
ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS!
Lapsen ääni 2015 -raportti  
lasten kokemuksista köyhyydestä ja osallisuudesta
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Kyselyyn vastanneista lapsista 11 % koki perheensä olevan ”köyhä” tai ”erittäin köyhä”. 
Vähävaraisuus vaikuttaa kyselyn perusteella lapsen elämään monin tavoin:

• 80 % vähävaraisten perheiden lapsista koki mahdollisuutensa harrastaa rajoittuneeksi.

• 71 % vähävaraisten perheiden lapsista on joutunut jäämään pois harrastuksista perheen 
taloudellisen tilanteen vuoksi. 

• Yli puolet lapsista ei ollut voinut köyhyyden vuoksi osallistua juhliin (esim. syntymäpäivät).

• Luokkaretkiltä jäänyt rahatilanteen vuoksi 38 % lapsista.

• Yli puolet lapsista joutunut kiusatuksi köyhyyden vuoksi.

• Erityisesti köyhissä perheissä lapset kokivat saavansa liian vähän huomiota ja aikaa aikuisilta.

• Köyhillä lapsilla oli lapsiin liittyvissä asioissa muita lapsia enemmän kokemuksia siitä, ettei heitä 
kuulla ja että heillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa koulussa, harrastuksissa ja lähiympäristössä.

Tiivistetyt tulokset
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Pelastakaa Lapset on toteuttanut Lapsen ääni -kyselyä vuo-
desta 2005 alkaen lapsen arkeen liittyvistä asioista. Vuoden 
2015 kyselyn teemana oli lasten kokema köyhyys ja miten 
se vaikuttaa lasten arkeen. Lisäksi kysyttiin lasten kokemuk-
sista vaikuttaa heille itselleen tärkeisiin asioihin. 

Kyselyyn vastasi yhteensä 464 lasta. Iältään vastaajat olivat 
7 – 17 -vuotiaita. Ikäryhmät olivat suurin piirtein saman-
kokoiset, 13 – 17-vuotiaat vastasivat hiukan aktiivisemmin 
(64 % vastaajista) kuin nuoremmat.  Vastaajista noin 66 % 
oli tyttöjä.  Yksitoista vastaajaa valitsi kategorian ”muu”.  Vas-
taajia oli ympäri maan. 

“Mulle on naurettu kun ei oo rahaa 
uusiin suksiin tai luistimiin”

Taustaa
Koska vastaajien ikäjakauma oli laaja, kysymyksistä pyrittiin 
tekemään mahdollisimman selkeitä.  Joissakin kysymyksissä 
köyhyyskokemuksia lähestyttiin suoraan, käyttäen esimer-
kiksi sanoja ”köyhyys” ja ”huono rahatilanne”. Köyhyysko-
kemuksiin oli myös muita mittareita, kuten lasten kokemuk-
sia omista mahdollisuuksista, ja siitä, kuinka raha rajoittaa 
heidän tekemisiään.

Huom! Termillä lapsi viitataan YK:n lapsen oikeuksien sopi-
muksen mukaisesti kaikkiin alle 18-vuotiaihin lapsiin ja nuoriin. 



4  

Kavereiden synttärit tai muut juhlat jäävät 
usein väliin
Vähävaraisista lapsista 80 % koki, että heidän mahdolli-
suutensa harrastaa ovat rajoittuneet. Jopa 71 % vastaajista 
ilmoitti jääneensä pois harrastuksista perheen taloudellisen 
tilanteen vuoksi.  Vastanneista monella oli vaikeuksia osallis-
tua ystävien juhliin tai muihin tapahtumiin ja 53 % ilmoitti 
jääneensä kokonaan pois esimerkiksi syntymäpäiväjuhlis-
ta. Lapsista 80 % koki, että heidän vapaa-ajanvietto mah-
dollisuudet ovat rajoittuneet. Monet (73 %) oli joutunut 
jäämään pois kavereiden kanssa tehtävistä jutuista. 95 % 
ilmoitti, että rahatilanne on vaikuttanut heidän mahdolli-
suuksiinsa matkustella. Luokkaretkiltä oli jäänyt rahatilan-
teen vuoksi pois usein tai joskus 38 % perheensä köyhäksi 
luokitelluista lapsista.

”Iskä joutuu maksamaan lainaa 
ja siksi hän ei voi tehdä minulle 
harrastusta”

Köyhät lapset kokevat kiusaamista
Noin puolet niistä lapsista, jotka kyselyssä kokivat per-
heidensä olevan köyhiä tai erittäin köyhiä, olivat joutuneet 
joskus tai usein kiusatuiksi rahatilanteen takia. Kiusaaminen 
liittyi ulkonäöllisiin asioihin, kuten vaatteisiin: lapsia oli kiu-
sattu esimerkiksi sen takia, ettei heillä ollut varaa ostaa 
uusimpia vaatteita, reppuja tms. 

”Koulussa huudellaan kun en pääse 
mukaan ja heitellään pikku kolikoil” 
 
”Kun kaverit ovat saaneet jotain/
päässeet jonnekin, minne minä en 
ole päässyt koska ei ole ollut rahaa”

Osallisuus ja vaikuttaminen 
Kyselyssä vaikuttaminen määriteltiin seuraavalla tavalla: 
”saada ääneni kuuluviin, ehdottaa muutosta/parannusta, 
osallistua päätöksentekoon”. 

”En yleensä edes vaivaudu 
yrittämään. Mua ei oteta 
vakavasti.”

Lasten perhetilanteet
Lapsen ääni -kyselyssä lapsilta kysyttiin mm. kenen kanssa 
lapset asuvat, kokevatko he, että aikuisilla on heille riittävästi 
aikaa ja millaiseksi lapset kokevat perheensä taloudellisen 
tilanteen. 

Vastaajista suurin osa (93 %) asui molempien tai toisen 
vanhemman kanssa. Näistä lapsista 5 % ilmoitti ettei kum-
pikaan vanhemmista käy töissä. 5 % kaikista vastaajista, eli 
23 lasta ilmoitti asuvansa erillään vanhemmistaan. Nämä 
lapset kertoivat asuvansa sijaisperheissä, lasten- tai perhe-
kodeissa tai omillaan.  

Köyhissä perheissä lapset eivät saa 
tarpeeksi huomiota ja aikaa aikuisilta
Suurin osa vastaajista (68 %) arvioi, että heistä huolehtivat 
aikuiset viettävät heidän kanssaan sopivasti aikaa. Ne 14 % 
jotka valitsivat vastaukseen ”liian vähän” tai ”ei koskaan” 
haluaisivat viettää enemmän aikaa vanhempien, ja etenkin 
äidin kanssa. Huomattavaa on, että suuri osa juuri näistä 
lapsista luokitteli perheensä köyhäksi tai erittäin köyhäksi. 
Köyhyys tarkoittaa näiden lasten elämässä sitä, että he eivät 
saa tarpeeksi aikaa ja huomiota aikuisilta. 

”Ei saatu viettää kivaa joulua kun 
äitiä huoletti rahat koko ajan”

Köyhyys rajaa mahdollisuuksia vapaa-ajalla, 
mutta myös koulussa ja kaverisuhteissa
Kyselyyn vastanneista lapsista 11 % koki perheensä ole-
van ”köyhä” tai ”erittäin köyhä”. Nämä lapset kokivat, ettei 
heillä ole samanlaisia mahdollisuuksia kuin muilla lapsilla 
harrastaa, matkustella ja osallistua juhliin ja muihin tapah-
tumiin. Suuri osa köyhiksi perheensä määritelleistä lapsista, 
53 %, kertoi jäävänsä esimerkiksi syntymäpäiväjuhlista pois 
perheen rahatilanteen vuoksi.  Lisäksi vähävaraisiksi itsensä 
kokevien vapaa-ajan vieton mahdollisuudet ovat rajoittu-
neemmat kuin muiden. 

”Harrastuksiin pitäisi saada 
avustuksia, koska kaikilla ei ole  
varaa harrastaa sitä mitä haluaisi” 
 
”Olisi kivaa päästä joskus 
harrastamaan, muutakin  
kuin ilmaisia juttuja.”
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Kyselyyn vastanneista lapsista 48 % koki, etteivät he pysty 
laisinkaan vaikuttamaan heille tärkeisiin asioihin lähiympä-
ristössään. Toiseksi vähiten he kokivat pystyvänsä vaikutta-
maan harrastuksissa (22 %) ja kolmanneksi vähiten koulus-
sa (16 %). Parhaiten he kokivat saavansa mahdollisuuksia 
vaikuttaa kaveripiirissä ja kotona.

Köyhän perheen lapsi ei koe pystyvänsä 
vaikuttamaan itselle tärkeisiin asioihin
Köyhyydessä elävät lapset kokivat mahdollisuutensa vai-
kuttaa itselleen tärkeisiin asioihin koulussa, lähiympäris-
tössä ja harrastuksissa puolet heikommaksi kuin muut 
lapset. Kaveripiirissä ja kotona erot vähävaraisten ja muiden 
lasten välillä näkyivät vielä enemmän; 22 % vähävaraisista 
lapsista koki, etteivät he pysty ollenkaan vaikuttamaan heille 
tärkeisiin asioihin kaveripiirissä verrattuna muihin lapsiin (8 
%). Kotona vähävaraisista lapsista 29 % koki mahdollisuu-
tensa vaikuttaa kotona huonoiksi. Muista lapsista vain 7 % 
koki kotona vaikuttamisen mahdollisuudet huonoiksi.

”Koulussani oppilaskunnan tehtävä 
on pääasiassa pitää kioskia ja 
askarrella. Tukioppilaat pitävät 2 
tuntia per vuosi ja askartelevat 
lisää. Oppilaat eivät voi vaikuttaa 
ollenkaan koulun asioihin tai 
sääntöihin”

Köyhyys vaikuttaa voimakkaasti lapsen 
kokemukseen, kuulevatko päättäjät heitä
Köyhillä lapsilla oli muita lapsia enemmän kokemuksia siitä, 
ettei heitä kuulla.

Köyhistä lapsista 90 % koki, että poliitikot ja päätöksen-
tekijät eivät kuuntele lasten ja nuorten mielipiteitä tar-
peeksi, verrattuna muihin 54 %.  Kyselyyn vastanneista 
köyhistä lapsista 78 % koki mahdollisuuksiansa viedä aja-
tuksia ja ideoita oman kunnan päättäjille huonoiksi verrat-
tuna muihin 39 %. 81 % haluaisi enemmän mahdollisuuksia 
lapsille ja nuorille tärkeisiin asioihin vaikuttamiseen, verrat-
tuna muihin 60 %

Yli puolet kaikista vastaajista oli sitä mieltä, että poliitikot 
ja päätöksentekijät eivät kuuntele lasten ja nuorten mie-
lipiteitä tarpeeksi. 39 % koki mahdollisuudet viedä ajatuk-
siansa ja ideoitansa oman kuntansa päättäjille huonoiksi, 
vastaajista 39 % arvioi mahdollisuutensa kohtalaisiksi. Huo-
mattavaa on, että noin 60 % kaikista vastaajista haluaisi 
enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa lapsille ja nuorille 
tärkeisiin asioihin.

”Heidän pitäisi kuunnella meitä, 
me haluttaisiin tehdä enemmän 
lasten hyväksi jossain asioissa 
jotka maksavat. Raha saattaa olla 
ongelma myös.”
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Lapset haluavat tulla kuulluksi ja osallistua 
päätöksentekoon
Avoimissa kysymyksissä lapset saivat kertoa, mihin asioihin 
he haluaisivat itse vaikuttaa. Kyselyssä kysyttiin, mihin lapset 
haluaisivat oman kotikunnan panostavan enemmän. Kyselyn 
vastaukset osoittivat, että lasten elämä keskittyy kodin, kou-
lun, harrastusten ja kavereiden ympärille. Kyselyn mukaan 
suuri osa lapsista on tyytymättömiä yhteiskuntaamme. Lap-
set huomaavat asioita, jotka he haluaisivat muuttaa, mutta 
heillä ei ole siihen tarvittavia välineitä ja/tai mahdollisuuk-
sia. Kaikkein eniten lapset halusivat kyselyn mukaan tul-
la kuulluksi ja osallistua päätöksentekoon asioissa, jotka 
koskettavat heitä itseään. 

”tavatessamme kunnanjohtajaa ja 
joitakin muita tärkeitä henkilöitä, 
he vain naureskelivat ideoillemme 
koska emme välttämättä osanneet 
muotoilla asiaa kuullostamaan 
”aikuiselta”, vaikka asia oli muuten 
täysin ymmärrettävässä muodossa. 
Tilanne on vielä huonompi, jos 
esittäjä on nainen.”

Eniten lapset haluaisivat vaikuttaa kouluympäristöön ja 
kouluviihtyvyyteen. 37 % vastauksista käsitteli tähän liitty-
viä asioita. Lähiympäristön viihtyvyyteen liittyvistä asioista 
tuli paljon vastauksia. Yhdenvertaisuuden edistämiseen ja 
kiusaamisen ehkäisemiseen halusi vaikuttaa 16 % vastaajista.

Lasten esiin nostamat asiat olivat erittäin usein sellaisia, jot-
ka vaikuttavat kaikkiin lapsiin, mutta myös yleisellä tasolla 
yhteiskuntamme hyvinvointiin. Monet lapset pystyivät hyvin 
näkemään, kuinka tämän päivän päätökset vaikuttavat hei-
dän tulevaisuuteensa, ja lapset olivat monista asioista huo-
lissaan. 

Kunnan päätöksentekoa koskevissa kysymyksissä lapset toi-
voivat eniten, että kunta kuulisi heitä, 33 % vastauksista kos-
ki tätä. Lapsilla oli jopa ehdotuksia miten heidän mielipidet-
tään voisi kuunnella paremmin kuin nyt. He myös toivoivat 
lisää tietoa siitä, kuinka he voivat vaikuttaa ja osallistua, hei-
dän mielestään kuntien kuuluisi tiedottaa tästä enemmän.

”Kunta voisi perustaa eri ikäisistä 
nuorista oman ryhmän, joka 
edustaisi yhteisesti nuoria ja lapsia ja 
heillä olisi päätäntä valtaa.”

”Suunnitella vaikka jonkun näköisiä 
kokouksia eri-ikäisten nuorien 
kanssa, vaikka joka ikäluokasta 1-2 
edustalaa. Ja nuoret saisivat kysellä 
muilta nuorilta mitä he haluaisivat 
parantaa.”

Toiseksi eniten lapset toivoivat tekemistä nuorille, var-
sinkin ilta-aikaan. 21 % vastauksista koski tätä. Monet lap-
set ilmaisivat huoltaan ja ahdistustaan siitä, että he kokevat 
että heille ei ole tilaa, paikkoja mihin mennä ja missä viet-
tää aikaa. He kokevat että julkiset yhteiset tilat ei ole tehty 
heitä varten.

”Enemmän varoja nuorien 
olekskelutiloihin, jottei tarvitse 
oleskella kaupoissa tai lasten 
leikkikentillä.”

Maaseudulta kotoisin olevat vastaajat olivat huolissaan, että 
maaseudulta otetaan nuorisotaloja ja muita palveluita pois.

Lapset vaikuttivat kyselyn perusteella olevan huolissaan 
myös siitä, että koulujen määrärahoja leikataan. 15 % vas-
tauksista koski tätä. Lapset haluaisivat että kouluruokaan ja 
viihtyvyyteen panostettaisiin enemmän. Myös tässä maa-
seudulla elävien lasten ääntä tuli kuuluviin; lapset ajattelivat 
tulevaisuutta toteamalla, että palvelujen sulkeminen tulee 
vaikeuttamaan elämää maaseudulla. Jotkut harmittelivat, 
ettei heille ehkä ole mitään jäljellä sitten, kun he aikuisina, 
opiskelujen jälkeen haluaisivat palata kotiseudulleen. 

”Koulujen budjetteja leikataan 
jatkuvasti. Se ei ole kouluille eikä 
niiden oppilaille hyväksi. Kouluja 
pitäisi tehdä viihtyisemmäksi ja 
vaikuttaminen itseä ja koulua 
koskeviin päätöksiin pitäisi olla 
helpompaa. Sitä voisi toteuttaa 
esim. Luokassa tehtävillä 
äänestyksillä, jotka sitten laitetaan 
eteenpäin rehtorin kautta. 
Äänestykseen ei menisi kuin viisi 
minuuttia.”



  7

kaventaa tulevaisuuden mahdollisuuksia, vaikuttaa kaveri- ja 
perhesuhteisiin sekä käsitykseen itsestä suhteessa muihin. 
Lapset eivät köyhyyden vuoksi voi osallistua samanlaisiin 
sosiaalisiin toimintoihin ja kulttuuriharrastuksiin kuin ikä-
toverinsa.

Lasten eriarvoistuminen näkyy vapaa-ajan mahdollisuuksi-
en kaventumisena. Vähävaraisten ja haastavissa tilanteissa 
elävien perheiden lapset ovat vaarassa syrjäytyä Suomessa 
erityisesti harrastuksista. Huoltajien voimavarat vaikuttavat 
ratkaisevasti siihen, voiko lapsi harrastaa tai tehdä vapaa-
ajalla asioita, jotka tuottavat hänelle iloa ja hyviä hetkiä. 
Pelastakaa Lapset muistuttaa kaikkia aikuisia siitä, miten kes-
keistä on lapsuuden arvostaminen ja lapsen oikeus olla lap-
si. Leikki ja huoleton vapaa-aika kuuluvat jokaiselle lapselle. 

Köyhyydessä kasvavilla lapsilla on vähemmän mahdollisuuk-
sia hankkia itselleen taidot ja kyvyt, joilla päästä aikuisena 
pois köyhyydestä ja aktiiviseksi osaksi hyvinvoivaa yhteis-
kuntaa. Esimerkiksi harrastukset vahvistavat lasten hyvin-
vointia ja taitoja monipuolisesti.

Pelastakaa Lapset pitää erityisen huolestuttavana, että kyse-
lyn mukaan lasten perheiden heikolla taloustilanteella on 
vakavat vaikutukset lasten kaverisuhteisiin. Kiusaamisella tai 
ryhmän ulkopuolisuudella, kuten syntymäpäiviltä tai koulu-
retkiltä poisjäämisellä on pitkäkestoiset vaikutukset lapsen 
hyvinvoinnin ja terveen itsetunnon kehityksessä. Erityisesti 
koulujen on huolehdittava, että jokainen lapsi pääsee osal-
listumaan koulun järjestämiin retkiin ja tapahtumiin.

Lapsuudelle ja lapsen oikeuksien toteutumiselle on luotava 
edellytykset riittävillä julkisilla investoinneilla. Yhteiskunnan 
on turvattava tarvittava määrä rahaa ja muita resursseja 
lapsille ja maan tulevaisuudelle. 

Pelastakaa Lapset vaatii päättäjiä varmistamaan, että

• Suomi, kuten muutkin valtiot, varaa riittävästi rahaa lapsen oikeuksien toteuttamiseen 
ja käyttää rahat mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti kaikkien lasten hyväksi;

• valtio ja paikallistaso, kuten kunnat, suunnittelevat rahankäyttöä avoimemmin ja 
käyttävät rahaa vastuullisemmin;

• kansalaiset, myös lapset, pääsevät osallistumaan lapsiin liittyvän rahankäytön 
suunnitteluun ja suunnitelmien toteuttamiseen

”Nuorille tarjottava paikka vapaa-
ajan vietton (nuorisotalo tms.) ja 
ajatella taloudellisissa kysymyksissä 
että meissä on joka tapauksessa 
tulevaisuus ja jos meistä ei 
huolehdita emme varmasti pysy/
palaa kotipaikkakunnallemme”

Kyselyyn vastanneista lapsista 15 % haluaisi kunnan panos-
tavan enemmän harrastusmahdollisuuksiin. Monien mieles-
tä harrastukset ovat liian kalliita. Lisäksi kaivattiin harrastuk-
sia, joissa ei olisi kilpailullisia tavoitteita. 

”Ei vietäisi näiltä 
pikkupaikkakunnilta kaikkia harraste 
mahdollisuuksia tai nuorisotiloja!” 
 

”Harrastuksissa ja siihen että olisi 
mahdollisuus harrastaa lähellä 
kotia koska itse en pysty harrastaa 
kyytien takia”

Pelastakaa Lasten vaatii vastuunkantajia 
ratkaisemaan lasten köyhyysongelmat
Lapsi ei itse voi vaikuttaa perheensä taloustilanteeseen eikä 
voi olla vastuussa köyhyyden aiheuttamien ongelmien rat-
kaisemisessa. 

Köyhyys ei tarkoita vain rahan, ruoan, vaatteiden tai kun-
nollisten asuinolosuhteiden puuttumista. Köyhyys vaikuttaa 
koko lapsen elämään: rajoittaa harrastamista ja vapaa-aikaa, 
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