee estää kaikin tavoin palkkatyöläisen panttivangiksi joutuminen. Toisaalta yritys 
ei voi unilateraalisesti määrätä sen loppua.  

6. Vaihdon täytyy tapahtua rahataloudessa ja sen osapuolten täytyy olla muodollisesti tasa‐
arvoisia ennen vaihtoa.  

On selvää, että siirtolaisen asema työmarkkinoilla, on kyse sitten Suomessa oleskelevasta 
romanista, laittomasta siirtolaisesta Italiassa tai talonpojasta Shanghaissa, ei noudata tätä mallia.  

Miten? 

1. siirtolaisen ja työnantajan välinen suhde ei perustu puhtaaseen vapaaehtoisuuteen, koska 
siirtolaisen oikeus oleskella maassa on yleensä sidottu palkkatyöhön. Myös EU‐kansalaisen 
kuten romanin kohdalla hänen on 3 kk maassa oleskelun jälkeen tai ylipäätään pysyvän 
oleskeluoikeuden (ja kuntapaikan joka on edellytys sairaanhoito‐ koulutus‐ ja muille 
palveluille) oltava palkkatyössä ja osoitettava kykenemään elättävänsä itsensä työllään. 
Tämä suhde ei ole kahdenvälinen suhde, sillä siihen kuuluu ratkaisevana osapuolena 
oleskeluoikeutta säätelevä poliittinen yhteisö 

2. johtuen karkotuksen uhasta siirtolaisella ei ole mahdollisuutta jättää työsuhdetta 
halutessaan, jos esimerkiksi työehdot ovat sietämättömät, palkkoja jätetään maksamatta 
jne 

3. prekaarista asemastaan johtuen siirtolainen ei voi kieltäytyä antautumasta kokonaan 
työnantajan mielivallan kohteeksi eivätkä tehtävät joihin hän käytännössä on pakotettu 
rajoitu työsopimuksessa määriteltyihin. Tämä on erityisen selvää, kun työ on esimerkiksi 



kotipalvelutyötä, mutta ylipäätään se tekee siirtolaisista erityisen haavoittuvaisia 
esimerkiksi seksuaaliselle ahdistelulle 

4. työsopimus ei ole täysin avoin siinä mielessä, että työnantaja voi jatkuvasti erottaa 
työläisen jos ei ole tyytyväinen työn tulokseen vailla mitään juridista perustetta, koska 
sopimus ei ole työoikeuden sääntelemä 

5. koska siirtolainen on vaarassa menettää myös oleskeluoikeutensa, hän ei voi irtisanoa 
sopimusta vaan on työnantajan panttivanki. usein siirtolaisen asema on erityisen hankala, 
koska hän on esimerkiksi matkaansa varten joutunut ottamaan velkaa, jonka maksaakseen 
hänen on pakko olla työssä, jottei esimerkiksi hänen perheensä joudu vaaraan 
lähtömaassa. Usein velkoja voi olla juuri kohdemaan työnantaja 

6. Vaihdon panoksena ei ole pelkästään raha tai palkka vaan myös siirtolaisen mahdollisuus 
paeta sietämättömiä olosuhteita (esimerkiksi Suomessa tiukasta turvapaikkapolitiikasta 
johtuen monien vainottujen ainoa mahdollisuus saada käytännöllinen turvapaikka 
Suomesta on löytää hakemuksen käsittelyaikana Suomesta työpaikka ja saada työlupa), 
oikeus oleskella maassa, pääsy välttämättömiin palveluihin jne. Tästä syystä vaihdon 
osapuolet eivät myöskään ole tasa‐arvoisia, koska työnantajalla on ainoa mahdollisuus 
tuhota työntekijän koko elämä 

 

Nämä poikkeamat standardityösopimuksesta eivät myöskään johdu siitä että työoikeuden 

normeja ei noudateta riittävästi (tai kuten ay‐liike horisee, niiden noudattamista ei valvota 

riittävän tarkasti), vaan kyse on erityisestä valtion siirtolaisten asemaan puuttuvasta  

lainsäädännöstä, ”alavallasta” tai nykyisin uusliberaalista ”elämänpolitiikasta”, joka tuottaa 

erityistyömarkkinoiden ”leveysasteen” olemassaolon ehdot. Nämä hierarkiat ja siirtotyövoiman 

kovempi riisto eivät kuitenkaan johdu talouden ulkoisista tekijöistä vaan niiden tarkastelu on 

lähdettävä palkkatyösuhteen itsensä sisäisestä epävakaudesta. 

 

Standardisopimuksen ja siirtotyövoiman markkinoiden erot täsmennetään allaolevassa taulukossa. 

 

 

 

 

 

 

 



Taulukko: ulkomaisen työvoiman markkinoiden erityisyys (Lähde Moulier Boutang 1998) 
             
             
Standardityömarkkinat    Siirtolaistyövoiman markkinat 
             
             
Yksilöllinen sopiminen    Anonyymi sopiminen    
             
Markkinoiden kohteen homogeenisuus  Useiden kohteena olevien parametrien 
       ulkoistaminen ja erottaminen  
       (palkka, sosiaaliedut)    
             
Vapaa pääsy markkinoille    Rajoitettu pääsy (liikkuvuuden kontrolli) 
             
Ei kustannuksia markkinoille tulosta  Erilaiset kustannukset kuin sisäisillä markk. 
             
Sopimuksen kesto määritetty  1. sopimuksen horisontin rajoitus 
       oleskeluluvan keston kautta 
       2. minimirajat, jotka estävät työntekijää 
       jättämästä työpaikkaa    
             
Jatkuva työsopimus ja sosiaalisen palkan  Epäjatkuvuus, epäsuoran palkan etuja 
Kertyminen      ei kerry      
             
Kansalais‐ ja poliittiset vapaudet  Kansalaisoikeuksien puute 
             
Taloudellinen vapaus myydä työvoimansa  Myynnin rajoitukset    
eniten tarjoavalle          
             
Muodollinen tasa‐arvo työn tarjoajien  Inferiorisaatio etnisen alkuperän mukaan 
kesken samalla tarjontakäyrällä  Muodollisen epätasa‐arvo työn tarjoajien 
       kesken samalla yksilöllisellä  
       tarjontakäyrällä, mikä johtuu epätasa‐ 
       arvoisuuksista oleskeluluvan kestossa 
       Työnjaosta johtuva taloudellinen alemmuus 
       (vähemmän kvalifioidut sektorit) 
                 

 

 

Euroopan rajat ja laittomat kansalaiset 
 

Miten työmarkkinoiden tuottaminen siirtolaisten liikkeen hallinnan kautta sitten toteutuu 
fordismin kriisin jälkeisessä Euroopassa? Mikäli kansallisvaltion rajat ylittävälle siirtolaisuudelle ei 
ole tarpeen antaa historiallisesti minkäänlaista erityisasemaa vaan se muodostaa yhden tapauksen 
työvoiman paon ehkäisemisen keinojen historiassa, voidaan Euroopan tilaa ja siinä tapahtuvaa 
liikkeen hallintaa tarkastella samalla tavoin kuin esimerkiksi Kiinan sisäistä muuttoliikettä ja sen 
asettamia hierarkioita, eriytyneitä työmarkkinoita. 

Enrica Rigon mainiossa kirjassa Rajojen Eurooppa (Like, 2010) analysoidaan sitä, miten EU:n 
itälaajentuminen on tuonut erityisen selkeällä tavalla esiin rajojen luonteen muutoksen fordismin 



ja kansallisvaltioiden aikakauden kriisin jälkeen. Euroopan rajat eivät ole luonteeltaan samanlaisia 
kuin kansallisvaltioiden rajat olivat moderniin kansainväliseen oikeuteen perustuvassa valtioiden 
järjestelmässä. Toisin sanoen ne eivät ole luonteeltaan selkeitä linjoja tai viivoja, jotka erottavat 
toisistaan homogeenisia, toisiaan vastavuoroisesti rajaavia alueita vaan pikemminkin erilaisia 
tarkastuspisteitä tai liukuvia, kelluvia ja jatkuvasti muuttuvia.  

Euroopan rajat siirtyvät jatkuvasti kauemmas niiden virallisista, laissa säädetyistä 
maantieteellisistä linjoista. Yhtäältä rajavalvontaa ulkoistetaan naapurimaille kuten Libyalle tai 
Ukrainalle. Toisaalta se siirtyy yhä enemmän Euroopan metropolien sisälle. Sillä mistä muusta on 
kyse, kun ulkomaalaispoliisi tekee passintarkastuksia Helsingin rautatieasemalla kuin 
kaupunkitilaan siirtyneestä rajavalvonnasta? Kuten olen jo osoittanut, rajoilla ja liikkeen 
kontrollilla on selkeästi työmarkkinoihin liittyvä tehtävä. 

Sen vuoksi onkin otettava vakavasti ne juridiset ja institutionaaliset muodot jotka määrittelevät 
siirtolaisen työmarkkina‐aseman. On kiinnostavaa, että vaikka myös laittomasti oleskelevalla 
siirtolaisella on oikeus ainakin joidenkin työlakien antamaan suojeluun, työsopimuksen 
tunnustaminen ei tarkoita hänen oleskeluoikeutensa tunnustamista. Vaikka laittomasti oleskelevat 
siirtolaiset ovat työlainsäädännön suhteen muodollisesti tasavertaisia kansalaisten kanssa, heidät 
voidaan karkoittaa tai vangita, koska heillä ei ole lupaa oleskeluun.  
 
Toisin sanoen siirtolaiset ”integroidaan” ainoastaan tietyn alajärjestelmän jäseninä, työntekijöinä, 
mutta ilman oikeutta oleskeluun niin että he elävät käytännössä oikeudettomassa tilassa jatkuvan 
karkoituksen alaisena. Parhaassakin tapauksessa oikeus oleskella eli eräänlainen ”osittainen 
kansalaisuus” on sidottu työhön, eli kyse on eräänlaisesta ”oleskelusopimuksesta”. Siirtolaiset siis 
oikeastaan integroidaan taloustieteellisin termein ”ulkoisvaikutuksena”, joista saadaan 
taloudellista hyötyä heidän epämääräisen poliittis‐juridisen asemansa ansiosta, joka ei anna heille 
jäsenyyttä ”homogeenisessä” kansalaisyhteisössä.  
 
Rigon mukaan Euroopan unionin itärajan avulla on erityisen hyvä tarkastella siirtolaisuuspolitiikan 
muutoksia Euroopassa. Yhtäältä siksi, että jo ennen laajentumista kandidaattimailla on tehty 
kokeiluja, jotka myöhemmin ovat muuttuneet Euroopan siirtolaispolitiikan yleisiksi suuntaviivoiksi. 
Toisaalta siksi, että itäisen Keski‐Euroopan yhdistymisessä unioniin tulevat hyvin esiin kansallisten 
ja ylikansallisten rajojen vuorovaikutuksen eri muodot. 80‐luvun puolivälistä alkaen EU‐maat ovat 
ryhtyneet koordinoimaan maahanmuuttopolitiikkaansa hillitäkseen siirtolaisuutta: aluksi 
hallitusten välisillä järjestelyillä kuten Schengenin sopimus, Dublin‐konventio jne. Amsterdamin 
sopimuksesta 1997 on alkanut niiden muovaaminen suoraan yhteisön tasolla, kuitenkin niin että 
on jäänyt pykälä, joka mahdollistaa aina poikkeamisen tästä ”yleiseen järjestykseen” tai 
”kansalliseen turvallisuuteen” vedoten. Schengenin sopimukset ja Dublinin sopimus ovat 
eräänlaisia laboratorioita Euroopan siirtolaisuuspolitiikassa, joiden seurauksia uudet jäsenmaat 
ovat joutuneet kohtaamaan vaikka eivät olleet mukana noita sopimuksia tekemässä. Niiden on 
ollut pakko jäsenyyden ehtona sitoutua kiristämään rajavalvontaansa ja noudattamaan Dublin‐
sopimuksen pykäliä turvallisista maista ja turvapaikanhakijoiden palauttamisesta siihen maahan 
jossa he ensimmäisenä ovat hakeneet turvapaikkaa. Ylipäätään rajamaista on tullut osa ”yhteisiä 
rajoja”. Lainsäädännön eurooppalaistamisen lisäksi on tullut tavaksi nimenomaan niin, että 
kansallisia pyrkimyksiä on ajettu läpi EU:n kautta, esim. Saksan ja sen itänaapurien tapauksessa.  
 
Kandidaattimaiden on täytynyt myös ottaa käyttöön Schengenin sopimusten mukaiset tiukat 
viisumikäytännöt alueen ulkopuolisten maiden kansalaisille, mikä on aiheuttanut älyttömiä 



tilanteita Itä‐Euroopassa, jossa varsinkin 90‐luvulla pääsi varsin helposti kulkemaan rajojen yli ja 
missä valtioiden rajat ovat olleet muuttuvia ja häilyviä. Kaliningrad ja eri Balkanin maiden tilanteet 
ovat erinomaisia esimerkkejä. Vastauksena tähän onkin syntynyt nationalismien vahvistumista sen 
vuoksi, että naapurimaissa olevien etnisten vähemmistöjen liikkumisen mahdollistamiseksi on 
laadittu uusia etnisyyteen perustuvia ”statuslakeja”, koska muuten Schengen‐alueen ulkopuolella 
asuvien unkarilaisten ynnä muiden liikkuminen ja jatkuva kanssakäyminen ”emämaan” kanssa 
kävisi äärimmäisen hankalaksi. Juuri tässäkään mielessä ”eurooppalaistuminen” ei ole merkinnyt 
kansallisten piirteiden heikkenemistä vaan päinvastoin. Nämä statuslait ovat samalla asettaneet ne 
vähemmistöt kuten romanit, joilla ei ole minkään kansallisvaltion erityistä suojelua, entistä 
haavoittuvaisempaan asemaan. Heidän kohdallaan EU‐kansalaisuuden ainoaksi sisällöksi on jäänyt 
liikkumisen vapaus, mutta tätäkin vapautta on Ranskasta Suomeen pyritty kaikkialla rajoittamaan 
keinolla millä hyvänsä. 
 
Laajentuminen onkin tuottanut uusia rajoja EU:n sisälle esimerkiksi siirtymäaikojen myötä. Niinpä 
aina Euroopan kansalaisetkaan eivät aina ole Euroopan rajojen sisäpuolella, mikä on 
paradoksaalista. Osin siis kansalliset, sisäiset rajatkin ovat vahvistuneet. Olennainen ero moderniin 
kansallisvaltioon on siinä, että Euroopan ”vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alue” ei ole 
samanlainen kuin kansallinen territorio, jonka sisällä valtio takasi kansalaisilleen oikeuden liikkua 
vapaasti samalla kun se sulki ulkorajansa ja rajoitti toisten valtioiden kansalaisten oikeuksia liikkua. 
Euroopan alue on liikkeen ja kiertokulun hallinnan, ohjaamisen ja manageroinnin tila (kuten Aihwa 
Ongin edellä mainitut tutkimukset osoittavat, näin on edelleen myös yksittäisten valtioiden sisällä 
kuten Kiinassa, sen eri ”leveysasteiden” välillä). 
 
Euroopan alueella työmarkkinoiden eri ”leveysasteita” tuotetaan sitten tilan sisälle pystytettävillä 
rajoilla, metropolien keskustoissa toimitettavilla rajatarkastuksilla, lukuisilla eri keinoilla, jotka 
tekevät mahdottomaksi työvoiman harjoittaman ”maan vapaan hyväksikäytön”, kuten Marx sanoi. 
Nämä sisäiset rajat ovat itälaajentumisen jälkeen tuottaneet vieläkin paradoksaalisemman 
hahmon kuin Rigon kuvaama ”laiton kansalainen”, Euroopassa työskentelevä ja sen talouskasvua 
ylläpitävä laiton siirtolainen. Vielä sananmukaisemmin laittomia kansalaisia ovat nimittäin Itä‐
Euroopan romanit, jotka ovat juridisesti Euroopan unionin kansalaisia, mutta joiden oikeuteen 
liikkua vapaasti jatkuvasti puututaan mitä erilaisimmin poliisitoimin. Tässä nousee esiin rasismi 
vieläkin puhtaampana kuin laittomien siirtolaisten tapauksessa, sillä nyt etnistä syrjintää ei enää 
välitä mikään muodollisen oikeuden kategoria. Romanit eivät ole rikkoneet edes EU‐säädösten 
kohtaa siitä, että yli 3 kk oleskelun jälkeen heidän on kyettävä elättämään itsensä, koska he eivät 
ainakaan Suomessa ole toimeentulotukea hakeneet.  

Romanien tapaus onkin vielä Rigon kuvaamia räikeämpi esimerkki siitä, että Euroopan tila 
jakautuu aivan samalla tavoin kuin siirtomaaimperiumi useisiin eri oikeusjärjestyksiin, jotka 
kohtelevat eri ihmisryhmiä eri tavoin. Heidän kohtelunsa osoittaa nimenomaan sen, ettei mitään 
lineaarista edistystä pois kolonialismin raakuuksista ole tapahtunut, vaan pikemminkin 
siirtomaissa keksinyt segregaation käytännöt ovat nyt levinneet myös läntisen Euroopan 
metropoleihin5. Romanien kohtelun myötä koloniaaliset valtasuhteet ovat tulleet sinne, mitä 
toistaiseksi on (toki harhaisesti) pidetty kaikkein eniten kolonialismista vapaina vyöhykkeinä, kuten 

                                                       
5 runoilija Aimé Cesaire oivalsi jo heti toisen maailmansodan päätyttyä, ettei fasismi merkinnyt 
mitään muuta kuin siirtomaissa kehitettyjen mielivallan muotojen siirtämistä Eurooppaan. 
Keskitysleirit olivat vanha keksintö siirtomaissa.  



Suomi. Nämä laittomat kansalaiset ovatkin eräänlainen kaksoisolento, Doppelgänger6, joka 
vainoaa EU:n integraation suurta kertomusta postnationaalisesta kansalaisuudesta, vapaasta 
liikkuvuudesta ja alati laajenevasta ”vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueesta”. 

 
Romanien ”leveysaste” Euroopan työmarkkinoilla 
 
 
Laittomien siirtolaisten ohella uusista Itä‐Euroopan jäsenmaista tulevat siirtotyöläiset ovat 
Euroopan työmarkkinoilla olleet selkeästi muista poikkeavassa, edelleen ”ulkoisen” työntekijän 
asemassa. Tähän ovat vaikuttaneet tietenkin vanhojen jäsenmaiden asettamat siirtymäajat 
työvoiman liikkuvuudelle, mutta erityisesti romanivähemmistön kohdalla ei siirtymäaikojen 
poistaminen ole millään tavoin tarkoittanut sitä, että heillä olisi pääsy keskimääräisten 
työmarkkinoiden piiriin. Samalla siirtolaisuuden merkitys Itä‐Euroopan maille on hyvin vastaava 
kuin Afrikan, Aasian ja Etelä‐Amerikan maille: niin Romaniassa kuin Bulgariassa siirtolaisten kotiin 
lähettämän rahan määrä vastaa maahan tehtävien ulkomaisten investointien määrää. Näissä 
maissa palkkataso on EU:n alin ja suhteellisesti lähempänä ”kolmatta maailmaa” kuin EU:n 
huippumaita. Eurostatin vuoden 2006 tilastojen mukaan Bulgariassa työn keskimääräiset 
kustannukset tuntia kohden olivat 1,65 euroa ja Romaniassa 2,68e, kun tilaston kärkeen 
sijoittuvassa Ruotsissa ne olivat Bulgariaa 20 kertaa korkeammat (32,16e/tunti). 
 
Romanien työllisyystilanne jopa näissä maissa on ollut pohjattoman surkea eikä etnisen syrjinnän 
vuoksi heidän saatavillaan usein ole edes perustason terveyspalveluita, heidän lapsensa joutuvat 
erityisiin ja tasoltaan muita heikompiin kouluihin, poliisin tai muiden väkivalta on arkipäiväistä. 
Koska romanit pakenevat täysin sietämättömistä oloista ja heille pääsy Länsi‐Euroopan 
työmarkkinoille muodostaa välttämättömän edellytyksen sekä perheen elättämiselle että myös 
pääsylle jopa perusterveydenhuoltoon, ovat he hyvin pitkälti laitonta siirtolaista vastaavassa 
asemassa työmarkkinoilla. Heidän työsuhteensa ei siis vastaa standardityösopimusta, koska 
työnantajan vallassa on heidän koko elämänsä eikä heillä ole mahdollisuutta paeta työnantajan 
palveluksesta ilman näiden perusoikeuksien menettämistä. 
 
Romaneita on eri syistä ollut töissä ennen kaikkea Italiassa ja Espanjassa (romanian kielen 
läheisyys italian ja espanjan kanssa, työmarkkinoiden rakenne, aiemmin muuttaneiden 
perheenjäsenten perässä liikkuminen jne.). Romanien työperäinen maahanmuutto muistuttaa 
ylipäätään myös sosioekonomisilta piirteiltään olennaisesti EU:n ulkopuolelta tulevien 
migraatioita, vaikka siinä onkin myös eroja, jotka johtuvat liikkumisen helppoudesta Schengen‐
alueen kansalaisina (Magdalena Slavkova: “Being Gypsy in Europe. The Case of Bulgarian Roma 
Workers in Spain”, Balkanologie. Revue d’études pluridisciplinaires, Vol. XI, n° 1‐2 | décembre 
2008) 
: 
 
‐työperäinen muutto on yleensä väliaikaista: pyritään keräämään hieman rahaa perheelle ja 
palaamaan takaisin. Pituus vaihtelee jatkuvasta kausittaisesta liikkumisesta useamman vuoden 
yhtäjaksoiseen työntekoon. Kokonaiset perheet ovat taloudellisesti täysin riippuvaisia siirtolaisten 
                                                       
6 Juuri näin Homi K. Bhabha sanoo siirtolaisiin kohdistuvasta mielivallasta ja kolonialismista, siis 
että ne ovat kaksoisolento joka vainoaa modernisaation edistyskertomusta. Ks. Homi K. Bhabha, 
Location of Culture, Routledge, London, 1992, erityisesti ”Conclusion. Race, Time and Modernity”. 



lähettämästä rahasta, koska romanit eivät kotimaissaan saa työtä, kunnollisia sosiaaliavustuksia 
eivätkä peruspalveluja. Tämän vuoksi siirtolaisella ei ole varaa ”valita” eli kieltäytyä hänelle 
tarjoavista rajoitetuista työmahdollisuuksista 
‐myös romanien siirtolaisuudessa on noussut esiin postfordistisille muuttoliikkeille ominainen 
piirre, naisten siirtolaisuuden lisääntyminen, koska globaaleissa metropoleissa hoiva‐ ja 
palvelutyön kysyntä on laajaa 
‐romanit työskentelevät erittäin matalapalkkaisilla aloilla ja usein harmaan talouden piirissä, koska 
heillä ei ole muitakaan vaihtoehtoja. Merkittäviä sijoittumisaloja ovat kausittainen maanviljelystyö 
(hedelmien ja vihanneksien poimiminen), musiikkiviihde ja rakennusalan työt. Näihin lukeutuu siis 
sekä perinteisiä siirtolaisaloja että aloja kuten musiikki, joilla hyödynnetään omaa traditionaalista 
”erityisosaamista”. Yhteistä on joka tapauksessa työehtojen prekaarisuus ja palkan mataluus 
‐koulutuksestaan tai työkokemuksestaan huolimatta romanit joutuvat ainakin aluksi tekemään 
hierarkian alimman kastin, mitään ammattitaitoa vaatimattomia töitä. Esimerkiksi osa 
romaniheimoista on ollut vuosisatoja muurareita, mutta Etelä‐Euroopan rakennustyömailla he 
joutuvat kaikkein yksinkertaisimpiin avustaviin tehtäviin. Tässä suhteessa tilanne vastaa taksia 
ajavaa irakilaista pakolaistohtoria. 
  
Työstä saatavat tulot ovat äärimmäisen vaihtelevia ja mielivaltaisia. Taitava muusikkoryhmä voi 
ansaita esityksestä Barcelonan kreikkalaistavernoissa 500 euroa illassa. Rakennustyöläiset, 
maataloustyöntekijät ja paimenet ansaitsevat 25‐50 euroa päivässä alueesta riippuen. 
Kuukausipalkalla työskentely on harvinaisempaa, mutta sillä työskentelevä saa usein palkkaa, joka 
on lähellä maan minimipalkkaa. Kerjäämällä tienaa yleensä sen verran, että tulee toimeen, mutta 
mikäli romanit löytävät jotakin muuta työtä, he ottavat sen vastaan, sillä ansiot ovat 
huomattavasti keräämistä suuremmat (taskuvarkaiden ansioita on vaikea arvioida, mutta tämä 
elinkeino on riskialtis, koska todennäköisyys jäädä kiinni on suuri ja sen seuraukset romaneille 
erityisen ankarat, usein karkotus). 
 
Vuoden 2008 talouskriisi on kuitenkin vaikuttanut erityisen ankarasti juuri näillä “leveysasteilla”. 
David Mark kirjoittaa EU Observerissa:  

Roma immigrants from eastern Europe contributed to housing booms by providing cheap labour in 
Spain, Italy and elsewhere. As these booms suddenly end and industries lay off workers by the 
thousands, Roma will be the first to lose their jobs ‐ especially in the face of pre‐existing 
discrimination and negative stereotypes (“The picture is grim for Eastern European Roma”, 
9.12.2008).  

Työmahdollisuuksien katoaminen on pakottanut romanit liikkumaan Etelä‐Euroopasta pohjoiseen, 
missä heidän on ollut huomattavasti vaikeampaa työllistyä. Pohjoisilla ”leveysasteilla” romanien 
toimeentulo onkin ollut yhä riippuvaisempaa pullojen keräämisestä, metalliromun kierrätyksestä, 
kerjäämisestä ja muusta palkkatyön ulkopuolisesta toiminnasta. Näiden tarjoamat ansiot ylittävät 
moninkertaisesti kotimaissa tarjoutuvat tulomahdollisuudet, mutta varsinkin talvisaikaan jäävät 
niin pieniksi, että mikä tahansa työmahdollisuus vaikuttaa äärimmäisen houkuttelevalta. 

 
Pako 

 



Paolla pois suljetuilta työmarkkinoilta, pois tietyn työnantajan palveluksesta on siis aina ollut 
kumouksellinen merkitys kapitalismin historiassa. Edellä tarkastelemamme romanien pako 
kotiseuduiltaan Romaniasta, Bulgariasta ja muista uusista EU:n jäsenmaista muistuttaakin monella 
tavoin teollisen kapitalismin syntyaikojen joukkopakoa maalta. 1800‐luvun lopulla nuori Max 
Weber oli Sosiaalipoliittisen yhdistyksen (”Verein für Sozialpolitik”) tutkijana selvittämässä 
joukkopakoa maalta Ruhrin alueen teollisuuskaupunkeihin ja sen seurauksena Preussissa 
syntynyttä työvoimapulaa (Arbeiternot). Vaikka työ teollisuuskaupungeissa oli nokista, raskasta ja 
yksitoikkoista, tarjosi se kuitenkin mahdollisuuden paeta maaseudun köyhyyttä ja patriarkaalisia 
valtasuhteita ja maanomistajien henkilökohtaista ylivaltaa koko ihmisen elämään. Paon 
vaikutukset eivät Weberin tutkimuksessa kuitenkaan palaudu pelkästään siihen, että se aiheutti 
työvoiman tarjonnan vähenemistä ja siten paransi neuvotteluasemaa7. 

Vaikka kaupunkeihin ja teollisuustöihin muuttaneet havaitsivatkin pian, että kyseessä oli kaikkea 
muuta kuin kahleista vapaa elämä, niin silti, Weberin mukaan, ”’vapauden’ puhtaan psykologinen 
ja hallitseva magia” tyhjensi työvoimaa pelloilta ja se näytti muuttoliikkeen eräänlaisena ”piilevänä 
lakkona” ja teki liikkuvuudesta Weberin sanoin ”luokkataisteluun mobilisaation ensimmäisen 
alun”. Tässä Weber, kuten tunnettua, oli harvinaisen oikeassa. Lisäksi, vaikka maanomistajat 
valittivat suureen ääneen työvoimapulaa ja yrittivät rajoittaa työvoiman liikkumista, niin he eivät 
olleet innokkaita palkkaamaan maalta kotoisin olleita, mutta kaupungissa työttömiksi jääneitä, 
koska pelkäsivät, että nämä eivät enää sopeudu maatyöläisen työkuriin ja ovat kenties liian 
”politisoituneita”. Mahdollisuus ja kyky paeta antoi siis ylipäätään uusia elämän mahdollisuuksia 
(keskiaikainen saksalaisen sanonnan mukaan ”kaupunki‐ilma tekee vapaaksi”, sillä jo tuolloin 
kaupungeilla oli keskeinen tehtävä vapauden välineenä, paon kohteena, johon päästyään saattoi 
vapautua feodaalisesta maaorjuudesta). 
 
Mitä romaneiden pako sitten opettaa meille Euroopan työmarkkinoista ja ylipäätään Euroopan 
unionin poliittisesta tulevaisuudesta? Nähdäkseni romanien tilanne antaa esimerkillisen 
mahdollisuuden tarkastella palkkatyön ja työmarkkinoiden sekä tuotannon organisoinnin kehitystä 
nykykapitalismissa, sen globaaleissa metropoleissa. Juuri heidän kohtalonsa nostaa selkeimmin 
esiin, miten nykyisin synnytetään pääomalle alistettua, pakenemasta estettyä työtä ja miten 
ihmiset voivat ajautua tilanteisiin, joissa mikä tahansa työ näyttäytyy heille vapautuksena vielä 
mielivaltaisemmasta kontrollista sekä vielä pahemmasta taloudellisesta ja sosiaalisesta 
ahdingosta. 

Yhtäältä romanit osoittavat eräänlaisen loven tai taskun Euroopan oikeudellisessa järjestyksessä, 
jonka pitäisi taata meille jokaiselle tietyt perusoikeudet, mutta joka itse asiassa ei takaa mitään 
kenellekään, kun kenen tahansa oikeudet voidaan milloin tahansa riistää viranomaisten 
hallinnollisilla toimilla. He opettavat meille, että oikeudet syntyvät vain tekemällä, rakentamalla, 
käyttämällä. Toisaalta liikkumalla viranomaisten tulosohjailusta riippumatta ja tavoittelemalla 
toimeentuloa kerjäämällä omaan laskuunsa sen sijaan, että raataisivat missä tahansa osakseen 
lankeavassa paskaduunissa, he hankaavat Euroopan työvoimaa erottelevia ja erilaisia hierarkioita 
luovia kontrollimekanismeja vastaan. Jo romanien oleskelu metropolissa tuottaa heille eräänlaista 
biotuloa, tuloa elämästä, jota he keräävät esimerkiksi kerjäämällä. Romanit siis rakentavat 
taisteluita kapitalistista työvoiman hierarkisointia vastaan nimenomaan pääoman arvonlisäyksen 
keskuksissa, metropoleissa.  

                                                       
7 Ks. Sandro Mezzadra, ”Prologo. Il giovane Max Weber, il diritto di fuga dei migranti tedeschi e gli 
stomaci polacchi”, teoksessa Diritto di fuga, Ombre corte, Verona, 2006. 



Metropolin kyky tuottaa taloudellista arvoa ei perustu niinkään viranomaisten tukeen, 
materiaalisiin rakenteisiin kuten rakennuksiin tai palveluihin eikä pelkkään yritysten itsensä 
läsnäoloon. Ilman palveluita tuottavia ihmisiä ja heidän omia toiveitaan, halujaan ja sitoumuksiaan 
metropoli olisi pelkkää kuollutta joutomaata. Nykyinen tuotanto ja työ edellyttävät työntekijältään 
“innovaatioita”, siis jotain uutta, joka ylittää työnantajan hänelle asettamat vaatimukset. Tämän 
vuoksi yritysten on pakko käyttää hyväkseen yrityksen ulkopuolella metropolin tilassa syntyviä 
sosiaalisia suhteita, merkkejä ja ideoita: muotiteollisuuden hyödyntämä urbaani katumuoti on 
klassinen esimerkki tästä. 

Mistä tämä viime kädessä sitten kertoo? Metropoli ei ole tuotannon keskus siksi, että siellä on 
byrokraatteja ja poliiseja vaan juuri siksi, että siellä elää ja sinne hakeutuu romaneita ja muita 
parempaa elämää tavoittelevia ihmisiä. Pyrkiessään minimoimaan tuotantokustannuksia ja 
prekarisoidessaan ihmisen elämää kapitalismi tarvitsee sitä paitsi myös ihmisten kykyä selviytyä 
“kaikesta huolimatta”, siis surkeissa oloissa, epämuodollisessa asemassa ja alttiina jatkuvasti 
muuttuvalle ympäristölle. Romanit epäilemättä ovat mestareita tässä. Toisin sanoen, elleivät 
romanit ja muut näkymättömässä, oikeudettomassa asemassa olevat liikkuvat ihmiset kykenisi 
selviytymään metropolien arjessa nojaamalla sukulaisten verkostoista saataviin tietoihin ja 
taitoihin, vippaamalla tutuilta tai ottamalla velkaa koronkiskureilta, ei pääomalla olisi käytössään 
niin edullista ja tehokasta työvoimaa.  

Pyrkimys heittää työpaikkansa menettäneet kausityöläisromanit ulos maasta heti, kun talouskriisi 
on vienyt heidän työpaikkansa, on samanlainen pyrkimys ulkoistaa työvoiman 
uusintamiskustannuksia. Ei tietenkään ole sattumaa, että Ranskan hallituksen rasistinen kampanja 
karkottaa romanit sai tulta alleen vasta sen jälkeen, kun talouskriisi oli tehnyt heidän työstään 
tarpeetonta. Kyse ei siis ole pelkästään työttömyyden nousun aiheuttamasta rasismin 
lisääntymisestä, siitä että ”työläiset kääntyvät toisiaan vastaan” vaan hallituksen toimilla on selkeä 
työvoimapoliittinen tavoite. Näin Sarkozyn kaikkien kansainvälisten ja eurooppalaisten sopimusten 
vastainen rasistinen sekopääkampanja näyttää toteuttavan vasemmistolaisen pyrkimyksen 
suojella ”kansallista työtä”. Vaikka puhetavoissa ja ”tarkoitusperissä” (tie helvettiin on kivetty 
hyvin aikomuksin, kuten runoilija William Blake aikanaan sanoi) onkin varmasti eronsa, ei näiden 
alavallan tekniikoiden vaikutuksessa siirtolaisten elämään ole ratkaisevaa eroa. Ay‐liikkeen ja 
vasemmiston kyvyttömyys tai haluttomuus taistella siirtolaisten kanssa heidän työmarkkina‐
asemansa parantamiseksi ei olekaan sattumaa vaan sen syynä on kyvyttömyys analysoida näitä 
työmarkkinoiden mikrotason, työmarkkinoita jatkuvasti tuottavan alavallan keinoja. Siksi se 
kykenee ainoastaan kääntämään työntekijät toisiaan vastaan, syyllistämään siirtolaisia ja 
puolustamaan omahyväisesti mielivaltaisesti rajatun ”kansallisen työvoiman etuja” (aivan samoin 
ay‐liike on vuosikymmeniä toiminut ”kapitalistiluokan käsikassarana” pyrkiessään pikemminkin 
hillitsemään työntekijöiden palkankorotusvaatimuksia kuin tukemaan niitä). Tätä tehtävää 
ammattiyhdistykset ovat toki hoitaneet menestyksekkäästi ennenkin, sillä esimerkiksi Etelä‐
Afrikan apartheidia luotaessa ammattiyhdistysten vaatimukset suojella valkoisen työvoiman 
asemaa mustien kilpailulta kaivosteollisuudessa olivat keskeisessä asemassa. Mille puolelle se 
aikoo asettua, kun kamppaillaan uudesta eurooppalaisesta apartheidista ja sen segregoiduista 
työmarkkinoista, jää nähtäväksi, mutta tulevaisuus näyttää synkeältä. Onneksi romanit ja muut 
siirtolaiset eivät kuitenkaan ole vasemmiston tai perinteisten ammattiyhdistysten armoilla vaan 
kykenevät myös itse taistelemaan elämänsä parantamiseksi. 


