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Lausunnon antaja:
Elintarviketeollisuusliitto ry:n alaisuudessa toimiva Luonnontuoteteollisuusyhdistys
Luonnontuoteteollisuusyhdistys (jäljempänä LTTY) kiittää mahdollisuudesta lausua Kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomusta vuodelta 2014. Haluamme saattaa Eduskunnan hallintovaliokunnan tiedoksi seuraavia seikkoja, jotka liittyvät erityisesti lausunnossa mainittuun toimenpideehdotukseen numero 10. ”ulkomaalaisten luonnonmarjanpoimijoiden aseman parantamiseksi niin,
että marjanpoiminta tehtäisiin pääsääntöisesti työsuhteessa.” ja ehdotukseen johtaneista havainnoista, joita eritellään raportin luvussa 4.5.3 Työperäisen ihmiskaupan ehkäisemisen ja uhrien tunnistaminen.
Raportissa mainitaan, että metsämarjanpoiminnan organisoinnissa ilmenee ”selviä ihmiskaupan piirteitä”. Ihmiskauppa on vahva sana, jota tässä yhteydessä ei sovi käyttää, sillä organisoidussa marjanpoiminnassa ei ole kyse ihmiskaupasta. Raportissa ei myöskään viitata, mitkä menettelyt metsämarjanpoiminnan organisoinnissa olisivat sellaisia, jotka täyttäisivät ”selviä ihmiskaupan piirteitä”.
Sen sijaan raportissa viitataan Työ- ja Elinkeinoministeriön raporttiin organisoidusta metsämarjanpoiminnasta, jonka on koostanut Markku Wallin keväällä 2014. Wallinin raportissa pohditaan keinoja
organisoidun marjanpoiminnan yhteydessä havaittujen ongelmakohtien ratkaisemiseksi, joista yhtenä vaihtoehtona mainitaan metsämarjanpoiminnan työsuhteistaminen. Kyseisessä raportissa oli
myös muita kehittämisvaihtoehtoja, joilla voitaisiin ehkäistä mahdollista ihmiskauppaa siten, että
luonnonmarjojen saatavuuden varassa toimivalla elinkeinolla olisi realistiset toimintamahdollisuudet
myös jatkossa. LTTY:n jäsenet ovat itse tehneet monia toimenpiteitä poimijoiden olosuhteiden parantamiseksi.
LTTY:n näkemyksen mukaan metsämarjanpoiminnan organisoiminen työsuhteessa ei ehkäise työperäistä ihmiskauppaa, päinvastoin metsämarjanpoiminnan työsuhteistaminen on johtanut pahempiin ongelmiin mm. Ruotsissa, jossa organisoitu metsämarjanpoiminta on tällä hetkellä työsuhteessa
tapahtuvaa työtä. Haluamme ohessa antaa tiedoksenne eräitä seikkoja siitä, miksi nykymalli on ulkomaisten marjanpoimijoiden kannalta parempi vaihtoehto kuin työsuhde erityisesti maahan saapuvan henkilön lisäansaintamahdollisuuksien parantamiseksi.
Miksi metsämarjanpoimijoille ei makseta takuupalkkaa Ruotsin mallin mukaisesti?
Suomessa järjestelmä perustuu siihen, että yritykset kutsuvat henkilön maahan. Kutsuttava saa viisumin, joka mahdollistaa maassa oleskelun enintään 90 päivän ajan. Kutsuva yritys vastaa siitä, että
poimijalle tarjotaan majoitus-, ruoka-, sekä kuljetuspalveluita ja yritys sitoutuu ostamaan henkilön
poimimat marjat koko siltä ajalta, jonka hän maassamme viettää. Suomessa marjoja poimitaan jokamiehenoikeuden turvin ja näiden marjojen myyntitulo on kaikille maassa asuville ja oleskeleville
verotonta tuloa.
Ruotsissa metsämarjoja poimiva henkilö on kutsuttu työntekijä, joka on työsuhteessa lähtömaassa
esim. Thaimaassa toimivaan työnvälitysyritykseen. Työntekijä vastaa itse maahantuloon tarvittavien
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matkalippujen ja oleskelun kuluista. Määräaikaista työsuhdetta koskee koeaikamenettely, mikä tarkoittaa sitä, että jos ei sovellu poimintatyöhön tai tarve marjalle yllättäen loppuu, voidaan työntekijä
lähettää takaisin kotimaahansa jo kuukaudenkin työskentelyn jälkeen. Palkka maksetaan vain työntekoajasta, jolloin tappiot maahantulokuluista voivat olla todella kovat, mikäli työntekijän tarve jää
lyhyeksi.
Suomessa järjestelmä perustuu siihen, että poiminnasta maksetaan tasapuolisesti poimintamääriin
perustuen kilohintaa. Ulkoministeriön asettamana tavoitteena on, että poimija jää 30 € voitolle per
maassaolopäivä maahan saapumiseen ja maassa oleskeluun liittyvien välttämättömien kulujen vähentämisen jälkeen. Ruotsissa takuupalkka takaa poimijalle kuukausittaisen bruttopalkan,
mutta se ei takaa sitä, että poimija jäisi matkastaan voitolliseksi edes päivittäiseen oleskeluun liittyvien kulujen osalta.
Suomessa työsuhteessa töitä tehtäessä on noudatettava työaikalakia, mikä tarkoittaa sitä, että mikäli
työaika ylittää 8 h, tai viikkotyöaika 40 h, on ylimenevästä ajasta maksettava ylityöpalkkaa. Työnantajalla on myös muita veroja ja veron kaltaisia velvoitteita, joita tilitetään valtiolle palkkakulun ohella
esim. eläkevakuutus. Nämä maksut eivät hyödytä ulkomailta Suomeen saapuvaa työntekijää. Vastaavasti poimijalle maksettava palkka on veronalaista tuloa, joka tällä hetkellä ulkomaisen työntekijän
osalta on lähdeveron alaista.
Mitä muita kuluja työsuhteessa tehtävä organisoitu metsämarjanpoiminta toisi Suomessa
toimiville yrityksille?
Moniulotteisin haaste työsuhteessa tehtävässä organisoidussa marjanpoimintatyössä on, että ensisijaisesti työsuhteen merkit tulee täyttyä ennen kuin voidaan puhua työsuhteesta. Työsuhteen kriteereitä on viisi, joista merkittävin on työn direktio: työsuhteessa työnantajalla on oikeus valvoa ja johtaa
työskentelyä. Tällä hetkellä metsämarjanpoimijat toimivat itsenäisesti ja päättävät itse missä ja milloin he poimivat marjoja. Työsuhteessa työnantajalla on velvollisuus varmistua työsuojelusta ja seurata työaikaa. Organisoidussa metsämarjanpoiminnassa eivät siten työsuhteen kriteerit täyty.
Työsuhteessa organisoitava metsämarjanpoiminta tarkoittaisi sitä, että yrityksen tulisi järjestää työnjohto, työsuojeluvalvonta ja työajan seuranta jokaisen poimijan osalta. Työnjohtoon liittyvien velvollisuuksien kulut tulisivat näin ollen olemaan hyvin korkeat kun huomioidaan, että suomessa liikkuu
metsämarjojen satokauden aikaan noin 800 autokuntaa metsämarjanpoimijoita.
Mitä luonnontuoteteollisuus on tehnyt parantaakseen poimijoiden olosuhteita ja ansaintamahdollisuuksia Suomessa?
LTTY:n organisoitua metsämarjanpoimintaa järjestävät yritykset osallistuvat tällä hetkellä ainoina
elinkeinoelämän edustajina Työ- ja elinkeinoministeriön johtamaan työryhmään, jossa ollaan määrittelemässä aiesopimusta organisoituun marjanpoimintaan liittyvien tarjottavien palveluiden ja maahantulomenettelyiden vähimmäiskriteereistä. Ala on vahvasti mukana toiminnan kehittämisessä ja
haluaa tältä osin varmistua poimijoiden hyvistä mahdollisuuksista lisäansioihin. Samanaikaisesti yritykset jatkavat LTTY:ssä kehitetyn itsesääntelymekanismin toteuttamista. Suurin osa metsämarjanpoimijoista hakeutuu Suomeen vuodesta toiseen ja ovat tyytyväisiä saamastaan lisäansiosta.
Suomen jokamiehenoikeus osana kotimaisen marja-raaka-aineen saatavuuden varmistusta
Suomen metsissä kasvaa runsaasti erilaisia marjoja ilman tuotantopanoksia. Niistä hyödynnetään
tällä hetkellä alle 10 %, joten talteenottoa on varaa lisätä ilman, että kotitalouksien omiin tarpeisiin
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kerättävän marjan saatavuus heikkenee. Suomalainen metsämarja-raaka-aine kilpailee ruotsalaisen,
venäläisen, ukrainalaisen ym. metsämarjaraaka-aineen kanssa. Mikäli metsämarjoja ei saada hankittua kilpailukykyiseen hintaan Suomesta, niitä ostetaan tarvittaessa muualta.
Keväällä 2014 päivitetyt ravitsemussuositukset neuvovat nauttimaan jalostamattomia marjoja ja hedelmiä päivittäin. Suomalaiset marjat ovat osoittautuneet tuontimarjoja puhtaammiksi ja turvallisemmiksi. Kuluttajat suosivat myös tuttuja kotimaisia marjajalosteita ja -tuotteita kuten mustikkajogurttia,
mustikka- ja puolukkamehua sekä hilloja. Nämä tuotteet valmistetaan ulkomaisesta marjasta jos kotimaisen raaka-aineen hankintakulu nousee liian korkeaksi. Tuttujen ja suosittujen tuotteiden valmistus ei lopu, ellei yritys ole valinnut strategiakseen käyttää vain kotimaista marjaa. Mikäli suomalaisen
marjan kilpailukyky heikkenee, se johtaisi satojen suomalaisten työpaikkojen loppumiseen ja veisi
monelta ulkomailta Suomeen saapuvalta henkilöltä mahdollisuuden lisäansioihin.
Työsuhdemalli lopettaisi Suomesta organisoidun metsämarjanpoiminnan kokonaan korkeiden hankintakulujen seurauksena ja näin ollen Suomen vientistrategia elintarvikeviennin kaksinkertaistamisesta on siltä osin vaarassa. Tämän lisäksi Suomen biotalousstrategiakin tavoittelee mm. bioperäisten luonnonvarojen tehokkaampaa tuotteistamista ja hyödyntämistä erityisesti vientimarkkinoilla.
Metsämarjat ovat näiden kahden elinkeinostrategian keskiössä, eikä metsämarjoihin perustuvaa
elinkeinotoimintaa saa vaarantaa pakottamalla yrityksiä keinotekoisiin ihmiskauppaa ehkäiseviin toimenpiteisiin. Haasteet tulee ratkaista muilla metsämarjaelinkeinoa ylläpitävillä keinoilla.
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