
TYÖTTÖMYYSONGELMA 
 

Kun työpaikkoja ei riitä kaikille niin on työttömyyttä. Työttömyydestä seuraa toimeentulo-ongelmia 

ja se lisää menoja ja vähentää tuloja yhteiskunnalta, yrityksiltä ja kansalaisilta. Työttömien 

ammattitaito ei kehity pelkällä opiskelulla. Työvoimapulaa ei ole, vaan täsmä- ja 

muuntokoulutuksella ja pitämällä yrityksissä varalla henkilökuntaa opettelemassa voidaan nopeasti 

saada ammattitaioista työvoimaa, kun sitä tarvitaan. Yrityksillä ei voitontavoittelu saisi olla pääasia, 

vaan hyvinä vuosina pitäisi säästää huonojen vuosien varalle ja koko ajan kehittää tuotteita ja 

palveluja, että kilpailukyky säilyy. Kaikilla niin työntekijöillä, yrityksillä kuin julkisella taloudella 

pitäisi olla tavoitteena yhteinen hyvä. Suuri rikastumien on hulluutta ja ei ole kestävää kehitystä, 

kun se tapahtuu muiden kustannuksella, ympäristön, terveyden ja eettisten arvojen kustannuksella. 

Ihmiselle ei tuota pohjimmiltaan onnea se, että hän rikastuu taloudellisesti ylen määrin. Toimia 

muiden ja itsensä parhaaksi ja saamalla kohtuullisen toimeentulon pitää ihmistä onnellisempana.  

 

Yhteiskunta muuttuu nopeasti, joitakin ammatteja poistuu tai ei tarvita enää niin paljon kuin 

aikaisemmin ja uusia ammatteja syntyy. Muutos voi olla niin nopeaa, että jonakin aikana on pulaa 

jonkin alan työntekijöistä ja niitä ruvetaan kouluttamaan paljon ja tilanne voi jo muutamassa 

vuodessa muuttua, ettei tarvitakaan niin paljon ja on koulutettu liikaa. Markkinatilanne muuttuu ja 

heilahtelee ja tehtävät voivat olla projektiluonteisia, kun projekti päättyy ei välttämättä uutta yhtä 

paljon työllistävää tule tilalle.  

 

Kun jää pitkäaikaistyöttömäksi monien epäonnekkaiden tapahtumien summana ja 

pitkäaikaistyöttömiä syrjitään työhönotossa, tilanne pahenee entisestään. Työttömällä ei ura kehity 

eikä päämaa kerry, että hän voisi niiden avulla perustaa oman yrityksen tai ostaa jo olemassa olevan 

ja ruveta jatkajaksi. Täytyy olla todella hyvä idea, että siihen uskaltaa investoida, ottaa lainaa. 

Monet tuotteet ja palvelut vaativat pitkäaikaista kehittelyä, että niistä tulee kilpailukykyisiä. Yrittäjä 

tarvitsee hyvän yhteistyöporukan. Yhdessä voi saada paremmin ihmeitä aikaan kuin yksin, mutta se 

vaatii kaikilta osakkailta suurta aktiivisuutta, moraalia ja heidän osaamisensa ja panostuksensa tulee 

sointua yksiin yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Jos työttömyyskin voitaisiin jakaa tasan kansalaisten kesken, tällöin työssä ylikuormitetut pääsisivät 

välillä vapaavuosille hengähtämään ja kehittämään itseään ja työttömät pääsisivät harjoittelemaan ja 

heidän ammattitaitonsa ei ruostuisi. Näin olisi suurempi osaajien reservi, ettei osaajista tulisi pulaa. 

 

On aloja joissa pitää määrätty määrä henkilökuntaa olla jatkuvasti. Tarvitaan myös kasvualoja, jotka 

työllistäisi kutistuneilta aloilta vapautuneita ja uusia nuoria tai ikääntyneitäkin työntekijöitä. 

Takavuosina atk-alan työntekijöistä oli pulaa ja alalle pääsi lyhyellä täsmäkoulutuksella ja 

itseopiskelulla. Nyt vaatimuksena on vähintään korkeakoulututkinto tai kokemuksella saatu 

huippuosaaminen, että saa työpaikan atk-alalta. Nykyisin voi olla pulaa terveyden ja 

vanhustenhoitoalan henkilökunnasta, mutta voi silti olla työttömyyttäkin, kaikki alalle 

kouluttautuneet eivät saa työpaikkaa. Hoitotyö vaatii julkisia varoja, ellei asiakkaalla ole 

varallisuutta kustantaa palveluja. Yhteiskunnassa pitää olla peruselinkeinoja, jotka tuottavat varoja 

muiden elinkeinojen harjoittamiselle. Tuottavuutta on tosin terveyden, turvallisuuden, järjestyksen, 

ympäristön hyvinvoinnin, henkisen, hyvän moraalin ylläpitämisen tuottaminen. Kaikkea 

tuottavuutta ei voi eikä saa mitata rahassa, tosin yleisen hyvinvoinnin tuottaminen tarvitsee hyvän 

taloudellisen pohjan. 
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