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ajassa liikkuu

Sukupolvet Britanniassa
EEva lEnnon

David Cameronin hallituksen 
yliopistoministeri David Wil-
letts on konservatiivisen puo-
lueen älypää. Hänen teoksen-
sa ”The Pinch” on käynnistä-
nyt laajamittaisen keskustelun 
sukupolvien välisestä sopimuk-
sesta.

The Pinch tutkii sukupolvien 
välisiä tulo- ja varallisuus eroja. 
Willettsiä kiinnostaa sukupol-
ven koon vaikutus. Hän uskoo, 
että sukupolven koko vaikuttaa 
sen asemaan yhteiskunnassa. 
Willetts pyrkii todistamaan, et-
tä toisin kuin yleensä uskotaan, 
ei ole parempi syntyä pieneen 
sukupolveen, vaikka sillä onkin 
vähemmän sisäistä kilpailua.

The Pinch ei sijoita suuriin 
ikäluokkiin vain tuota sodan 
jälkeen syntynyttä kuplaa, niin 
kuin Suomessa yleensä tehdään. 
Suuriin ikäluokkiin kuuluvat 
Willettsin teoksessa kaikki vuo-
sien 1945–1965 välillä synty-
neet ikäluokat, sekä suuret että 
keskisuuret. Sitä paitsi 1960-lu-
vun alussa syntyivät vielä uudet 
suuret ikäluokat.

Suuria ikäluokkia seurasi-
vat pienet ikäluokat eli vuosi-
en 1966 ja 1979 välillä synty-
nyt ns. X-sukupolvi. Tietys-
ti ehkäisypillerillä oli osuut-
ta asiaan, mutta heikko synty-
vyys löi yksiin myös Britannian 
taloudellisten ongelmien kans-
sa: öljykriisin aikoihin 1970-lu-
vun loppupuoliskolla syntyvyys 
oli pohjalukemissa. Suuret ikä-

luokat sopeutuivat tilanteeseen 
ja säilyttivät elintasonsa lykkää-
mällä avioliittoa, tekemällä vä-
hän lapsia ja lähettämällä nai-
set töihin.

1980-luvulla syntyvyys alkoi 
taas hiukan nousta, ja nousu 
jatkui tasaisena vuoteen 2000. 
1980- ja 1990-luvuilla synty-
neet on ristitty Y-sukupolvek-
si. 1980-luku oli vanhemmil-
le miehille kovaa aikaa, koska 
Margaret Thatcherin konserva-
tiivisen hallituksen talouspoli-
tiikka tuhosi viidenneksen teh-
dasteollisuudesta. Mutta toi-
sin kuin esimerkiksi Ranskassa, 
naiset ja nuoret selvisivät Bri-
tanniassa paremmin, ja se lisä-
si syntyvyyttä. Naisten työhön-
meno kasvatti perheen tuloja ja 
rohkaisi lasten tekoa.

Vuodesta 2000 syntyvyys on 
yleiseksi hämmästykseksi al-
kanut lisääntyä nopeasti, kos-
ka monet naiset ovat lykänneet 
lasten saamista ja synnyttävät 
nyt vanhemmalla iällä. Toinen 
syy on maahanmuuttajien suu-
rempi lapsiluku. Lasten hankki-
mista on edistänyt myös vuon-
na 1997 valtakautensa aloitta-
neen työväenpuolueen hallituk-
sen lapsiperheitä suosinut sosi-
aalipolitiikka. Naisten työssä-
käynnin ja perhe-elämän yhdis-
tämistä on helpottanut päivä-
hoidon kehittäminen, äitiys- ja 
isyysloman pidennys ja pienten 
lasten vanhemmille säädetty oi-
keus joustavampiin työaikoihin.

Nykyään Britannian väkilu-
ku on ylittänyt 61 miljoonaa, ja 
britit kauhistelevat tulevaisuu-
den ennustetta, jonka mukaan 
tuolla Suomea pienemmällä 
saarella tungeksii vuonna 2060 
77 miljoonaa ihmistä. EU:n en-
nusteen mukaan Britannian vä-
kiluku menee tätä menoa ohi 
Ranskan ja Saksan väkiluvun, 
ja Britanniasta tulee nyky-EU:n 
suurin kansakunta.

Willetts osoittaa teoksessaan 
sukupolvien suuruuden ja maa-
hanmuuttopolitiikan suorat 
yhteydet. Maahanmuuttoa on 
suosittu aina silloin kun pienet 
ikäluokat ovat astuneet työelä-
mään. Se ja viime aikoina myös 
globalisaatio ovat estäneet pie-
niä ikäluokkia hyödyntämäs-
tä parempaa kilpailuasemaansa.

Sosiaalimenot ovat suurim-
mat nuorimpien ja vanhempi-
en ikäluokkien kohdalla. Vuo-
sina 1945–65 syntyneet suuret 
ikäluokat ovat olleet onnekkaita 
muihin ikäluokkiin verrattuna: 
niitä edelsivät ennen toista maa-
ilmansotaa ja sodan aikana syn-
tyneet pienet ikäluokat, ja niitä 
seurasivat uudet pienet ikäluo-
kat. Pienillä ikäluokilla on sen 
sijaan niskoillaan heitä edeltävi-
en suurten ikäluokkien eläke- ja 
terveysmenot sekä heitä seuraa-
vien suurempien lapsikatraiden 
aiheuttamat koulutus- ja muut 
menot.

* * *
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On normaalia, että vanhem-
milla on keskimäärin enem-
män omaisuutta ja säästöjä kuin 
nuorilla. Heillä on ollut koko 
elämä aikaa tehdä työtä ja sääs-
tää. Mutta Willetts epäilee, että 
aikaisempi elämänmeno ei suu-
ria ikäluokkia seuraavien suku-
polvien kohdalla tulekaan tois-
tumaan.

Verratessaan ikäluokkien kes-
kimääräistä asemaa hän toteaa, 
että 50-vuotiaan keskitulo oli 
vuonna 2005 noin 662 euroa 
viikossa: buumivuosien suuret 
palkankorotukset keskittyivät 
suurille ikäluokille. 80 prosent-
tia tuosta ikäluokasta omistaa 
oman asuntonsa. Ja asuntojen 
hintojen huiman nousun takia 
noiden asuntojen arvo on ehkä 
kolminkertaistunut.

Monet suurten ikäluokkien 
jäsenet ehtivät koota sievoiset 
inflaatiolta suojatut eläkkeet yk-
sityiseltäkin sektorilta työnanta-
jan takaamista eläkerahastoista. 
Suuri osa näistä  yksityisen sek-
torin eläkerahastoista on nyt lo-
petettu joko kokonaan tai vain 
uusien nuorten työntekijöiden 
osalta. Nuorilla on samanlaisia 
eläkeoikeuksia enää vain suu-
rimmissa yrityksissä tai julkisel-
la sektorilla.

Suurten ikäluokkien nuo-
ruudessa vain pieni vähemmis-
tö pääsi opiskelemaan yliopis-
toon tai korkeakouluun. Vas-
ta 1990-luvulla ylioppilaiden 
määrä alkoi paisua.  Nyt miltei 
puolet nuoresta ikäpolvesta on 
saanut onnen päästä korkeam-
man opetuksen piiriin. Yhä 
useampi heistä on myös päässyt 
raskaasta työstä valkokaulustöi-
hin. Nämä ovat tietenkin ver-
rattomia etuja. Mutta yliopisto-
opetus ei ole enää ilmaista eikä 
opintotuesta ole tietoakaan, jos 
ei kuulu avustettaviin vähempi-
osaisiin opiskelijoihin.

Margaret Thatcherin kon-
servatiivinen hallitus lopetti jo 
1980-luvulla opintotuet ja siir-
tyi halpakorkoisiin opintolai-
noihin Suomen silloisen mal-
lin mukaan, hän ilmoitti. Tony 
Blairin työväenpuolueen halli-
tus pani opiskelijat maksamaan 
itse osan opiskelukustannuksis-
ta eli noin 3 150 euroa vuodes-
sa. Nyt konservatiivien ja libe-
raalidemokraattien muodosta-
ma koalitiohallitus aikoo panna 
opiskelijat maksamaan itse opis-
kelukustannuksensa miltei ko-
konaan. Yliopistot voivat jopa 
kolminkertaistaa yliopistomak-
sut vuodesta 2012, ja halpakor-
koisista lainoista tulee loppu.

Päätös aiheutti ennen joulua 
Britannian pahimmat mielen-
osoitukset ja mellakat kahteen-
kymmeneen vuoteen. Keskiluo-
kan nuoret eivät selvästikään pi-
dä hyvinvointivaltion purkami-
sesta heidän osaltaan, ja hei-
dän vanhempansa yhtyvät ka-
pinaan. Sillä keskiluokan jälki-
kasvuahan ylioppilaat pääasias-
sa ovat. Vähempiosaiset on sitä 
paitsi vapautettu yliopistomak-
suista, ja he saavat myös opin-
totukea.

Pienten ikäluokkien domi-
noima Cameronin hallitus pe-
rustelee muutosta sillä, että 
loppututkinto tuo työntekijäl-
le hänen elämänsä aikana noin  
115 000 euroa enemmän liksaa, 
ja vain osa siitä menee opinto-
lainan takaisinmaksuun. Sitä ei 
edes tarvitse maksaa, jos tulot 
eivät nouse britin keskituloon 
asti. Opiskelijat ovat vastanneet 
tähän, että kunnollista työpaik-
kaa on lähes mahdotonta saada 
nyky-yhteiskunnassa ilman lop-
pututkintoa ja että opiskelemal-
la he hyödyttävät myös yhteis-
kuntaa.

Nuorten työttömyysluvut 
osoittavat heidän olevan oikeas-

sa. Nuorisotyöttömyys on Bri-
tanniassa laman aikana lisään-
tynyt rutkasti ja lähestyy paria-
kymmentä prosenttia. Mutta 
loppututkinnon suorittaneiden 
nuorten työttömyys ei paljoa-
kaan poikkea muiden ikäluok-
kien luvuista, se on yhdeksän 
prosenttia.

On totta, että jos nuori ei ole 
opiskellut yliopistossa, hänen 
mahdollisuutensa löytää hyvä 
työpaikka oppipoikana ilman 
tutkintoja ovat huonommat 
kuin hänen vanhemmillaan. Jos 
tällainen nuori työpaikan löy-
tää, niin se on usein huonos-
ti palkattua tilapäistyötä ilman 
vakituista työsuhdetta. Suurten 
teollisuusyritysten sijasta suu-
rimmat työantajat ovat nyt va-
lintamyymälät ja hampurilais-
ketjut. 25-vuotiaan keskimää-
räinen palkka buumivuonna 
2005 oli noin 438 euroa viikos-
sa. Asuntojen hinnat ovat nous-
seet ja lainaehdot finanssikriisin 
jälkeen kiristyneet niin, että en-
siasunnon hankkiminen on yhä 
vaikeampaa.

David Willettsiä ärsyttää se, 
että suuret ikäluokat ovat tuh-
lanneet rahansa. Britit ovat sääs-
täneet paljon vähemmän kuin 
ranskalaiset ja saksalaiset, eivät-
kä he jätä nuoremmilleen perin-
nöksi yhtä hyvää infrastruktuu-
ria. Willetts esittää, että Britan-
nian 11 prosentin budjettiva-
jeen leikkaus neljässä vuodessa 
on hallituksen velvollisuus, jot-
ta sitä ei jätetä perinnöksi nuo-
remmille.

Myös ympäristöpolitiikka ja 
yritykset pidentää työuria ovat 
osa tätä politiikkaa. Hallitus on 
lykännyt kansaneläkkeen saa-
mista vuodella 66 ikävuoteen ja 
aikoo ilmeisesti tehdä lopun pa-
kollisesta eläkeiästä työelämäs-
sä. Cameronin hallitus aikoo 
myös toteuttaa työväenpuolu-
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een hallituksen suunnitelman 
työnantajalle pakollisesta pie-
nestä työeläkkeestä, jotta nuo-
ret sukupolvet eivät jäisi koko-
naan nuolemaan näppejään yk-
sityisellä sektorilla.

* * *
Nykytilanteen tarkkaileminen 
sukupolvien konfliktina on 
kuitenkin vain yksi näkökulma. 
On aina muistettava, että suku-
polvien sisällä varallisuus- ja tu-
loerot ovat yleensä paljon suu-
remmat kuin sukupolvien vä-
lillä. Monet nuorempien suku-
polvien ongelmat juontavat kol-

menkymmenen viime vuosi-
kymmenen aikana harjoitetusta 
politiikasta. Jokaisella sukupol-
vella on oppositionsa. Koko su-
kupolvelle voi harvoin sälyttää 
vastuuta hallitusten politiikasta 
varsinkaan Britanniassa, jossa 
voimakkaat hallitukset ovat yk-
sivaiheisen enemmistövaalijär-
jestelmän takia voineet toteut-
taa monasti varsin äärimmäistä 
politiikkaa äänestäjien vähem-
mistön tuella.

Konservatiivit olisivat 18 
vuotta jatkuneella valtakaudel-
laan 1980- ja 1990-luvulla voi-
neet korottaa enemmän parem-

piosaisten veroja ja rakentaa 
niillä kunnon infrastruktuurin 
ja enemmän asuntoja. Vuon-
na 1997 remmiin astunut työ-
väenpuolueen hallitus raken-
si kyllä infrastruktuuria, varsin-
kin kouluja ja sairaaloita, mut-
ta asuntoja ei sekään rakenta-
nut tarpeeksi. Lisäksi myös se 
poti verokammoa ja turvautui 
infrastruktuurin rakentamisessa 
osittain epäedulliseen yksityi-
seen rahoitukseen, jonka laskut 
lankeavat nuoren polven mak-
settavaksi.

Jokainen suomalainen pääsee 
täydelle vanhuuseläkkeelle vii-
meistään 63-vuotiaana ja var-
hennetulle vanhuuseläkkeelle 
vuotta nuorempana. Palkansaa-
ja saa jatkaa ansiotyössä 68-vuo-
tiaaksi saakka. Työssä jaksamis-
ta tuetaan 63 ikävuodesta lähti-
en eläkejärjestelmän kannuste-
karttumalla. Eläkettä kertyy sil-
loin eläkepalkasta 4,5 prosent-
tia eli kolme kertaa niin paljon 
kuin parhaassa työiässä.

Suomessa työikäinen väestö 
kääntyi viime vuonna laskuun 
ensimmäistä kertaa neljään vuo-
sikymmeneen eli sitten suur-
ten Ruotsiin muuttovuosien. 
Maamme ensimmäinen suu-
ri ikäluokka eli vuonna 1945 
syntyneet tuli 65 vuoden eläke-
ikään. Vuonna 1945 syntynei-

tä elää täällä edelleen yli 70 000 
henkeä eli monta tuhatta enem-
män kuin viime vuonna työ-
ikään tulleita vuonna 1995 syn-
tyneitä. Lähivuosina 65-vuoti-
aiden ikäluokka suurenee suu-
resti kun 1940-luvun jälkipuo-
liskolla syntyneet sadantuhan-
nen vauvan vuosiluokat van-
henevat eläkeikään.

Lähivuosina perinteinen työ-
ikäinen väestö vähenee kiihty-
västi, sillä 15 vuoden työikään 
tulee vieläkin vähemmän suo-
malaisia kuin viime vuonna. 
Siksi myös työn tarjonta alkaa 
ennemmin tai myöhemmin su-
pistua, ellei työperäinen maa-
hanmuutto paisu poikkeuksel-
lisen suureksi. Ammattitaitoi-
sesta työvoimasta tulee niuk-
kuutta ainakin kasvukeskuk-

sissa, mikäli talouskasvu jatkuu 
perinteiseen tapaan.

Eläkeikäiset muodostavat 
merkittävän ja kasvavan koti-
maisen työvoimareservin. Tänä 
vuonna tasan 68-vuotiaita elää 
maassamme runsaat 50 000 
henkeä. Muutaman vuoden ku-
luttua tämänikäistä väkeä on yli 
70 000 henkeä, kun suurimmat 
ikäluokat ikääntyvät tähän pal-
kansaajien pakolliseen eroamis-
ikään. Tilastokeskuksen väestö-
ennusteen mukaan 68-vuotiai-
den lukumäärä säilyy näin suu-
rena parikymmentä vuotta, sil-
lä nykyisen väestön suuret ikä-
luokat ulottuvat Suomessa aina 
1960-luvun puolivälissä synty-
neisiin saakka.

Mitäpä jos työnantajalleen 
nettohyötyä tuottavien palkan-

Eläkkeelle ennemmin vai myöhemmin?
PEkka ParkkinEn


