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Jäsenehdotus Pohjolan kehittämisestä syrjäytymisen ehkäisyn 
edelläkävijäalueeksi  

Ehdotus 

Sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että se kohdistaa huomiota syrjäytymiseen ja Pohjolan kehittämiseen syr-

jäytymisen ehkäisyn edelläkävijäalueeksi nostamalla asian asialistalle ja 

järjestämällä pohjoismaisen konferenssin. 

Taustaa 

Syrjäytymisellä on vakavat taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset sekä yhteiskunnalle 

että syrjäytyville yksilöille.  

 

Syrjäytyminen viittaa yhteisön ulkopuolella oleviin ihmisiin tai ryhmiin. Kyse voi olla 

koulun ja työelämän ulkopuolella olevista ihmisistä, joilla on hyvin rajallinen sosiaali-

nen verkosto tai jotka eivät koe kuuluvansa muuhun yhteiskuntaan. 

 

Syrjäytyminen on rakenteellinen yhteiskunnallinen ongelma. Sillä on merkittäviä 

seurauksia, jotka heikentävät yksilöiden elämänlaatua. 

 

Syrjäytyä voivat kaikki, mutta jotkin ryhmät ovat muita alttiimpia. 

 

Varhaisina ikävuosina kaltoin kohdelluilla lapsilla on muita suurempi riski sairastua 

henkisesti myöhemmin elämässä. 

 

Työmarkkinoilta syrjäytyminen koskettaa erityisesti kolmea ihmisryhmää: nuoria, 

maahanmuuttajia ja vammaisia. 

 

Syrjäytymisen syyt ovat moninaiset, ja ne kietoutuvat toisiinsa. Yhteisön ulkopuolella 

olevilla on usein monia haasteita. Yksilöiden syrjäytymisen tärkeimmät syyt ovat 

mielenterveysongelmat, päihteiden väärinkäyttö, yksinäisyys, köyhyys ja puutteell i-

nen kotoutuminen. Nykyään on monia nuoria, jotka eivät voi osallistua järjestettyyn 

harrastustoimintaan heikon taloustilanteen tai esimerkiksi suurten omavastuuosuuk-

sien ja varustekustannusten vuoksi. 
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Kotouttamiseen ja yhteisöllisyyteen kannattaa panostaa. Ihmisten syrjäytyminen yh-

teisöstä, työelämästä ja koulutusjärjestelmästä on yhteiskunnan resurssien tuhlaus-

ta. Hyvin dokumentoitu esimerkki tästä ovat taloudelliset seuraukset, joita koituu 

toisen asteen koulutuksen pudokkaista. Norjan teknillis-luonnontieteellisen yliopis-

ton tekemä tutkimus osoittaa, että jokainen toisen asteen koulutuksen suorittava 

oppilas tuottaa yhteiskunnalle lähes miljoona kruunua. 

 

 

Nuukissa 13. syyskuuta 2018 

Annette Lind (S) 

Ingalill Olsen (A) 

Jorodd Asphjell (A) 

Karen J. Klint (S) 

Karin Gaardsted (S) 

Lars Mejern Larsson (S) 

Laura Taunajik (S) 
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Martin Kolberg (A) 
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Phia Andersson (S) 
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Suzanne Svensson (S) 
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