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Esipuhe
Maahanmuutto ja monikulttuurisuus ovat yhä tärkeämpi osa Palvelualojen ammatti-
liiton arkea. Kun vieraskielisten (äidinkieli muu kuin suomi, ruotsi tai saame) jäsenten 
määrää alettiin tilastoida vuonna 2002, vieraskielisiä jäseniä oli noin 800. Vuoden 2012 
loppuun mennessä ylitettiin 8000 vieraskielisen jäsenen raja.  Pamilaisten joukossa 
puhutaan tänä päivänä yli 50 eri äidinkieltä; suurimpina kieliryhminä venäjä, viro ja 
englanti. 

Vieraskielisten jäsenten määrän kasvun taustalla on ainakin kaksi tekijää: Palvelualat 
ovat monikulttuuristuneet Suomessa vauhdilla 2000-luvulla. Toisaalta Palvelualojen 
ammattiliitossa on aktiivisesti panostettu vieraskielisten työntekijöiden tavoittami-
seen esimerkiksi useille eri kielille käännetyllä liittymismateriaalilla sekä vieraskieli-
sille työntekijöille kohdennetuilla jäsenhankintakampanjoilla.   

Nyt käsissäsi oleva ”Töissä Suomessa” –raportti on kolmas PAMin maahanmuuttaja-
jäsen selvitys. Aiemmat selvitykset ovat olleet Virge Kaman selvitys vuodelta 2002 ja 
Marika Elorannan selvitys vuodelta 2008. Anni Ritarin raportti on oma, itsenäinen 
kokonaisuutensa, joka aiempia selvityksiä laajemmin pyrkii kuvaamaan pamilaisten 
maahanmuuttajajäsenten kokemuksia suomalaisesta työelämästä. 

Tämän raportin taustakyselyyn vastanneiden joukon kokemukset Suomessa työsken-
telystä ovat pääsääntöisesti positiivisia, eikä syrjinnän tai väärinkäytösten kohteeksi 
joutuminen työpaikalla ole ollut yleistä. Suurimpina haasteina vastaajat näkevät työ-
paikan löytymisen sekä kielitaidon puutteen. Mutta kun työpaikka on saatu, näyttää 
vastaajien asema työelämässä suhteellisen vakaalta. Kokoaikaisessa ja toistaiseksi voi-
massa olevassa työsuhteessa vastaajista on suurin osa ja tämä jakauma näyttää suurin 
piirtein samalta kuin kantaväestölläkin. 

Vaikka suurin osa vastanneista koki Suomessa työskentelyn positiivisesti, ei sovi unoh-
taa että noin 10 prosenttia vastanneista on jokseenkin tai täysin samaa mieltä väittä-
män ”Koen, että minua on syrjitty” kanssa. Viime vuosina palvelualoilla on paljastunut 
vakavia maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden hyväksikäyttötapauksia. Valitet-
tavasti kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat maahanmuuttajat ovat harvemmin 
ammattiliiton jäseniä. Tältä todellisuudelta emme voi ummistaa silmiämme, vaikkei se 
välity tämän tutkimuksen kautta tietoisuuteemme.

Tärkeimmiksi syiksi ammattiliittoon liittymisessä nousevat työttömyyskassan työttö-
myysturva sekä liiton neuvonta ja oikeusapu. Vastaajat ovat pääasiassa melko tyytyväi-
siä PAMin tarjoamiin jäsenpalveluihin. Ammattiliiton toivotaan tarjoavan kielikoulu-
tusta ja tietoa suomalaisesta työelämästä sekä työsuojelusta ja työturvallisuudesta. 
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PAM on järjestänyt vuodesta 2008 lähtien suomen kielen koulutusta jäsenilleen. Suo-
men kieli on avaintaito suomalaiseen työelämään ja työelämässä pärjäämiseen. Se avaa 
myös ovet koko yhteiskuntaan ja vaikuttamiseen, on kyse sitten omista oikeuksista 
työelämässä tai tutustumisesta naapureihin. 

Anni Ritarin ansiokas raportti pohjautuu ainutlaatuiseen ja erittäin edustavan vas-
taajajoukon aineistoon. Antoisia lukuhetkiä maahanmuuttajajäsenten kokemusten 
parissa!

Mikko Koskinen
maahanmuuttoasioista vastaava asiantuntija
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1 Johdanto
Tämä raportti on osa Palvelualojen ammattiliitolle (PAM) tehtävää pro gradu -toimek-
siantoa. Raportissa esiteltävän tutkimusaineiston avulla selvitetään PAMin maahan-
muuttajajäsenten kokemuksia työelämästä Suomessa, lisäksi kiinnostuksen kohteena 
ovat heidän kokemukset ammattiliitostaan. Raportissa esitellään tutkimusaineiston 
päätulokset.

Maahanmuuton lisäännyttyä Suomessa on aihe herättänyt vilkasta keskustelua erityi-
sesti työmarkkinatilanteen näkökulmasta. Näissä keskusteluissa maahanmuuttajat 
määritellään usein ongelmakeskeisesti, yhtenäisenä ryhmänä, joka on valtaväestön 
erilaisten toimenpiteiden kohteena. Maahanmuuttajien omille näkökulmille ja sille, 
miten he itse kokevat oman tilanteensa ja asemansa suomalaisilla työmarkkinoilla, on 
annettu vähemmän painoarvoa. (Kyntäjä 2011, 59.) Tässä tutkimuksessa avainasemassa 
ovat nimenomaan PAMin maahanmuuttajajäsenten omat kokemukset ja tavoitteena on 
tuoda esiin heidän näkökulmansa siitä, minkälaista on ollut työskennellä Suomessa. Li-
säksi esiintuodut kokemukset ammattiliiton toiminnasta tarjoavat PAMille tietoa siitä, 
miten heidän palvelunsa tällä hetkellä kohtaavat maahanmuuttajajäsenten tarpeet.

Palvelualojen ammattiliitossa on tällä hetkellä yli 227 000 jäsentä, joista noin 3 prosent-
tia on maahanmuuttajia (PAM taskutilasto 2012). Vuoden 2011 lopussa Suomessa asui 
219 702 ulkomailla syntynyttä henkilöä, eli noin 4 prosenttia Suomen väestöstä (SVT). 
Näin ollen maahanmuuttajia on PAMin jäsenistössä suhteessa vähemmän kuin koko 
Suomen väestössä, vaikkakin maahanmuuttajajäsenistön määrä on kasvanut 2000-lu-
vulla valtavasti. Vuoden 2000 alussa PAMissa oli hieman yli 800 maahanmuuttajajä-
sentä (Kama 2002, 15), kun tällä hetkellä heitä on jo noin 7000 (PAM taskutilasto 2012). 
Vuonna 2008 arvioitiin, että yksityisillä palvelualoilla työskentelee yli 16 000 maahan-
muuttajaa, joista noin 20 prosenttia on PAMin jäseniä (Palvelualojen ammattiliiton 
maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2009 - 2015).

Maahanmuuttaja ei ole käsitteenä yksiselitteinen, ja siitä käytetään monenlaisia mää-
rittelyjä. Tässä tutkimuksessa PAMin maahanmuuttajajäsenillä tarkoitetaan henkilöi-
tä, joiden äidinkieli PAMin jäsenrekisterissä on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. 
Tämänkaltainen kieleen pohjautuva määritelmä ei ole universaali eikä yksiselitteinen, 
mutta tämän tutkimuksen lähtökohtiin se tarjoaa tarvittavan viitekehyksen. Suomi on 
vielä verrattain nuori maahanmuuttomaa, joten kielen voi olettaa indikoivan maahan-
muuttajataustaa melko hyvin.

PAM on toteuttanut 2000-luvulla myös kaksi aikaisempaa kyselytutkimusta maahan-
muuttajajäsenistölleen. Näillä tutkimuksilla on selvitetty, keitä PAMin maahanmuut-
tajajäsenet ovat ja minkälaisia palvelutarpeita heillä on ammattiliittonsa suhteen. 
Tässä raportissa esiteltyjä tuloksia vertaillaan joiltain osin aikaisempien tutkimuksien 
tuloksiin.
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2 Aineisto
Tutkimuksen aineisto on kerätty postitettuna kyselytutkimuksena, joka lähetettiin 
2003:lle PAMin jäsenelle, joiden äidinkieli PAMin jäsenrekisterissä oli jokin muu kuin 
suomi, ruotsi tai saame.  Koska kielirajaus tehtiin tällä perusteella, ei aineistossa ole 
mukana mahdollisia maahanmuuttajajäseniä, joiden äidinkieli on ruotsi. Vastaajat va-
littiin PAMin jäsenrekisteristä yllä mainitun rajauksen puitteissa satunnaisotannalla.

Suomeksi suunniteltu kyselylomake käännettiin viroksi, venäjäksi ja englanniksi. 
Viro ja venäjä ovat suurimmat kieliryhmät PAMin maahanmuuttajajäsenistössä, joten 
lomakkeen kääntäminen suomen ja englannin lisäksi juuri näille kielille oli perustel-
tua. Henkilöille, joiden äidinkieli PAMin jäsenrekisterissä oli viro tai venäjä, postitet-
tiin sekä heidän äidinkielellään oleva lomake että suomenkielinen lomake. Vastaavasti 
henkilöille, joiden äidinkieli jäsenrekisterin mukaan oli jokin muu kuin viro tai venäjä, 
postitettiin sekä englannin- että suomenkielinen lomake. Vastaajat saivat itse valita, 
kummalla kielellä he vastasivat.

Aineisto on kerätty syyskuussa 2012. Kyselylomakkeet lähetettiin syyskuun alussa 
ja vastaukset pyydettiin palauttamaan kahden viikon sisällä. Noin viikon kuluttua 
lomakkeiden postituksesta henkilöt saivat yhden muistutuskirjeen. Kyselyyn vastasi 
kaiken kaikkiaan 759 henkilöä, jolloin vastausprosentiksi muodostui noin 38 %.  
Palautetuista lomakkeista suurin osa (31,4 %) oli suomenkielisiä. Seuraavaksi eniten 
palautui vironkielisiä lomakkeita (30,6 %), sitten englanninkielisiä (20,3 %) ja loput  
(17,8 %) olivat venäjänkielisiä.

Tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa on tärkeää muistaa, että lomakkeiden kääntämi-
nen eri kielille saattaa vaikuttaa kysymysten ymmärtämiseen ja täten tulkitsemiseen. 
Eri kielillä kysymykset eivät välttämättä ole täysin samanlaisia merkityssisällöltään, 
mikä on väistämätön haaste tehtäessä tutkimusta monella eri kielellä.

3 Vastaajien taustatiedot
Seuraavassa vastaajat esitellään erilaisten taustatietojen valossa. Ikä ja sukupuoli, 
äidinkieli ja synnyinmaa, Suomeen saapumisen syy ja Suomessa asuminen, koulutus, 
suomen kielen taito sekä asema työmarkkinoilla ja tämänhetkinen työ kertovat tar-
kemmin siitä, keitä vastaajat ovat.
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3.1 Ikä ja sukupuoli

Vastaajista (n=739) suurin osa, noin 74 prosenttia, on naisia ja noin 26 prosenttia miehiä. 
Monilla PAMin toimialoista naisten osuus onkin suurempi kuin palkansaajakunnas-
sa keskimäärin, esimerkiksi vähittäiskaupan ja majoitus- ja ravitsemisalan parissa 
naisten määrä ylittää 70 prosenttia palkansaajista (PAM taskutilasto 2012). Vuonna 2010 
PAMin jäsenistöstä 76,1 prosenttia oli naisia ja 23,9 prosenttia miehiä (Ahtiainen 2010, 
9). Tämän aineiston sukupuolijakauma heijastaa täten PAMin koko jäsenistön sukupuo-
lijakaumaa hyvin. Suurimman ikäluokan vastaajista (n=737) muodostavat 25 - 35-vuoti-
aat (30, 8 %). Palvelualoilla työskentelevät palkansaajat ovatkin keskimäärin nuorempia 
kuin kaikki palkansaajat. Esimerkiksi vähittäiskaupan, majoitus- ja ravitsemisalan 
sekä turvallisuusalan palkansaajista yli puolet on alle 34-vuotiaita. (PAMin taskutilasto 
2012.) Selkeästi vähiten vastaajia on alle 25-vuotiaiden (7,5 %) ja yli 55-vuotiaiden (11,9 %) 
ikäluokissa.

Tarkasteltaessa ikää ja sukupuolta yhdessä voidaan katsoa tarkemmin, millä taval-
la vastaajajoukko jakautuu sekä iän että sukupuolen mukaan. Taulukosta 1 voidaan 
huomata, että 25 - 35-vuotiaat ovat suurin ikäluokka sekä miehillä että naisilla. Mie-
hillä suhteellinen osuus tässä ikäluokassa on kuitenkin huomattavasti suurempi kuin 
naisilla. Sekä miehillä että naisilla vastaajia on vähiten alle 25-vuotiaiden ja yli 55-vuo-
tiaiden ikäryhmissä. Yli 55-vuotiaiden ikäryhmässä naisilla suhteellinen osuus on 
kuitenkin huomattavasti suurempi kuin miehillä. Naisilla suhteellinen osuus onkin 46 
ikävuodesta ylöspäin kaiken kaikkiaan suurempi kuin miehillä. Vastaavasti miehillä 
suhteellinen osuus on suurempi kuin naisilla 45 ikävuodesta alaspäin.

Taulukko 1. Vastaajat iän ja sukupuolen mukaan, %

   Sukupuoli  
Ikä    Nainen Mies Kaikki  
Alle 25 vuotta  6,5 10,0 7,4 
25 - 35 vuotta  26,6 43,2 30,9 
36 - 45 vuotta  25,5 27,4 26,0 
46 - 55 vuotta  26,4 15,8 23,6 
Yli 55 vuotta  15,1 3,7 12,1 
     
Yhteensä   100 100 100 
(n)    538 190 728  

     



10

3.2 Äidinkieli ja synnyinmaa

Vastaajat (n=738) puhuvat yhteensä yli 60 äidinkieltä. Suurin osa puhuu äidinkielenään 
viroa (40,0 %) tai venäjää (24,8 %).  Muita yleisimpiä äidinkieliä ovat englanti, thai, kiina, 
tagalog/ filippiino ja arabia. Näiden kunkin kielten osuus aineistossa on muutaman 
prosentin luokkaa. Vuoden 2008 tiedon mukaan viro, venäjä, englanti, thai ja kiina 
ovatkin viisi suurinta kieliryhmää PAMin maahanmuuttajajäsenistössä (PAMin maa-
hanmuuttopoliittinen ohjelma 2009 - 2015). Lisäksi vastaajat puhuvat lukuisia muita 
äidinkieliä, joiden jokaisen osuus jää alle prosentin koko aineistossa.

Kielitaustaa mukaillen suurin osa vastaajista (n=727) on syntynyt Virossa (45,1 %) tai 
Venäjällä (18,7 %). Maanosittain tarkasteltuna (Taulukko 2) osoittautuu, että suurin osa 
vastaajista on kotoisin Euroopan maista. Myös Venäjä on tässä luokiteltu kuuluvaksi 
Eurooppaan, vaikkakin maantieteellisesti Venäjä jakautuu sekä Eurooppaan että Aasi-
aan. Noin 15 prosenttia vastaajista on kotoisin Aasian maista ja hieman alle 10 prosent-
tia Afrikan maista. Pohjois- ja Etelä-Amerikan sekä Australian ja Oseanian osuus jää 
yhteensä noin 2 prosenttiin.

Taulukko 2. Vastaajien syntyperä maanosittain, %
   
Maanosa   %  
Aasia   14,7  
Afrikka   8,5  
Australia ja Oseania  0,1  
Etelä-Amerikka  1,0  
Eurooppa   74,8  
Pohjois-Amerikka  0,8  
    
Yhteensä   100  
(n) 727  

3.3 Suomeen saapuminen ja Suomessa asuminen 

Valtaosa vastaajista (n=696) on asunut Suomessa vähintään 3 vuotta (Kuvio 1). Suurin 
osa on asunut Suomessa pidemmän aikaa, vähintään 7 vuotta, ja heistä yli puolet on 
asunut Suomessa jo yli 10 vuotta. Suomeen suhteellisen hiljattain, enintään kaksi vuot-
ta sitten, muuttaneita on aineistossa vähiten.
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Kuvio 1. Suomessa asuttu aika, %
   
 

Pääasialliseksi Suomeen muuton syyksi suurin osa vastaajista (n=721) ilmoittaa työn 
(36,6 %), parisuhteen (30,4 %) tai muut perhesyyt (10,8 %). Opiskelun lisäksi nämä ovat-
kin yleisimpiä Suomeen muuton syitä koko Suomeen muuttavalla maahanmuuttaja-
väestöllä (Maahanmuuton vuosikatsaus 2011). Pienempi osa vastaajista on muuttanut 
Suomeen paluumuuton, opiskelun, pakolaisuuden tai turvapaikanhaun tai muun syyn 
seurauksena. Työn vuoksi Suomeen muuttaneiden määrä on tässä aineistossa selkeästi 
suurempi kuin PAMin aikaisemmissa, vuosien 2002 ja 2008, maahanmuuttajajäseniä 
käsittelevissä tutkimuksissa (Kama 2002; Elovaara 2008). Näissä tutkimuksissa työn 
vuoksi Suomeen muuttaneiden määrä on ollut noin 10 prosentin luokkaa, kun tässä 
aineistossa se on lähempänä 40:ää prosenttia.

Vastaajat (n=671) asuvat pääasiassa pääkaupunkiseudulla: yli puolet asuu joko Helsin-
gissä (26,8 %), Vantaalla (16,4 %) tai Espoossa (13,1 %). Valtaosa koko Suomen maahan-
muuttajaväestöstä asuu näissä kunnissa (SVT). Maakunnittain tarkasteltuna (Liitetau-
lukko 1) nähdään tarkemmin, että yksittäisenä maakuntana ylivoimaisin on Uusimaa: 
yli 60 prosenttia vastaajista asuu siellä. Seuraavaksi suurimpana tulee Varsinais-Suomi 
noin 7 prosentin osuudella. Osa vastaajista ilmoittaa asuinpaikkakunnakseen kaupun-
gin ulkomailla tai kaupungin sekä Suomessa että ulkomailla. Nämä henkilöt luultavas-
ti matkustavat paljon Suomen ja lähtömaansa välillä, ja/tai lähtömaa koetaan edelleen 
vahvasti kotipaikaksi. Taustalla voi olla myös tilapäismuutto Suomeen.

Uuteen yhteiskuntaan kotoutumisessa on mukana erilaisia toimijoita. Kun vastaajilta 
kysyttiin, millaisiksi he ovat kokeneet eri tahojen merkityksen suomalaiseen yhteis-
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kuntaan kotoutumisessa, koettiin perheeltä tai ystäviltä ja työtovereilta saatu apu mer-
kittävimmiksi (Liitetaulukko 2). Perheeltä ja ystäviltä saatu apu painottuu vielä mer-
kittävämmäksi, kuin työtovereilta saatu apu. Muiden tahojen apua ei pääasiassa koeta 
kovin tai lainkaan merkitykselliseksi. Vähiten apua koetaan saaneen järjestötaholta, 
ammattiliitolta ja työpaikan luottamushenkilöltä. PAMin vuoden 2002 maahanmuut-
tajatutkimuksen mukaan myös suomalaiseen työelämään perehtymisessä tärkeimmät 
tahot ovat oma perhe sekä työtoverit (Kama 2002, 43).

3.4 Koulutus

Vastaajilla (n=759) on pääasiassa (44,4 %) toisen asteen koulutustausta, kuten ylioppilas- 
tai ammattitutkinto. Hieman yli 20 prosentilla on alempi korkeakoulututkinto ja noin 
16 prosentilla ylempi korkeakoulututkinto. Pienemmällä osalla on taustallaan perus-
koulu (tai vastaava), opistotason tutkinto tai ei lainkaan koulutusta. Vastaajien joukos-
sa on lisäksi henkilöitä, joilla on lisensiaatin tai tohtorin tutkinto.

Sukupuolittain tarkasteltuna (Taulukko 3) voidaan huomata, että toisen asteen kou-
lutustausta on yleisin sekä miehillä että naisilla. Naisilla sen sijaan alempi korkea-
koulututkinto on ylempää korkeakoulututkintoa yleisempi, kun taas miehillä ylempi 
korkeakoulututkinto on yleisempi kuin alempi korkeakoulututkinto. Naisia, joilla ei ole 
lainkaan koulutustaustaa on useampi prosenttiyksikkö enemmän kuin kouluttamat-
tomia miehiä. Kaiken kaikkiaan sekä miehet että naiset ovat melko korkeasti koulutet-
tuja: yhteensä yli 40 prosentilla on korkeakoulutausta. Näin ollen vastaajien koulutus-
tausta on mitä luultavimmin korkeampi kuin kantaväestöön kuuluvien palvelualoilla 
työskentelevien henkilöiden. Tätä tukee PAMin järjestötutkimus vuodelta 2010, jonka 
mukaan PAMin jäsenistä noin 7 prosentilla on korkeakoulutausta (Ahtiainen 2010, 13).

Taulukko 3. Koulutus sukupuolen mukaan, %
 
     Sukupuoli 
Koulutus     Nainen Mies Kaikki
Ei koulutusta    8,0 1,7 1,0
Peruskoulu tai vastaava   8,7 11,7 9,5
Toisen asteen koulutus    45,7 40,2 44,3
Opistotason tutkinto    0,2 0,0 0,1
Alempi korkeakoulututkinto   24,4 16,2 22,2
Ylempi korkeakoulututkinto   14,2 21,2 16,0
Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto   5,9 8,9 6,7
   
Yhteensä     100 100 100
(n)     492 179 671
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3.5 Suomen kielen taito

Taulukosta 4 voidaan nähdä, että hieman yli puolet vastaajista kertoo opiskelleensa suo-
mea kansanopistossa tai muussa vastaavassa julkisessa oppilaitoksessa ja noin 90 pro-
senttia ilmoittaa opiskelleensa suomea itsenäisesti. Sen sijaan lähemmäs 90 prosenttia 
vastaajista ei ole kertomansa mukaan opiskellut suomen kieltä työnantajan järjestä-
mässä opetuksessa. Työnantaja tällöin joko ei ole tarjonnut mahdollisuutta suomen 
kielen opiskeluun, tai mahdollisuus on tarjottu, mutta sitä ei ole käytetty hyväksi.

Taulukko 4. Vastaajien suomen kielen opiskelu, %
    
      Kyllä Ei Yhteensä  (n)
Työnantajan järjestämässä opetuksessa  11,1 88,9 100  586
Kansanopistossa tai muussa julkisessa  
oppilaitoksessa    52,4 47,6 100  647
Itse opiskelemalla    89,4 10,6 100  668

Kun vastaajilta kysyttiin omaa arvioita suomen kielen taidosta, voidaan taulukkoa 5 
tarkastelemalla nähdä, että hieman yli puolet vastaajista kokee ymmärtävänsä suomea 
hyvin. Valtaosa kyselyn palautuneista lomakkeista olikin suomenkielisiä, joten myös 
tämän voidaan katsoa kertovan vastaajien hyvästä suomen kielen ymmärtämisestä. 
Suomen kielen puhumisen, lukemisen ja kirjoittamisen vastaajat sen sijaan kokevat 
pääasiassa olevan tyydyttävällä tasolla. Haasteellisimmaksi vastaajien mukaan osoit-
tautuu suomen kirjoittaminen: 23,3 prosenttia vastaajista ei osaa lainkaan kirjoittaa 
suomea. 
 
Taulukko 5. Vastaajien suomen kielen taito, %
 
     En ollenkaan Tyydyttävästi Hyvin Yhteensä (n)
Ymmärrän suomea  7,9  41,0  51,1 100  726
Puhun suomea  12,9  50,1  37,1 100  731
Luen suomea  13,3  46,4  40,3 100  724
Kirjoitan suomea  23,3  54,0  22,7 100  724

Kielitaidon tarkasteleminen Suomessa asuttujen vuosien mukaan tuo esiin joitakin 
eroja (Liitetaulukko 3). Kolmeen Suomessa asuttuun vuoteen saakka vastaajat koke-
vat suomen kielen ymmärtämisen olevan pääasiassa tyydyttävällä tasolla, kolmesta 
asumisvuodesta eteenpäin valtaosa taas kokee ymmärtämisen olevan hyvällä tasolla. 
Myös suomen puhumisen koetaan aluksi olevan lähinnä tyydyttävää, vasta vähintään 
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7 vuotta Suomessa asuneiden mukaan heidän suomen kielen puhetaitonsa on hyvä. 
Suomen lukeminen noudattaa samaa linjaa: 7 vuoden Suomessa asumisen jälkeen val-
taosa kokee lukemisen taidon nousevan tyydyttävästä hyväksi. Suomen kirjoittaminen 
on pääosin tyydyttävällä tasolla Suomessa asutuista vuosista huolimatta. Vähintään 7 
vuotta Suomessa asuneet kokevat kirjoittamisen kuitenkin olevan hyvällä tasolla huo-
mattavasti yleisemmin kuin vähemmän aikaa Suomessa asuneet.

3.6 Asema työmarkkinoilla ja tämänhetkinen työ

Vastaajista (n=726) suurin osa, 85 prosenttia, on tällä hetkellä työelämässä. Loput 15 
prosenttia on opiskelijoita, työttömiä, tai muuten työelämän ulkopuolella (kuten va-
rusmiespalveluksessa tai hoitovapaalla). Pääasiallisesti vastaajien (n=655) tekemä työ 
on kokoaikaista: noin 74 prosenttia kertoo olevansa kokoaikaisessa työssä ja vastaavasti 
noin 26 prosenttia osa-aikaisessa työssä. Työsuhteen laatu on pääasiassa vakituinen, 
koska vain noin 16 prosenttia vastaajista (n=663) on määräaikaisessa työsuhteessa.

Aikaisempien tutkimuksien (esim. Sutela 2005) mukaan määräaikaiset työsopimukset 
ovat yleisempiä maahanmuuttajien keskuudessa kuin kantaväestöllä. Suomalaispal-
kansaajien keskuudessa määräaikaisten työsuhteiden osuus laskee työkokemuksen ja 
työssäoloajan karttuessa, maahanmuuttajilla sen sijaan olennaisinta näyttäisi olevan 
se, miten pitkään on työskennellyt Suomessa. Mitä pidempi on työura Suomessa, sitä 
todennäköisemmin työsuhde on vakinainen. Kuitenkin tämän aineiston mukaan Suo-
messa jo vähemmän aikaa asuneillakin työ on pääasiassa vakituinen (Liitetaulukko 4).

Vakituisessa työsuhteessa työskentelevistä selkeä enemmistö, lähes 80 prosenttia, te-
kee kokopäiväistä työtä. Myös määräaikaisessa työsuhteessa olevista hieman yli puolet 
työskentelee kokoaikaisesti (Taulukko 6). Vastaajien tekemä työ on täten pääasiassa 
kokoaikaista työsuhteen laadusta riippumatta, mutta osa-aikaisen työn suhteellinen 
osuus on kuitenkin selkeästi suurempi määräaikaisissa työsuhteissa.

Taulukko 6. Vastaajien työsuhteen laatu ja luonne, %

   Työsuhteen luonne
Työsuhteen laatu  Vakituinen Määräaikainen
Kokoaikainen  77,5  55,2
Osa-aikainen  22,5  44,8
  
Yhteensä   100  100
(n)   547  96
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Lähes puolet vastaajista (n=648) työskentelee kiinteistöpalvelualalla ja kaupan ala sekä 
majoitus- ja ravitsemisala ovat seuraavaksi suurimmat toimialat. Kaikkein eniten 
vastaajien joukossa on siivoojana työskenteleviä henkilöitä (45,4 %), tämä on yleisin 
ammatti sekä naisilla että miehillä. Siivoojan ammatti on yleistynyt PAMin maahan-
muuttajajäsenten keskuudessa 2000-luvulla: vuonna 2002 maahanmuuttajajäsenistä 
työskenteli siivoojana noin 11 prosenttia (Kama 2002, 30) ja vuonna 2008 noin 25,4 
prosenttia (Elovaara 2008, 36). Maahanmuuttajajäsenten määrä on toki myös kasvanut 
2000-luvulla suuressa määrin. Toimialakohtaisesti tarkasteltuna osoittautuu, että 
kaupan alalla myyjä tai myyntityö, kiinteistöpalvelualalla siivooja, majoitus- ja ravit-
semisalalla kokki tai muu keittiötyöntekijä, kauneudenhoitoalalla parturi-kampaaja ja 
turvallisuusalalla vartija ovat yleisimmät työtehtävät (Liitetaulukko 5).

Vastaajista (n=643) suuren osan mukaan (44,3 %) heidän nykyinen työtehtävänsä ei vas-
taa heidän saamaansa koulutusta. Noin neljäsosan mukaan nykyinen työ vastaa saatua 
koulutusta jossain määrin, kun taas 30,2 prosenttia katsoo nykyisen työn vastaavan 
saatua koulutusta. Kokemukset nykyisen työn ja koulutuksen vastaavuudesta ovat 
samanlaiset sekä miehillä että naisilla: sukupuolittain tarkasteltuna osoittautuu, että 
suurin osa naisista ja miehistä kokee, ettei nykyinen työ vastaa koulutusta (Liitetauluk-
ko 6).

Myöskään tarkastelu koulutustaustaa vasten ei tuo suuria eroja kokemukseen työn 
ja koulutuksen vastaavuudesta (Liitetaulukko 7). Lähes kaikissa koulutusryhmissä 
valtaosa vastaajista on sitä mieltä, että nykyinen työ ei vastaa koulutusta. Ainoastaan 
peruskoulun käyneistä suurin osa (lähes 40 %) on sitä mieltä, että nykyinen työ vastaa 
koulutusta. Peruskoulun käyneillä siivooja on yleisin ammatti, kuten lähes poikkeuk-
setta kaikissa muissakin koulutusryhmissä.
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4 Kokemukset työnteosta Suomessa
Työelämäkokemuksia tarkastellaan seuraavassa työyhteisöön sopeutumisen kautta. 
Lisäksi erilaisten väittämien avulla kartoitetaan, minkälaisia haasteita vastaajat ovat 
kohdanneet työelämässä. Aivan aluksi tarkastellaan, minkälaisia vastaajien nykyinen 
työpaikka ja työyhteisö ovat.

Osa vastaajista ei ole välttämättä ollut vastaushetkellä työelämässä, minkä vuoksi 
puuttuvien vastausten määrää saattaa joissakin kohdissa olla hieman suurempi kuin 
muissa aineiston osioissa. Toisaalta osa henkilöistä, jotka eivät juuri ole olleet vastaus-
hetkellä työelämässä, ovat vastanneet tämän osion kysymyksiin edellisen (tuoreen) 
työkokemuksen perusteella.

4.1 Nykyinen työpaikka ja työyhteisö

Suurin osa vastaajista (n=702) on tehnyt nykyistä työtään (nykyisellä työpaikallaan) 
enintään 5 vuotta (Kuvio 2). Lyhyitä, alle vuoden mittaisia työkokemuksia on hieman 
vajaalla 20 prosentilla vastaajista. Pitkään, yli kymmenen vuotta, nykyistä työtään 
tehneitä on aineistossa noin 7 prosenttia. Yli 80 prosenttia vastaajista (n= 687) on sitä 
mieltä, että perehdytys heidän nykyiseen työtehtäväänsä on ollut riittävä. Noin 17 pro-
senttia kuitenkin kokee, että perehdytys ei ole ollut riittävä.

Kuvio 2. Vastaajien työvuodet nykyisessä työssä, %
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Vastaajista (n=691) noin puolet työskentelee suurehkoissa, yli 10 hengen työyhteisöissä. 
Noin neljäsosalla työyhteisöön kuuluu 6 - 10 henkilöä ja neljäsosalla alle 5 henkilöä. 
Hieman yli puolet vastaajista tekee kuitenkin työtään pääasiassa yksin. Vastaavasti hie-
man alle puolet tekee päivittäistä työtään joko parin kanssa tai suuremmassa ryhmäs-
sä. Noin puolella vastaajista (n=676) läheisin työtoveri on toinen maahanmuuttajataus-
tainen henkilö ja noin puolella läheisin työtoveri on suomalaisesta kulttuuritaustasta.

Vastaajista (n=661) yli 40 prosentin työpaikalla on luottamusmies. Hieman yli 30 pro-
senttia vastaajista (n=286) kertoo tarvinneensa joskus hänen apuaan. PAMin vuoden 
2008 maahanmuuttajatutkimuksen mukaan työpaikalla ilmenevät ongelmat otetaan 
ensisijaisesti puheeksi lähimmän esimiehen kanssa, seuraavaksi käännytään työtove-
reiden puoleen. Vain 6,5 prosenttia vastaajista (n=286) koki luottamusmiehen ensisijai-
seksi luottamushenkilöksi työpaikalla. (Elovaara 2008, 47.)

4.2 Työyhteisöön sopeutuminen

Kun vastaajilta kysyttiin, mitkä seikat heidän oman kokemuksensa perusteella vaikut-
tavat siihen, miten ihmiset sopeutuvat työyhteisöön, koki valtaosa kielitaidolla, työpai-
kan ilmapiirillä, työyhteisöstä saadulla tuella, omalla aktiivisuudella ja omalla kyvyllä 
sopeutua olevan hyvin paljon vaikutusta (Liitetaulukko 8). Näistä oma kyky sopeutua 
ja oma aktiivisuus painottuvat vaikuttavimmiksi. Melko suuri vaikutus koetaan myös 
olevan työnantajan ja työtovereiden antamalla arvostuksella, työsuhteen luonteella, 
työhön perehdytyksen määrällä ja laadulla sekä lähtömaan työkulttuurin samankal-
taisuudella suomalaiseen työkulttuuriin nähden. Sen sijaan työyhteisön koolla ja oman 
kulttuuritaustan samankaltaisuudella muiden työyhteisön jäsenten kulttuuritaustaan 
nähden ei pääasiassa koeta olevan kovin paljon vaikutusta sen suhteen, miten ihmiset 
sopeutuvat työyhteisöönsä.

Omaan työyhteisöön sopeutumisen kannalta valtaosa vastaajista näki merkittävim-
män roolin olevan työtovereilla ja esimiehellä (Taulukko 7).  Ammattiliitolla tai työpai-
kan luottamusmiehellä ei koeta olevan kovinkaan suuri merkitys siinä, miten työyh-
teisöön sopeudutaan. Lähes 60 prosenttia ei pidä ammattiliiton roolia kovin paljon tai 
lainkaan merkityksellisenä, vastaava osuus työpaikan luottamusmiehen kohdalla on 
noin 70 prosenttia. Noin 20 prosenttia antaa sekä liitolle että luottamusmiehelle kuiten-
kin melko suuren merkityksen ja noin 15 prosenttia hyvin suuren merkityksen. Koska 
työtovereiden ja esimiehen rooli nähdään merkittäväksi työyhteisöön sopeutumises-
sa, voisi tätä kautta myös ammattiliitolla ja luottamusmiehellä olla merkittävä rooli 
sopeutumisen kannalta. Ammattiliitolla ja luottamusmiehellä on mahdollisuus toimia 
työpaikalla työntekijöiden ja esimiesten asenteiden muovaajana.



18

Taulukko 7. Eri tahojen merkitys omaan työyhteisöön sopeutumisessa, %

Ei lainkaan 
merkitystä

Ei kovin 
paljon 
merkitystä

Melko 
paljon 
merkitystä

Hyvin 
paljon 
merkitystä Yhteensä (n)

Työtoverit 4,9 14,6 38,7 41,9 100 680

Esimies 9,9 16,4 34,0 39,7 100 658

Ammattiliitto 26,1 33,4 23,7 16,8 100 659

Työpaikkani luottamusmies 36,5 30,0 20,0 12,9 100 649

Kysyttäessä vastaajien mielipiteitä nykyisestä työstään osoittautuu, että pääasiassa 
työpaikalla ei koeta olevan ongelmia (Liitetaulukko 9). Valtaosa vastaajista kokee, että 
työnjako työpaikalla on toteutettu oikeudenmukaisesti ja lähin esimies kohtelee rei-
lusti sekä tukee tarvittaessa. Myös työtovereiden koetaan kohtelevan reilusti. Työtove-
reiden ja esimiehen rooli nähtiin merkittävänä työyhteisöön sopeutumisessa, heidän 
roolinsa työpaikalla tuntuu myös olevan pääasiassa positiivinen, sillä vastaajat eivät ole 
kokeneet esimieheltä tai työtovereilta saatua kohtelua ongelmalliseksi. Vastaajista noin 
65 prosenttia onkin täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän ”Viihdyn työssäni 
hyvin” kanssa.

Työtovereilta koetaan pääasiassa (44 %) saatavan tukea työhön liittyvissä ongelmati-
lanteissa, sen sijaan henkilökohtaisissa ongelmatilanteissa tuen saaminen ei ole yhtä 
selkeää. Kun vastaajilta kysyttiin mielipidettä väittämään ”Työtoverini tukevat minua 
henkilökohtaisissa ongelmatilanteissa”, valitsi 28 prosenttia vaihtoehdon ”Ei samaa 
eikä eri mieltä”. Toiset 28 prosenttia oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä ja 27 
prosenttia jokseenkin samaa mieltä. On hyvä huomioida, että ”Ei samaa eikä eri mieltä” 
-vaihtoehdon valitsemiseen on saattanut vaikuttaa esimerkiksi se, jos vastaaja itse ei 
halua puhua henkilökohtaisista asioistaan työpaikalla.

Vastaajien mukaan työtovereihin on pääasiassa ollut helppo tutustua, ja valtaosa kertoo 
viihtyvänsä työtovereiden kanssa työpäivän aikana. Monella on läheisiä ystäviä työ-
yhteisössään ja suuri osa vastaajista kokee olevansa osa työyhteisöään. Kun vastaajilta 
kysyttiin, ovatko he kokeneet tulleensa työpaikallaan syrjityksi, vastasi 57 prosenttia 
tähän täysin kieltävästi. Hieman yli 10 prosenttia oli väittämän kanssa jokseenkin tai 
täysin samaa mieltä.
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4.3 Työelämässä kohdatut haasteet

Suuri osa vastaajista on sitä mieltä, että isoimmat haasteet työelämässä ovat olleet 
työpaikan löytyminen ja kielitaidon puute (Taulukko 8). Lähes 60 prosenttia on kokenut 
työpaikan löytymisen melko suureksi tai hyvin suureksi ongelmaksi, hieman yli 50 
prosenttia kokee kielitaidon puutteen melko tai hyvin suureksi ongelmaksi. Työnan-
tajan väärinkäytöksiä palkan maksussa tai lomien tai vapaapäivien myöntämisessä ei 
pääosa vastaajista ole kokenut kovin suureksi tai lainkaan ongelmaksi omalla kohdal-
laan, kuten ei myöskään työtovereiden kielteistä asennetta. Oman koulutuksen riit-
tämättömyys, työnantajan kielteinen asenne ja vaikeus saada tietoja, miten menetellä 
erilaisissa työhön liittyvissä ongelmatilanteissa, eivät myöskään ole olleet kovin suuria 
ongelmia vastaajien kokemuksien perusteella.

Taulukko 8. Vastaajien kohtaamat ongelmat Suomessa työskennellessä, %
 

Ei 
lainkaan 
ongelma

Ei kovin 
suuri 
ongelma

Melko 
suuri 
ongelma

Hyvin 
suuri 
ongelma

Yhteen-
sä (n)

Työpaikan löytyminen 11,8 29,4 35,6 23,2 100 711

Kielitaidon puute 17,3 29,6 26,4 26,7 100 712

Oman koulutuksen riittämättömyys 29,3 40,1 21,7 8,9 100 696

Työnantajan kielteinen asenne 39,2 26,7 21,0 13,1 100 700

Työtovereiden kielteinen asenne 48,1 33,5 13,0 5,5 100 693

Vaikeus saada tietoja, miten menetellä 
erilaisissa työhön liittyvissä ongelmati-
lanteissa 27,4 41,5 22,0 9,2 100 697

Työnantajan väärinkäytökset palkan 
maksussa 46,9 23,1 15,9 14,1 100 697

Työnantajan väärinkäytökset lomien tai 
vapaapäivien myöntämisessä 49,9 26,4 13,1 10,6 100 701
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5 Kokemukset Palvelualojen ammattiliitosta
Seuraavaksi tarkastellaan vastaajien kokemuksia Palvelualojen ammattiliitosta. Tulok-
sia vertaillaan joiltain osin PAMin aikaisempiin maahanmuuttajajäsentutkimuksiin ja 
koko jäsenistöä koskevaan järjestötutkimukseen.

5.1 Palvelualojen ammattiliittoon liittyminen

Vastaajista lähes 40 prosenttia on liittynyt Palvelualojen ammattiliiton jäseneksi 
ystävän tai perheenjäsenen suosituksesta (Taulukko 9). Seuraavaksi yleisimmät liit-
tymistavat ovat olleet PAMiin kuuluvan työtoverin suosittelu ja oma-aloitteinen 
hakeutuminen jäseneksi. Liittoon liittymisen tavat ovat muuttuneet PAMin maahan-
muuttajajäsenistössä 2000-luvun loppua kohden. Vuosien 2002 ja 2008 maahanmuutta-
jatutkimuksissa (Kama 2002; Elovaara 2008) suurin osa vastaajista ilmoitti liittyneensä 
liittoon oma-aloitteisesti, kun nyt valtaosa kertoo liittyneensä ystävän tai perheenjäse-
nen suosituksesta. Perheen ja ystävien rooli liittoon liittymisessä on kasvanut noin 20 
prosentista noin 40 prosenttiin.

Taulukko 9. Vastaajien liittyminen Palvelualojen ammattiliittoon, %

Liittoon liittymisen tapa      %
Hakeuduin oma-aloitteisesti      20,8
Liityin oppilaitosvierailun tai messujen yhteydessä    2,3
Sain markkinointikirjeen kotiin      1,8
Luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai ammattiosaston edustaja suositteli  5,1
Ystäväni tai perheenjäseneni suositteli     38,8
PAMiin kuuluva työtoveri suositteli      24,1
Työnantaja suositteli       3,9
PAMin näkyvyys mediassa      1,4
Muu syy        1,8
 
Yhteensä        100
(n) 725

Merkittävimmät syyt liittoon liittymiselle ovat olleet työttömyysturva ja työttömyys-
kassa, liiton oikeusapu sekä neuvojen ja avun saaminen työsuhdeasioissa (Liitetaulukko 
10). Työttömyysturva- ja työttömyyskassa ovat olleet liittymisen kärkisyitä maahan-
muuttajajäsenistön keskuudessa läpi 2000-luvun (Kama 2002; Elovaara 2008). Saman-
suuntaiset tekijät vaikuttavat myös PAMin koko jäsenistön liittymissyiden taustalla, 
sillä koko jäsenistöä koskevassa järjestötutkimuksessa työttömyyskassapalvelut, liiton 
neuvonta-/ asiantuntijapalvelut ja oikeusaputoiminta koettiin merkittävimmiksi 
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jäsenpalveluiksi (Ahtiainen 2010, 21). Maahanmuuttajajäseniä koskevan tutkimuksen 
mukaan myös ammatillisen järjestäytymisen tärkeydellä ja sillä, että työtoveritkin 
kuuluvat liittoon, on ollut melko paljon vaikutusta liittoon liittymiseen. Jäseneduilla 
tai mahdollisuudella olla mukana kehittämässä palvelualojen työoloja ja arvostusta ei 
vastaajien mukaan ole ollut kovin paljon merkitystä liittoon liittymisen kannalta.

Kun vastaajilta (n=721) kysyttiin, kuuluvatko heidän työtoverinsa heidän käsityksensä 
mukaan PAMiin, noin 50 prosentin mukaan osa työtovereista kuuluu liittoon ja osa 
ei. Neljäsosan mukaan myös työtoverit kuuluvat liittoon, noin 5 prosentin mukaan 
työtoverit taas eivät kuulu liittoon. Hieman yli 10 prosenttia ei osaa sanoa, kuuluvatko 
työtoverit liittoon vai eivät.

5.2 Ammattiliiton palvelut

Kysyttäessä ammattiliiton tarjoamien palveluiden tärkeyttä ylipäätään, on vastaajien 
mukaan hyvin tärkeää, että ammattiliitto tarjoaa kielikoulutusta, tietoa työsuojelusta 
tai työturvallisuuteen liittyvistä asioista, maahanmuuttajille tarkoitettua suoma-
laista työelämää käsittelevää koulutusta sekä mahdollisuuden saada tietoa oman alan 
työehtosopimuksesta ja työehdoista ymmärrettävällä kielellä (Liitetaulukko 11). Myös 
sujuva palvelu aluetoimistossa on lähes 80 prosentin mukaan melko tai hyvin tärkeää. 
Erilaiset ostoedut ja alennukset sekä erityinen maahanmuuttajille järjestetty toiminta 
koetaan pääasiassa melko tärkeiksi ammattiliiton tarjoamiksi palveluiksi. Sen sijaan 
vapaa-ajan toiminnan tarjoamista ei nähdä kovinkaan tärkeäksi.

Hieman yli puolet vastaajista kertoo olevansa Palvelualojen ammattiliiton tarjoamiin 
jäsenpalveluihin melko tyytyväinen (Taulukko 10). Noin neljäsosa on palveluihin hyvin 
tyytyväinen. Hieman alle 15 prosenttia vastaajista ilmoittaa, ettei ole palveluihin kovin 
tyytyväinen ja vajaa neljä prosenttia ei koe olevansa palveluihin lainkaan tyytyväinen. 
Toimialakohtainen tarkastelu noudattaa samaa linjaa: jokaisella toimialalla ollaan 
pääasiassa melko tyytyväisiä PAMin tarjoamiin palveluihin (Liitetaulukko 12).

Taulukko 10. Vastaajien tyytyväisyys PAMin tarjoamiin jäsenpalveluihin, %

Tyytyväisyys liiton palveluihin  %
Ei lainkaan tyytyväinen   3,6
Ei kovin tyytyväinen   14,4
Melko tyytyväinen   56,5
Hyvin tyytyväinen   25,4
  
Yhteensä    100
(n) 720
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5.3 Palvelualojen ammattiliiton palveluiden käyttö

Vain noin 28 prosenttia vastaajista (n=745) kertoo käyttäneensä PAMin tarjoamia 
jäsenpalveluita, kuten työsuhdeneuvontaa tai kielikoulutusta. Toimialakohtaisessa 
tarkastelussa osoittautuu, että ainoastaan kauneudenhoitoalalla lievä enemmistö 
kertoo käyttäneensä PAMin tarjoamia jäsenpalveluita (Liitetaulukko 13). On kuitenkin 
hyvä huomioida, että kauneudenhoitoalaa edustavien vastaajien osuus on tässä kohdin 
melko pieni (n=9).

Moni vastaajista (60,7 %) seuraa kuitenkin PAMin toimintaa säännöllisesti lukemalla 
liiton internetsivuja tai jäsenlehteä (n=745). Sen sijaan PAMin järjestämiin tapahtumiin 
tai tilaisuuksiin viimeisen 24 kuukauden aikana on vastaajista (n=746) osallistunut 
usein vain hieman vajaa 2 prosenttia. Silloin tällöin tapahtumiin on osallistunut 15 
prosenttia, mutta hieman yli 80 prosenttia vastaajista ei ole osallistunut PAMin tapah-
tumiin tai tilaisuuksiin viimeisen 24 kuukauden aikana lainkaan. 

Myöskään ammattiosaston toimintaan ei kovin yleisesti osallistuta: vain hieman alle 
6 prosenttia vastaajista (n=724) kertoo tekevänsä näin. PAMin vuoden 2002 maahan-
muuttajatutkimuksessa kartoitettiin, mitkä tekijät lisäisivät maahanmuuttajajäsenten 
osallistumista ammattiosaston toimintaan. Tuolloin tulokset osoittivat, että mikäli 
esille otettaisiin keskeisiä, työyhteisöä koskevia asioita, olisivat maahanmuuttajajä-
senet innokkaampia osallistumaan ammattiosaston toimintaan. Muita vaikuttavia 
tekijöitä olivat muun muassa se, että ammattiosastotoiminta tapahtuisi työaikana ja se, 
että tavallisenkin työntekijän mielipidettä kuunneltaisiin. (Kama 2002, 49.) 
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6 Yhteenveto
Palvelualojen ammattiliiton maahanmuuttajajäsenet tulevat monenlaisista taustoista, 
jo pelkästään eri äidinkieliä puhutaan yli kuuttakymmentä. Selkeästi edustettuina 
ovat Venäjältä ja Virosta tulevat maahanmuuttajat, nämä ovatkin suurimpia maahan-
muuttajaryhmiä koko Suomessa. Tyypillinen vastaaja tässä tutkimuksessa on Virosta 
kotoisin oleva, viroa äidinkielenään puhuva 25 - 35 -vuotias nainen.

Työperäinen maahanmuutto on ollut Suomessa verrattain pientä: 2000-luvun puolivä-
lissä arvioitiin, että noin 5 - 10 prosenttia maahanmuuttajista muuttaa Suomeen työn 
vuoksi. PAMin aikaisemmat maahanmuuttajatutkimukset ovat tukeneet tätä, sen 
sijaan tämä aineisto osoittaa valtavaa kasvua työperäisessä maahanmuutossa. Työn 
vuoksi Suomeen muuttaneiden maahanmuuttajajäsenten määrä on tämän aineiston 
mukaan noussut 2000-luvun alun noin 10 prosentista tämän hetken noin 40 prosent-
tiin. Ulkomaisen työvoiman määrä yksityisillä palvelualoilla on jatkuvasti lisääntynyt 
ja sen ennakoidaan kasvavan myös tulevaisuudessa (Palvelualojen ammattiliiton maa-
hanmuuttopoliittinen ohjelma 2009 - 2015).

Moni on siis muuttanut Suomeen työn vuoksi, mutta työ ei usein kuitenkaan vastaa 
koulutustaustaa. Palvelualojen ammatteja, kuten siivoojan työtä, pidetäänkin monesti 
sisääntuloammatteina. Vastaajista monella on korkeakoulutausta, mutta koulutusta 
vastaavaan työhön voi olla hankala päästä ilman Suomessa hankittua työkokemusta. 
Valtaosa vastaajista työskenteleekin kiinteistöpalvelualalla, jossa yleisin työtehtävä on 
siivooja. Pääosin nykyistä työtä on tehty enintään viisi vuotta, vain noin 20 prosentilla 
on pidempiaikainen kokemus nykyisestä työstään.

Kokemukset Suomessa työskentelystä ovat olleet pääasiassa positiivisia, eikä syrjinnän 
tai väärinkäytösten kohteeksi joutuminen työpaikalla ole ollut yleistä. Omaan työyh-
teisöön sopeutumisen kannalta työtovereiden ja esimiehen rooli koetaan merkittäviksi. 
Myös itsestä riippuvaisilla syillä, kuten omalla kyvyllä sopeutua, omalla aktiivisuu-
della ja kielitaidolla, on vastaajien mukaan vaikutusta siihen, miten työyhteisöön 
sopeudutaan. Vastaajat vaikuttavat sopeutuneen hyvin työyhteisöihinsä, sillä moni 
kertoo kokevansa, että on osa työyhteisöään ja monella on hyviä ystäviä työpaikallaan. 
Lähimmät työtoverit ovat niin suomalais- kuin maahanmuuttajataustaisia.

Suurimpia haasteita vastaajien mukaan työelämässä ovat olleet työpaikan löytyminen 
ja kielitaidon puute. Nämä linkittyvät myös toisiinsa, sillä monesti työtä on hankala 
saada, jos ei ole kielitaitoa. Kun työpaikka on saatu, näyttää vastaajien asema työelä-
mässä olevan kuitenkin suhteellisen vakaa, sillä työ on pääasiassa kokoaikaista ja vaki-
tuista. Tätä saattaa osaltaan selittää esimerkiksi se, että Suomea lähellä olevista maista, 
kuten Virosta ja Venäjältä, tulevat maahanmuuttajat työllistyvät yleensä paremmin 
kuin kaukaisemmista maista tulevat maahanmuuttajat.
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Vastaajat ovat liittyneet Palvelualojen ammattiliittoon pääasiassa omaa asemaa turvaa-
vien syiden, kuten työttömyysturvan ja työttömyyskassan, vuoksi. Ammattiliiton myös 
toivotaan tarjoavan erityisesti kielikoulutusta ja tietoa suomalaisesta työelämästä sekä 
työsuojelusta ja työturvallisuudesta. Myös ymmärrettävällä kielellä saatu tieto oman 
alan työehtosopimuksesta ja työehdoista on toivottavaa. Kielen merkitys nousee tässä 
vahvasti esiin, sillä toisaalta ammattiliitolta kaivataan kielikoulutusta, ja toisaalta, 
kun kielitaitoa ei vielä ole riittävästi, kaivataan tiedon tarjoamista ymmärrettävällä 
kielellä.

Pääasiassa vastaajat ovat melko tyytyväisiä PAMin tarjoamiin jäsenpalveluihin, vain 
harva on siltikään käyttänyt niitä. Moni kuitenkin seuraa liiton toimintaa aktiivisesti 
lukemalla internetsivuja tai jäsenlehteä. Sen sijaan PAMin järjestämiin tilaisuuksiin 
tai ammattiosaston toimintaan ei kovin yleisesti osallistuta. Tämä avaa oivan tilaisuu-
den miettiä keinoja maahanmuuttajajäsenten aktivoimiseksi mukaan liiton toimin-
taan.

Kaiken kaikkiaan vastaajat ovat melko hyvin koulutettuja ja he tuntuvat olevan hyväs-
sä työmarkkina-asemassa kokoaikaisen ja vakituisen työn myötä. Onkin syytä pohtia, 
ovatko kyselyyn päätyneet vastaamaan juuri henkilöt, joilla on korkeampi koulutus-
tausta ja/tai vakaa asema työmarkkinoilla. Näitä taustoja vasten, ei tämän aineiston tu-
loksia voida kaikilta osin yleistää koskemaan koko PAMin maahanmuuttajajäsenistöä.

On myös hyvä pitää mielessä, että vaikka tutkimuksen päätulokset osoittavat, että ko-
kemukset Suomessa työskentelystä ovat olleet pääasiassa positiivisia, on joukossa kui-
tenkin kirjavia kokemuksia. Jo esimerkiksi se, että vastaajista 10 prosenttia on jokseen-
kin tai täysin samaa mieltä väittämän ”Koen, että minua on syrjitty” kanssa, kertoo sen, 
että tilanne maahanmuuttajatyöntekijöiden kohdalla ei ole vielä täysin sellainen kuin 
sen pitäisi olla. Epätasa-arvoista kohtelua esiintyy työpaikoilla edelleen. Kuten eräs 
vastaajista kirjoitti: ”Olen virolainen, en suomalainen. Tässä tehdään ero.”.

Tämän aineiston pohjalta ilmestyy jatkotutkimuksena pro gradu -tutkielma kevääl-
lä 2013. Tutkielmassa tarkennetaan näkökulma erityisesti työyhteisöihin ja siihen, 
miten maahanmuuttajajäsenet kokevat sopeutuneensa työyhteisöönsä. Kiinnostuksen 
kohteena on erityisesti se, minkälainen merkitys kielellä on työyhteisöön sopeutumi-
sen kannalta ja mikä vastaajien kokemuksen perusteella näyttäytyy olevan kielitaidon 
rooli suomalaisessa työelämässä.
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Liitetaulukot
Liitetaulukko 1. Vastaajien asuinpaikka maakunnittain, %

Maakunta   % 
 
Ahvenanmaa  0,1 
Etelä-Karjala  2,1 
Etelä-Pohjanmaa  1,3 
Etelä-Savo   1,0 
Kainuu   0,6 
Kanta-Häme  2,1 
Keski-Pohjanmaa  0,4 
Keski-Suomi  1,8 
Kymenlaakso  2,8 
Lappi   1,0 
Pirkanmaa   3,7 
Pohjanmaa   2,1 
Pohjois-Karjala  1,6 
Pohjois-Pohjanmaa  1,3 
Pohjois-Savo  1,6 
Päijät-Häme  1,3 
Satakunta   1,0 
Uusimaa   62,0 
Varsinais-Suomi  6,9

Suomi1)   1,6 
Ulkomaat2)   2,4 
Suomi ja ulkomaat3)  0,4 
Tuntematon4)  0,4 
 
    
Yhteensä   100 
 
(n) 671  

1) Vastaaja ilmoittanut asuinpaikkakunnakseen ”Suomi”
2) Vastaaja ilmoittanut asuinpaikkakunnakseen kaupungin 
ulkomailla
3) Vastaaja ilmoittanut asuinpaikkakunnakseen kaupungin 
Suomessa ja ulkomailla

4) Vastaajan ilmoittama asuinpaikkakunta tuntematon

    
    

Liitetaulukko 2. Eri tahojen merkitys suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumisessa, %
      

Ei lain-
kaan
merki-
tystä

Ei kovin 
paljon  
merki-
tystä

Melko pal-
jon merki-
tystä

Hyvin 
paljon 
merki-
tystä Yhteensä (n)

Perheeltä tai ystäviltä 5,6 14,4 28,4 51,6 100 729

Viranomaisilta 33,0 33,7 25,2 8,0 100 709

Järjestötaholta 46,9 32,6 16,7 3,9 100 700

Ammattiliitolta 47,4 32,2 14,2 6,2 100 698

Työtovereilta 17,8 26,8 40,2 15,2 100 712

Työpaikkani luottamushenkilöltä 55,6 26,8 13,0 4,6 100 691

Tiedotusvälineistä 27,9 31,9 29,8 10,3 100 698

Kursseilta 32,0 18,5 28,6 21,0 100 704



27

Liitetaulukko 3. Vastaajien suomen kielen taito Suomessa asutun ajan mukaan, %

   Suomessa asutut vuodet
   Enintään 2 vuotta  3 - 6 vuotta  Vähintään 7 vuotta
Ymmärtää suomea    
Ei lainkaan   10,7   9,6  4,9
Tyydyttävästi  55,7   42,7  32,4
Hyvin   33,6   47,7  62,7
   
Yhteensä   100   100  100
(n)   131   260  284

Puhuu suomea      
Ei lainkaan   19,7   14,5  9,1
Tyydyttävästi  66,7   55,0  39,3
Hyvin   13,6   30,5  51,6
   
Yhteensä   100   100  100
(n)   132   262  285

Lukee suomea      
Ei lainkaan   23,1   14,0  8,8
Tyydyttävästi  55,4   53,1  37,5
Hyvin   21,5   32,9  53,7
   
Yhteensä   100   100  100
(n)   130   258  283

Kirjoittaa suomea      
Ei lainkaan   35,1   26,7  16,2
Tyydyttävästi  55,0   58,9  49,6
Hyvin   9,9   14,3  34,2
   
Yhteensä   100   100  100
(n)   131   258  284

Liitetaulukko 4. Työsuhteen laatu Suomessa asuttujen vuosien mukaan, %
   
   Suomessa asutut vuodet
Työsuhteen laatu  Enintään 2 vuotta  3 - 6 vuotta  Vähintään 7 vuotta
Vakituinen   87,6   83,5  82,7
Määräaikainen  12,4   16,5  17,3
   
Yhteensä   100   100  100
(n)   129   237  243
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Liitetaulukko 5. Vastaajien työtehtävät toimialoittain, %
 
Kaupan ala  
Myyjä tai myyntityö    52,3
Konttori- tai toimistotyöntekijä   6,9
Varasto- tai logistiikkatyöntekijä   25,0
Esimies     2,9
Muu     14,9
 
Yhteensä     100
(n) 174

Kiinteistöpalveluala 
Kiinteistönhuoltaja    3,5
Siivooja     93,6
Esimies     0,3
Muu     2,5
 
Yhteensä     100
(n) 314

Majoitus- ja ravitsemisala  
Tarjoilija     20,1
Kokki tai muu keittiötyöntekijä   45,1
Pikaruoka- tai kahvilatyöntekijä   6,9
Vastaanottovirkailija    0,7
Esimies     0,7
Muu     26,4
 
Yhteensä     100
(n) 144

Kauneudenhoitoala  
Kosmetologi    22,2
Parturi-kampaaja    55,6
Kynsihoitaja    22,2
Esimies     0,0
Muu     0,0
 
Yhteensä     100
(n) 9

Turvallisuusala  
Vartija     57,1
Esimies     0,0
Muu     42,9
 
Yhteensä     100
(n) 7
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Liitetaulukko 6. Nykyisen työtehtävän ja koulutuksen vastaavuus sukupuolittain, %

    Sukupuoli 
Nykyinen työtehtävä   Nainen Mies Kaikki
Vastaa koulutusta   33,0 22,8 30,4
Vastaa koulutusta jossain määrin  26,6 21,6 25,3
Ei vastaa koulusta   40,3 55,6 44,3
   
Yhteensä    100 100 100
(n)    466 162 628

Liitetaulukko 7. Nykyisen työtehtävän ja koulutuksen vastaavuus koulutustaustan mukaan, %
     
Koulutustausta   Vastaako nykyinen työ koulutusta    
    Kyllä Jossain määrin Ei Yhteensä (n)
Ei koulutusta   28,6 14,3  57,1 100  7
Peruskoulu tai vastaava  37,7 35,8  26,4 100  53
Toisen asteen koulutus   34,0 27,7  38,8 100  256
Opistotason tutkinto   0,0 0,0  100,0 100  1
Alempi korkeakoulututkinto  33,8 22,8  43,4 100  136
Ylempi korkeakoulututkinto  17,6 17,6  64,8 100  91
Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto  11,4 20,0  68,6 100  35
 

Liitetaulukko 8. Eri tekijöiden vaikutus vastaajien kokemuksen mukaan siihen, miten ihmi-
set sopeutuvat työyhteisöönsä, %
 

Ei 
lainkaan 
vaiku-
tusta

Ei kovin 
paljon 
vaiku-
tusta

Melko 
paljon 
vaiku-
tusta 

Hyvin 
paljon 
vaiku-
tusta Yhteensä (n)

Kielitaito 5,4 17,4 37,0 40,1 100 700

Työnantajan ja työtovereiden antama 
arvostus 3,0 11,8 44,4 40,8 100 689

Työpaikan ilmapiiri 3,5 11,1 33,3 52,1 100 691

Työyhteisöstä saatu tuki 3,7 10,7 42,1 43,5 100 681

Oma aktiivisuus 2,5 6,9 36,4 54,3 100 693

Oma kyky sopeutua 3,2 4,5 34,9 57,4 100 687
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Työsuhteen luonne (pysyvä vai 
vakituinen) 6,9 22,3 40,0 30,8 100 678

Työyhteisön koko 15,7 39,7 30,8 13,8 100 682

Työhön perehdytyksen määrä ja laatu 5,8 21,4 44,0 28,9 100 678

Oman kulttuuritaustan samankaltai-
suus muiden työyhteisön jäsenten 
kulttuuritaustaan nähden 15,7 39,2 31,3 13,7 100 686

Lähtömaan työkulttuurin samankal-
taisuus suomalaiseen työkulttuuriin 
nähden 13,9 33,9 36,7 15,5 100 690

 

Liitetaulukko 9. Vastaajien kokemukset nykyisestä työstään, %    

  

Täysin  
samaa   
mieltä

Jok-
seenkin 
samaa 
mieltä

Ei 
samaa 
eikä eri 
mieltä

Jok-
seenkin 
eri       
mieltä

Täysin 
eri 
mieltä Yht. (n)

Työnjako työpaikallani on oikeuden-
mukainen 30,0 27,0 14,7 19,6 8,4 100 679

Viihdyn työssäni hyvin 32,8 31,5 18,2 11,9 5,6 100 682

Lähin esimieheni tukee minua 
tarvittaessa 41,2 28,0 17,1 8,4 5,3 100 678

Lähin esimieheni kohtelee minua 
reilusti 41,7 26,3 17,1 10,8 4,1 100 677

Työtoverini kohtelevat minua 
reilusti 46,7 31,5 15,1 5,5 1,2 100 676

Työtoverini tukevat minua työhön 
liittyvissä ongelmatilanteissa 44,1 32,7 14,1 6,8 2,2 100 673

Työtoverini tukevat minua henkilö-
kohtaisissa ongelmatilanteissa 27,5 27,0 27,8 9,5 8,2 100 673

Työtovereihin on yleensä ollut 
helppo tutustua 46,4 32,2 10,5 8,3 2,5 100 676

Viihdyn työtovereiden kanssa 
työpäivän aikana 46,0 34,7 12,9 4,2 2,2 100 674

Minulla on läheisiä ystäviä työyhtei-
sössäni 34,9 24,0 18,7 9,7 12,7 100 679

Tunnen olevani osa työyhteisöäni 43,5 30,1 14,9 6,9 4,6 100 671

Koen, että minua on syrjitty 5,0 7,2 15,2 16,1 56,5 100 665
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Liitetaulukko 10. Eri tekijöiden vaikutus Palvelualojen ammattiliittoon liittymiseen, %
 

Ei 
lainkaan 
vaiku-
tusta

Ei kovin 
paljon vai-
kutusta

Melko 
paljon vai-
kutusta

Hyvin 
paljon vai-
kutusta Yhteensä (n)

Työtoverinikin kuuluvat liittoon 21,8 26,0 33,6 18,6 100 720

Liiton oikeusapu 7,9 15,6 33,3 43,3 100 726

Neuvojen ja avun saaminen 
työsuhdeasioissa 5,9 12,7 31,2 50,1 100 724

Ammatillisen järjestäytymisen 
tärkeys 10,2 24,5 35,3 30,0 100 706

Mahdollisuus olla mukana 
kehittämässä palvelualojen 
työoloja ja arvostusta 15,7 33,3 29,3 21,7 100 714

Työttömyysturva ja työttö-
myyskassa 2,9 9,6 24,5 63,0 100 721

Jäsenedut 12,6 29,7 29,3 28,5 100 717

 

Liitetaulukko 11. Ammattiliiton tarjoamien palveluiden tärkeys, %  

 

Ei lain-
kaan 
tärkeää

Ei kovin 
tärkeää

Melko 
tärkeää

Hyvin 
tärkeää

Yhteen-
sä (n)

Mahdollisuus saada tietoa oman alan työehto-
sopimuksesta ja työehdoista ymmärtämälläni 
kielellä 3,1 7,7 28 61,2 100 740

Maahanmuuttajille tarkoitettu suomalaista 
työelämää käsittelevä koulutus 6,6 14,5 33,3 45,6 100 724

Tieto työsuojelusta tai työturvallisuuteen 
liittyvistä asioista 2,6 7,1 38,2 52,1 100 730

Sujuva palvelu aluetoimistossa 5,3 14,5 42,7 37,6 100 719

Kielikoulutus 8,6 14 27,7 49,8 100 723

Erityinen maahanmuuttajille järjestetty 
toiminta 12,4 24,2 32,1 31,4 100 708

Vapaa-ajan toiminta 13 36,8 32,9 17,2 100 714

Erilaiset ostoedut ja alennukset 11 30,1 32,4 26,5 100 720
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Liitetaulukko 12. Vastaajien tyytyväisyys PAMin palveluihin toimialoittain, %

 Kaupan ala
Kiinteistö-
palveluala

Majoitus- ja 
ravitsemisala

Kauneuden-
hoitoala

Turvallisuus-
ala

Ei lainkaan tyytyväinen 3,7 3,0 1,4 0,0 2,9

Ei kovin tyytyväinen 12,3 16,6 10,1 0,0 13,9

Melko tyytyväinen 64,8 55,0 60,1 77,8 58,7

Hyvin tyytyväinen 19,1 25,5 28,3 22,2 24,4

Yhteensä 100 100 100 100 100

(n) 162 302 138 9 7

Liitetaulukko 13. PAMin jäsenpalveluiden käyttö toimialoittain, %   
 

Kaupan ala
Kiinteistö-
palveluala

Majoitus- ja 
ravitse-
misala

Kauneuden-
hoitoala

Turvalli-
suus-ala

On käyttänyt jäsenpalveluita 28,5 25,2 27,3 55,6 27,2

Ei ole käyttänyt jäsenpalveluita 71,5 74,8 72,7 44,4 72,8

Yhteensä 100 100 100 100 100

(n) 172 313 143 9 7



Maahanmuutto ja monikulttuurisuus ovat yhä  

tärkeämpi osa Palvelualojen ammattiliiton arkea. 

Kun vieraskielisten (äidinkieli muu kuin suomi, ruotsi 

tai saame) jäsenten määrää alettiin tilastoida vuon-

na 2002, vieraskielisiä jäseniä oli noin 800. Vuoden 

2012 loppuun mennessä ylitettiin 8000 vieraskielisen 

jäsenen raja.  Pamilaisten joukossa puhutaan tänä 

päivänä yli 50 eri äidinkieltä; suurimpina kieliryhmi-

nä venäjä, viro ja englanti. 

”Töissä Suomessa” –raportti on kolmas PAMin maa-

hanmuuttajajäseniä käsittelevä selvitys.  Anni Ritarin 

raportti on oma, itsenäinen kokonaisuutensa, joka 

pyrkii kuvaamaan pamilaisten maahanmuuttaja-

jäsenten kokemuksia suomalaisesta työelämästä ja 

Palvelualojen ammattiliitosta.
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