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Pääkirjoitus

V uonna 2008 alkaneen globaalin 
finanssikriisin myötä epävarmuus 
on lisääntynyt yhteiskunnassa. 
Moni Euroopan maa on ajautunut 

konkurssin partaalle. Talouskasvu on hiipunut tai 
kääntynyt jopa laskuun. Suomessa valtiolliset pää-
töksentekijät ovat käyneet voimalla julkisten pal-
velujen kimppuun. Leikkauksia perustellaan sillä, 
että sosiaalietuudet ovat Suomessa liian anteliaita 
ja palvelutaso turhan korkea. Maan hallitus ja elin-
keinoelämä ovat löytäneet toisensa kamppailussa 
yhteistä vihollista vastaan: ammattiyhdistysliikkeen 
vaikutusvaltaa halutaan murentaa ja palkansaajien 
palkkasummaa pienentää. Talouskriisin ja leikkaus-
ten vuoksi kansalaisten ostovoima vähenee ja työt-
tömyys jatkaa kasvuaan. 

Dramaattisin vaikutus talouskriisillä ja julkisen 
talouden leikkauksilla on muutenkin toimeentulo-
ongelmien kanssa ponnisteleviin kansalaisiin. Vaki-
naisessa työssä olevia hyvätuloisia julkisten palvelu-
jen leikkaukset ja palkanalennukset nipistävät, mutta 
eivät aja ahdinkoon. Avun varaan joutuvien määrä 
tulee kuitenkin lähivuosina kasvamaan. Erityisen 
haavoittuvassa asemassa ovat työmarkkinoille siirty-
vät nuoret aikuiset. 

Yksi 1990-luvun talouslaman opetuksista on 
ollut se, että niin irtisanottujen kuin vasta koulutuk-
sesta valmistuneiden nuorten kiinnittymisellä työ-
markkinoille on pitkäkestoisia seurauksia. Pitkittyes-
sään työn puutteesta juontuvat työllistymisvaikeudet 
heijastuvat koko myöhempään työuraan. Arja Jolk-
kosen ja Pertti Koistisen tutkimusryhmineen tekemä 
seurantatutkimus Kohtalokkaat olosuhteet ja yksilölliset 
tekijät todentaa, miten suhdanne- ja yksilölliset teki-
jät vaikuttavat työpaikkansa menettäneiden työllis-
tymiseen sekä työurien jatkumiseen ja päättymiseen. 
Uudelleen työllistyminen eriytyy talouden suhdan-
teiden mukaan myös pitkällä aikavälillä. Huonossa 
taloussuhdanteessa työnsä menettäneet työllistyvät 
heikosti uudelleen.

Tutkimuksen mukaan vuonna 1992 työpaikkan-
sa menettäneiden työllisyyden taso jäi huomattavas-
ti alemmalle tasolle kuin muina vertailuajankohtina 
(1997 ja 2003) työpaikkansa menettäneiden työlli-
syys. Pitkäaikaisesti heikentyneen työllisyyden uralle 
joutuneiden osuus oli lamavuonna 1992 työttömäksi 
joutuneiden joukossa huomattavasti suurempi kuin 
myöhempinä vertailuvuosina työttömäksi joutuneilla.

Vanhimmat työntekijät siirtyivät pois työmarkki-
noilta eläkkeelle tai työttömyyseläkkeelle. Työmark-
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kinoille kiinnittyminen oli vaikeaa myös nuoremmil-
le ja hyvin koulutetuille. Vajaatyöllisyys oli yleistä ja 
toistuvaa.

Ne kymmenet tuhannet työntekijät, jotka 
joutuvat lähivuosina uhrautumaan talouden terveh-
dyttämisen nimissä, kärsivät pitkäaikaisista seurauk-
sista. Hiljattain ilmestynyt nuorisobarometri Ihmis-
arvoinen nuoruus tarkastelee muun muassa nuorten 
työelämään ja työmarkkinoihin liittyviä odotuksia ja 
näköaloja. Päällimmäinen havainto on se, että nuoret 
ovat aiempaa enemmän huolissaan tulevaisuudesta. 
Jopa kolme neljäsosaa nuorista uskoo, että pysyvästi 
työelämän ulkopuolelle jäävien määrä kasvaa tule-
vaisuudessa. Syrjäytymisen lisääntymiseen uskovien 
osuus on huomattavasti kasvanut kuudessa vuodessa.

Nuoret ovat huolissaan, paitsi työelämän muutos-
suunnasta yleensä, myös omasta tulevaisuudestaan 
työmarkkinoilla. Joka toinen nuori oli vuonna 2013 
huolissaan siitä, riittääkö heille tulevaisuudessa töitä. 
Osuus on kasvanut kymmenellä prosenttiyksiköllä 
muutamassa vuodessa. Kaiken kaikkiaan nuorten op-
timistinen suhtautuminen omaan tulevaisuuteensa on 
vähentynyt vuosina 2008–2014. Työttömien nuorten 
optimistisuus on vähentynyt huomattavan paljon.

Viime aikoina mediassa esillä olleet koulutus-
leikkaukset ovat ehkä heijastuneet myös nuorten 
käsityksiin Suomesta maana, jossa on aiempaa vai-
keampaa luoda itselleen hyvän elämän edellytyksiä. 
Nuoret suhtautuvat aiempaa pessimistisemmin tule-
vaisuudennäkymiin Suomessa ja globaalisti. Nuori-
sobarometrin valossa tulevaisuuteen suhtautumisen 

ja elämään tyytyväisyyden välinen yhteys on jota-
kuinkin kiistaton. Elämäänsä erittäin tyytyväiset suh-
tautuvat optimistisimmin omaan tulevaisuuteensa, 
melko tyytyväiset hieman vähemmän optimistises-
ti ja vähiten tyytyväiset kaikkien pessimistisimmin. 
Tyytymättömyys ja näköalattomuus ovat erittäin 
huono yhdistelmä itsenäistä elämää aloittelevalle 
kansalaiselle.

Nuorten epävarmuus erityisesti työn saamises-
ta on viime vuosina lisääntynyt merkittävästi. Huo-
nojen työllisyysnäkymien vuoksi koko elämänusko 
joutuu koetukselle. Näköalaton tyytymättömyys voi 
olla ylisukupolvista. Lapsuuden perheen kokemukset 
saattavat vaikuttaa siihen, millaisina omat tulevaisuu-
den mahdollisuudet näyttäytyvät. 

Talouden ja työttömyyden ennusteet vies-
tivät työmarkkinoille siirtyville ikäryhmille näköalat-
tomuutta. Eikä tulevaisuuden tekemisestä vastuussa 
oleva maan hallituskaan lupaa yhtään valoisampaa 
tulevaisuutta. Osa väestöstä joutuu tinkimään etuuk-
sistaan ja tyytymään matalampaan elintasoon ja heik-
kenevään hyvinvointiin. 

Eikö 20 vuodessa ole opittu mitään? Jo 1990-lu-
vulla nähtiin, miten talouden tervehdyttämiseen täh-
täävät toimenpiteet vaativat suuren joukon ihmisuh-
reja. Leikkauksista seuraa aina ihmisuhreja. Pitääkö 
lisääntyvältä inhimilliseltä kärsimykseltä vain ummis-
taa silmät?
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