Laillista ja laitonta
maahanmuuttoa
30.5.2007 12:00 — Hartti Suomela
Samaan aikaan kun Yhdysvalloissa asuu arvioiden
mukaan 12 miljoonaa laitonta siirtolaista, on maahan
laillisesti muuttaminen varsin hankalaa. Tästä kärsivät
erityisesti teknologiayritykset, joille riittävän koulutettua ja
erikoistunutta henkilöstöä ei löydy riittävästi Amerikan
kansalaisista.

Ei laiton siirtolainenkaan ihan helpolla maahan pääse, sen
verran esteitä on maan etelä-rajallekin saatu asennettua.
Mutta laittomasti maahan tulleiden ihmisten käsittely tuntuu
silti joskus turhan helläkätiseltä.
Laittomasti maassa - parasta halpatyövoimaa?
Suomalaiseen oikeustajuun ei millään oikein mahdu, että kun
maahan ollaan ensin tultu laittomasti, niin pian ollaan
vaatimassa kaikkia kansalaisten etuuksia ja jopa
kansalaisuutta. Valtiovaltakin on jälleen kerran
puuhaamassa lakia, jonka perusteella laittomat
maahanmuuttajat saisivat etuisuuksia, lähes
normaalinkaltaisen maahanmuuttoprosessin kautta.
Toisaalta pitää muistaa, että tämä laiton halpatyövoima pitää pitkälle
esimerkiksi Kalifornian taloutta pyörimässä. Laittomat
maahanmuuttajat tekevät kaikki ne likaiset työt, joihin
amerikkalaiset eivät viitsi tarttua ja joista maksetaan
luvattoman kehnosti. Rakentamisesta, pihatöistä,
siivoamisesta ja kaikista muistakin peruspalveluista tulisi
pikaisesti paljon kalliimpaa, jos halpaa laitonta työvoimaa ei
olisi.
Arpaonnella asuinpaikka Amerikasta
Laillinen maahanmuutto on kuitenkin tehty varsin
hankalaksi.
Vihreää korttia voi yrittää saada vuosittaisen arvonnan kautta,
mutta oman kokemuksen mukaan tässä arvonnassa
voittaminen ei ole kovin todennäköistä. Viiteen kertaan siihen
on osallistuttu, mutta yhtään kertaa ei ole tärpännyt.
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Voittamisen todennäköisyyksiä kuitenkin kaunistaa se, että
vinkistämme arvontaan osallistuneet kaksi
suomalaispariskuntaa saivat green cardin heti ensimmäisellä
yrityksellä. Mistään huijausarvonnasta ei siis ole kyse.
Työnantajan kädenojennus työntekijälle
Toinen mahdollisuus vihreän kortin hankkimiseen on se, että
kortin saa haettua sponsorin avustuksella. Avioliitto
amerikkalaisen kanssa on yksi vaihtoehto, mutta
tyypillisempää lienee se, että työnantaja lähtee hakemaan vihreää
korttia korvaamattomalle työntekijälleen.
Korkeasta koulutuksesta, patenteista, ja
manageriasemasta on tässä prosessissa etua, sillä muuten
työnantaja joutuu osoittamaan, että vastaavanlaista
osaamista ei amerikkalaistyöntekijöistä löydy, eikä
maahanamuuttaja ole ottamassa työpaikkaa yhdeltäkään
jenkkityöntekijältä.Työnantaja sitoo viisumilla
Jos vihreää korttia ei ole eikä työnantaja sitä suostu hakemaan
on ainoa mahdollisuus hankkia työviisumi. Näitä viisumeita on
sitten moneen lähtöön. Yleisin tietotekniikkatyöläisten viisumi on
H1B, jonka saaminen on melkein jo arpapeliä. Vuosittain näitä
viisumeita on jaossa vain rajoitettu määrä ja kiintiö tulee täyteen
melkein välittömästi.
Tänä vuonna H1B-hakemuksia tehtiin päivässä yli
kaksinkertainen määrä 60 000 viisumin kiintiöön verrattuna.
Onnelliset voittajat valittaneen jälleen kerran arvalla. Toki
kerran saadulla viisumilla voi sitten työskennellä
useammankin vuoden samalle työnantajalle, mutta työpaikan
vaihtuessa tulee sama rumba eteen, tai maasta joutuu
poistumaan hyvinkin pikaisesti.
Puolisot virkavapaalla
Muissa viisumeissa ei ole näin tiukkoja määräkiintiöitä, muuta
niiden hakemiseen on sitten muita rajoituksia. Esimerkiksi
L-viisumiin on vaatimuksena, että on työskennellyt saman
työnantajan palveluksessa kotimaassa vähintään vuoden
verran.
Mielenkiintoinen yksityiskohta näissä viisumeissa on, että
mukana muuttava aviopuoliso ei tietenkään saa
automaattisesti työlupaa.
Useimmissa viisumityypeissä puolison ei ole edes
mahdollista hakea työlupaa, vaikka töihin olisi kovakin hinku.
Tällä tavoin valtiovalta tietenkin yrittää suojata amerikkalaisten
työpaikkoja. Toiselta kannalta katsottuna se on tarpeetonta
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aivokapasiteetin hukkaanheittoa.
Hartti Suomela työskentelee Piilaaksossa
teknologiayrityksen kehittäjätuessa.
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