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Meri Suominen
Pori

Vuonna 2008 porilainen Petri Viita-
nen menetti työnsä.

Metallialan yritys, jossa Viitanen työs-
kenteli, oli ollut suhteellisen menestynyt,
mutta kun sen suurin asiakas ilmoitti leh-
dessä aloittavansa yt-neuvottelut, tiedet-
tiin heti ettei tilanteesta selvittäisi kuivin
jaloin.

Aluksi tilanne ei Viitasta suuremmin
vaivannut. Elettiin vielä kesän lomakaut-
ta, ja kesälomaa seuranneen lomautuksen
aikana voisi katsella myös mahdollisia
uusia töitä.

Asiat kyllä järjestyisivät, kävi miten kä-
vi.

– Jossain kohtaa tulikin jo ilmoitus

työnantajalta, että kyllä tämä oli nyt täs-
sä. Paljon porukkaa pistettiin silloin
ovesta ulos.

Vuosina 2008–2009 elettiin globaalia
talouden taantumaa, joka iski voimak-
kaasti muun muassa teollisuuden alalle.
Sieltä Viitanenkin yritti alkuun löytää it-
selleen uuden työn.

PARIN KUUKAUDEN jälkeen hänelle alkoi
valjeta, ettei tilanne ehkä korjaantuisi-
kaan niin nopeasti kuin hän oli toivonut.

Oman alan työpaikkojen lisäksi Viita-
nen haki töitä myös muualta. Innokkaana
kalamiehenä hän lähetti hakemuksen
muun muassa erätarvikkeita myyvään
liikkeeseen.

– Monenmoista hakemusta tuli laitet-
tua vaikka minne, ja alkuaikoina niitä laa-
dittiin ihan viikoittain. Hiljaista kuiten-

kin oli.
Vuoden 2008 syksy oli alku Viitasen

pitkäaikaistyöttömyydelle, joka kesti lo-
pulta kymmenen vuotta.

Kun yksikään haettu työpaikka ei tär-
pännyt, mieleen hiipi epävarmuus.

– Jos ei mihinkään kelpaa, niin kyllä si-
tä alkaa pääkopassa pyörittelemään.
Oletko oikeastaan hyvä yhtään missään,
ja osaatko edes mitään? 

– Ja jos olisikin päässyt työhaastatte-
luun asti, niin tuntui aika vaikealta aja-
tukselta mennä sinne kaikesta huolimat-
ta kertomaan, että kuinka hyvä olet, hän
kuvailee.

Työttömyyden taustat eivät
kiinnostaneet
Jäädessään työttömäksi Viitanen oli nuo-

ri, vasta hieman reilu parikymppinen.
Huonontunut taloudellinen tilanne vai-
kutti luonnollisesti siihen, mitä nuori
mies saattoi enää tehdä ja harrastaa.

Varattomuus leimasi käytännössä koko
hänen nuoren aikuisuutensa.

Kaveriporukassa, jossa valtaosa kävi
töissä, työtön oli Viitasen mukaan autta-
matta heikommassa asemassa ja ”alem-
paa kastia” muihin verrattuna.

KUILU työllisten ja työttömien välillä syn-
tyi hiljalleen pienistä asioista. Kun kave-
rit esimerkiksi lähtivät juhlimaan, Viita-
nen saattoi lähteä mukaan vain silloin, jos
joku tarjosi. 

Usein yhteisiin menoihin alettiin pyy-
tää mukaan vasta sitten, jos joku muu ei
päässytkään tulemaan.

Monia asioita oli vain unohdettava,

koska varaa ei ollut. Vieraantuminen
muista ihmisistä tapahtui Viitasen mu-
kaan ikään kuin puolivahingossa, kun mi-
hinkään ei voinut lähteä.

– Jossain kohtaa sitä ei enää edes pyy-
detä minnekään, kun on kaksi vuotta jo
toistellut, että nyt ei pysty.

Puhetta työttömyydestä ei kavereiden
kesken juuri käyty.

– Ensimmäisenä kysyttiin tietysti, että
miten menee. Siihen tietysti valehtelit,
että hyvin menee. Seuraava kysymys oli
aina, että oletko missään töissä.

Keskustelu tyrehtyi yleensä kielteiseen
vastaukseen.

– Suurinta osaa ei kiinnostanut asiat
työttömyyden taustalla, tai sitten kysyt-
tiin heti perään vain sitä, että oletko ha-
kenut töitä. Sellainen alkoi käydä jo vähän

hermoille, kun ei mistään muusta voinut
jutella.

NYT, vuosia kaiken jälkeen, Viitanen
ajattelee että työttömyys ja siihen liitty-
vät lieveilmiöt ovat yhä eräänlainen tabu
suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa
työntekoa pidetään suuressa arvossa.

Moni mielsi ja mieltää hänen mukaan-
sa yhä, että työttömyys johtuisi aina ihmi-
sestä itsestään.

– Nähdään teatterilava, mutta ei sitä,
mitä sermin takana on. Joillekin työttö-
myys voi olla oma valinta, mutta ei todel-
lakaan kaikille.

Erityisen ikävää suhtautuminen on Vii-
tasen mukaan pitkäaikaistyöttömiin.

– Jos olisin ollut pari kuukautta työtön
ja saanut sitten uuden työpaikan, niin
asia olisi ollut okei. Pitkäaikaistyötön sen

sijaan on sossupummi. Vaikken itsekään
käynyt kertaakaan sosiaalitoimistossa
pyytämässä apua, niin silti olin.

Negatiivisia ajatuksia ei Viitasen mu-
kaan sanottu suoraan ääneen, mutta asi-
oista puhuttiin selän takana. Mielipiteet
työttömyydestä päätyivät kautta rantain
hänenkin korviinsa.

– Kun pelasimme porukalla lätkää, ta-
pana oli että autollisena otan matkalla
hallille kyytiin pari myös työttömänä ol-
lutta kaveria. Jossain vaiheessa selvisi, et-
tä meille oli annettu lempinimeksi ”sos-
sujuna”, hän kertoo esimerkkinä.

Porilainen Petri
Viitanen, 35, oli
työttömänä noin
kymmenen vuotta.
Ajanjakso avasi
hänen silmänsä sille,
kuinka karusti muut
ihmiset voivat
tilanteeseen
suhtautua.

Petri Viitanen on jatkanut työttömyys-
aikana alkanutta jääkiekkotuomarointia
vielä senkin jälkeen, kun hän palasi työelä-
mään lähihoitajana. Kaukalon lisäksi mieli
lepää muun muassa Lapin kalareissuilla.

KARI MANKONEN

HENKILÖ

KUKA?

Petri Viitanen
�35-vuotias porilainen lähihoitaja.
�Asui ennen Ulvilassa, josta muutti
vuonna 2011 Porin Sampolaan.
�Aloitti opinnot lähihoitajaksi vuonna
2018 ja valmistui vuonna 2020. Työs-
kentelee nykyisin kehitysvammaisten
yksikössä.
�Aikaisemmalta koulutukseltaan met-
säkoneenkuljettaja. Jäi vuonna 2008
työttömäksi metallialan töistä. Pitkäai-
kaistyöttömyys katkesi vasta vuonna
2018, kun lähihoitajaopinnot alkoivat.
�Harrastaa kalastusta sekä jääkiekkoa,
jossa on myös toiminut erotuomarina
vuodesta 2014.

MUKA
HUONOMPI
IHMINEN ”EI SIINÄ PALJON

FILEEPIHVEJÄ
OSTELTU, JOS
TILILLÄ OLI KYMPPI
RAHAA JA KAKSI
VIIKKOA PITI VIELÄ
PÄRJÄTÄ.”
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