LAPSEN
ÄÄNI
2018

LASTEN KOKEMUKSIA VÄHÄVARAISUUDESTA
JA KIUSAAMISESTA KOULUYMPÄRISTÖSSÄ

TAUSTAA
YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen (LOS) mukaan lapsella tarkoitetaan kaikkia alle 18-vuotiaita.
Lapsen ääni -kysely on Pelastakaa Lasten säännöllisesti kokoama selvitys lasten arkeen liittyvistä teemoista. Kyselyn
tarkoituksena on nostaa esiin lasten ja nuorten ääni ja kokemukset, jotta ne tulisivat paremmin huomioiduiksi suomalaisessa
yhteiskunnassa aina arkisista kohtaamisista valtakunnan tason päätöksentekoon asti.
Vuoden 2018 Lapsen ääni -kyselyn teemana oli vähävaraisuuteen ja kiusaamiseen liittyvät kokemukset erityisesti
kouluympäristössä. Kysely täydentää ja päivittää Lapsen ääni 2015 -kyselyä, jossa selvitettiin lasten kokemuksia
köyhyydestä ja osallisuudesta. Koottua tietoa lasten ja nuorten köyhyyskokemuksista on Suomessa julkaistu melko
vähän, ja tämä kysely pyrkii lisäämään ymmärrystä erityisesti vähävaraisten perheiden nuorten arkisista kokemuksista.
Kyselyn kohderyhmänä olivat 13–17-vuotiaat lapset. Tämä kysely toteutettiin verkkolomakkeella 21.5.–5.6.2018, ja
vastaajia oli 1706.
Vastaajista 55% oli tyttöjä, 42% poikia ja 2% vastaajista ilmoitti vaihtoehdon ”muu”. Enemmistö (63%) vastaajista
opiskeli vastaushetkellä yläkoulussa, alakoululaisia vastaajista oli 9 % ja toisen asteen tutkintoa suoritti 27%. 2 prosenttia
vastaajista opiskeli jossain muussa oppilaitoksessa tai ei ollut lainkaan opintojen piirissä.

KESKEISIMMÄT TULOKSET
15%

vastaajista
arvioi

perheensä olevan ”köyhä” tai ”melko köyhä”.
19 % vastaajista puolestaan arvioi perheensä
olevan ”rikas” tai ”melko rikas”.

1/3

n.

vastaajista
arvioi,

että opettajat eivät puutu tarpeeksi koulussa
tapahtuvaan kiusaamiseen ja syrjintään.

22%

vastaajista
tiesi

koulustaan jonkun, jota oli kiusattu perheen
vähävaraisuuden takia.
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69%

vähävaraisten
perheiden lapsista

28%

vastaajista
koki,

58%

vastaajista
kertoi,

kertoi joutuneensa kiusatuksi alakoulussa.
Vastaava lukema hyvin toimeentulevien
perheiden lapsista oli 40%

että aikuiset koulussa eivät kohtele kaikkia
nuoria samalla tavalla.

että koulussa ei ole puhuttu tunneilla lainkaan
köyhyydestä.

15 % LAPSISTA KUVAILI OLEVANSA
VÄHÄVARAISESTA PERHEESTÄ
Kyselyyn vastanneista yli 1700 lapsesta 15 % arvioi perheensä olevan joko ”köyhä” tai ”melko köyhä”. Pelastakaa Lasten edellisessä, vuonna 2015 julkaistussa Lapsen
ääni -kyselyssä vastaava luku oli 11%. Tilastokeskuksen
mukaan vuonna 2015 suomalaisista 11,6% asui pienituloisissa kotitalouksissa.
Tätä selvitystä lukiessa on syytä muistaa, että kyselyssä
ei selvitetty perheiden tulotasoa, vaan lasten kokemusta siitä. Vähävaraisuus näkyy erityisesti perheissä, joissa
huoltajia on vain yksi tai joiden huoltajista vähintään yksi
on työttömänä.
Lisäksi yksinhuoltajaperheissä nuoret kokivat perheensä
taloudellisen tilanteen heikoksi keskimääräistä merkittävästi useammin: jopa 29% vastanneista yhden huoltajan
kanssa asuvista arvioi perheensä olevan köyhä tai melko
köyhä, kun kaikkien vastaajien joukossa vastaava lukema
oli 15%.
Nämä tulokset ovat yhdenmukaisia olemassa olevan tutkimustiedon kanssa siitä, että erityisesti yksinhuoltajalapsiperheet kärsivät taloudellisista haasteista.
Vähävaraisiin perheisiin tulisikin kohdistaa johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti yhteiskunnan tukitoimia niin, että
kaikkien lasten ja nuorten yhdenvertaisuus toteutuisi aina
varhaiskasvatuksesta toisen asteen opintojen päättymiseen asti.

LOS 27. artikla: Lapsella on
oikeus hänen kehityksensä
kannalta riittävään elintasoon.

PUUTE RAHASTA VAIKUTTAA
ARJEN VALINTOIHIN, HÄIRITSEE
KOULUNKÄYNTIÄ JA PAINAA MIELTÄ
Köyhiksi tai melko köyhiksi perheensä määritelleet lapset kuvailivat perheensä varallisuuden näkyvän arjessa
konkreettisesti esimerkiksi mahdollisuuksien puutteena:
perheellä ei ole varaa matkustamiseen, vapaa-ajan aktiviteetteihin tai lasten harrastuksiin. Osa vastaajista kertoo
perheen taloudellisen tilanteen vaikuttavan jopa ruoan
puutteeseen.
Meillä ei ole aina varaa käydä edes kaupassa.
Tietenkin rahatilanne riippuu pakollisista
menoista ja äidin lisistä palkassa, on silti
harmillisen yleistä, ettei rahaa ole mihinkään
muuhun kuin pakollisiin asioihin. Jos edes
niihin.
Talouden ollessa tiukalla perheet joutuvat karsimaan
menojaan jopa perustarpeista. Joustamaan joutuvat niin
vanhemmat kuin lapsetkin, vaikka kyse olisi esimerkiksi
terveyden kannalta välttämättömistä kuluista.
En pääse enää menemään terapiaan, jossa
kävin ennen.

LOS 24. artikla: Lapsella on oikeus elää
mahdollisimman terveenä ja saada
tarvitsemansa terveyden- ja sairaudenhoito.
Huolestuttavia ovat myös vähävaraisiksi identifioituvien
lasten kokemukset taloudellisen tilanteen vaikutuksista
koulunkäyntiin. Köyhäksi tai melko köyhäksi perheensä
kuvailevien vastaajien joukosta lähes neljäsosa, 24,2%,
arvioi taloudellisten tekijöiden vaikuttaneen heidän mahdollisuuksiinsa käydä koulua. Lapset kokevat myös ylimääräistä huolta siitä, että köyhyys rasittaa heidän vanhempiaan.
Esimerkiksi koulukirjojen maksaminen voi olla
joskus hankalaa eikä huoltajillani ole varaa
maksaa mitään ylimääräistä kuten lasten
harrastuksia tai vaatteita jne.
Äidillä ei töitä. Kaikki tarvittava pystytään
ostamaan, mutta aina tuntuu pahalta pyytää
ostamaan esim. koulukirjoja koska tiedän, ettei
ylimääräistä rahaa ole.Ylimääräisiä hankintoja
ei juuri tehdä, eikä äiti itse juurikaan hanki
itselleen asioita, mikä tuntuu itsestä pahalta.
Perheen taloudellinen tilanne näkyy myös vastaajien vapaa-ajalla. Vastaajista jopa puolet kertoi perheen varallisuuden vaikuttaneen heidän mahdollisuuksiinsa harrastaa tai muuten viettää vapaa-aikaa.Vielä tätäkin useampi,
jopa 79% vastaajista, kertoi perheen rahatilanteen vaikuttaneen heidän mahdollisuuksiinsa matkustaa.
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”TUNNEN SYYLLISYYTTÄ SIITÄ, ETTÄ
VIEN RAHAA KUN TÄSSÄ OLEN”

MAKSUTON KOULUTUS ON MONILLE
TALOUDELLINEN HAASTE

Kyselyyn vastanneet nuoret kertoivat perheen rahojen
puutteen aiheuttavan erilaisia negatiivisia tunteita, kuten
häpeää, syyllisyyttä ja kokemusta siitä, että on erilainen
kuin muut.

Toisen asteen opintojen kustannukset nousivat esiin huolenaiheena monilla vähävaraisten perheiden nuorista. Lukion ja ammatillisten opintojen aikana opiskelijat joutuvat
hankkimaan muun muassa oppimateriaalit ja -välineet
omakustanteisesti, mikä voi aiheuttaa perheessä lisää rahahuolia tai karsimista muista tärkeistä kuluista.

Monet kaverit on aika rikkaista perheistä ja
ei ymmärrä. On nolottanut vaikka kun ne on
tullu meille ja meiän talo ei oo yhtään niin
hieno ku niitten tai sitte jos joutuu mennä
autolla joka on rämä nii nolottaa ja pelkää
että törmää tuttuihin.
Vähävaraisuuden takia osa nuorista joutuu myös karsimaan sosiaalisista suhteistaan. Nuorille tyypillisiin vapaa-ajan viettotapoihin liittyy usein kustannuksia, ja jos
perheessä on taloudellisesti tiukkaa, nuori voi jatkuvasti
joutua kieltäytymään kaveripiirin yhteisistä aktiviteeteista.

LOS 31. artikla: Lapsella on oikeus
lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä
taide- ja kulttuurielämään.
Jopa 30 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi joskus
tai usein kokeneensa, ettei kuulu joukkoon, koska hänen
perheellään ei ole ollut varaa johonkin. Rahasta puhuminen voi olla vaikeaa, jopa häpeällistä, ja siksi köyhyyden
kokemuksiin liittyy osalla vastaajista myös häpeän tunteita ja vaikenemisen tai salailun tarvetta.
Tarkoitus on ollut monta kertaa lähteä
kaveriporukan kanssa leffaan mutta aina olen
”kipeä” tai ”minulla on koiranvahtivuoro” kun
oikeasti ei vain ole rahaa ylimääräistä.
Vähävaraisten perheiden lapset kokevat myös syyllisyyttä siitä, että perheen varoista osa kuluu heidän henkilökohtaisiin kuluihinsa, kuten harrastuksiin, koulutarvikkeisiin tai vaatteisiin.
Olen tuntenut syyllisyyttä siitä, että vien
rahaa kun tässä olen.Vanhempani ovat aina
kuitenkin muistuttaneet, että me lapset
olemme heille ihme ja todella tärkeitä jotta he
jaksaisivat yrittää selvitä tilanteesta.
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Olen kokenut syyllisyyttä rahatilanteen vuoksi,
sillä perheemme neljästä lapsesta olen ainut
joka käy lukion. Koen, että se on liian kallista
ja että olisin tehnyt paremman valinnan
menemällä ammattikouluun.
Opetus- ja opiskelumenetelmien digitalisoitumisessa on
paljon mahdollisuuksia, mutta mikäli opetuksessa käytetään oppilaiden omia laitteita, asettuu nuorille ja heidän
perheilleen paineita laitteiden vaatimuksista.
Joskus kun koulussa pitää tehdä jotain
puhelimella, sanon suosiolla, ettei mulla ole
mukana tai akku loppuu tai ei oo nettii kun se
on Nokia ja kaikilla muilla on joku tosi hyvä
puhelin...
Vastaajista 13 % kertoi tietävänsä, että hänen koulussaan
on kiusattu tai syrjitty jotakuta, koska kiusatulla ei ole
ollut varaa koulutarvikkeisiin.

LOS 28 artikla: Lapsella on
oikeus saada maksuttomasti
perusopetusta. Valtion on
edistettävä toisen asteen koulutusta
ja opinto-ohjausta sekä ehkäistävä
koulunkäynnin keskeyttämistä.

VÄHÄVARAISUUS ALTISTAA
KIUSAAMISELLE

AIKUISET EIVÄT PUUTU
KIUSAAMISEEN TARPEEKSI

Perheen vähävaraisuus näyttää aiheuttavan lapsille ja
nuorille muita korkeamman riskin joutua kiusaamisen
uhriksi koulussa. 68,7% vähävaraisten perheiden lapsista
kertoi joutuneensa kiusatuksi alakoulussa. Vastaava lukema hyvin toimeentulevien perheiden lapsista oli 40%.

38 % nuorista arvioi, että kouluissa työskentelevät aikuiset eivät puutu tarpeeksi kiusaamiseen. Vastaajien kertomuksissa korostui kokemus siitä, että opettajat ja muut
kouluympäristön aikuiset eivät ota kiusaamiskertomuksia
tosissaan tai huomaa kiusaamista ja syrjimistä.

Ala-asteella luokkakaveriani kiusattiin, kun hän
tykkäsi koulun leivästä, kun kotona ei ikinä
saanut sellaista hyvää leipää. Häntä piikiteltiin
asiasta usein.
Vastaajista 22% tiesi koulustaan jonkun, jota on syrjitty
tai kiusattu köyhyyden takia. Lapsi tai nuori voi joutua
kiusatuksi, jos hänellä ei esimerkiksi ole teknisiä laitteita
(kuten puhelin) tai hienoja vaatteita. Syrjiminen näkyy esimerkiksi ulossulkemisena, haukkumisena, vähättelynä tai
huuteluna.
Köyhiä haukutaan ja syrjitään erittäin
paljon. Meille myös nauretaan ja katsotaan
halveksuvasti.

LOS 19. artikla: Lasta on
suojeltava kaikelta väkivallalta,
välinpitämättömältä kohtelulta ja
hyväksikäytöltä.

KIUSAAMINEN JÄTTÄÄ JÄLJEN
Minua ahdistaa koulussa ja totta puhuen
en jaksa nousta sängystä ylös. Kärsin
unettomuudesta ja ahdistuskohtauksista, joka
vaikuttaa koulunkäyntiini negatiivisesti.
Koulussa tapahtunut kiusaaminen voi vaikuttaa lapsen
arkeen pitkään kiusaamisen jälkeenkin. Kiusatuksi tai syrjityksi joutuneet kertovat vastauksissaan muun muassa
kiusaamisen vaikutuksista mielenterveyteen, koulumotivaatioon ja -menestykseen sekä yksinäisyyteen.
Välillä ahdisti tosi paljon mennä kouluun. On
jäänyt jäljet, etten luota ihmisiin helposti ja
jos joku supattelee, ajattelen usein, että se on
minusta.

Opettajien pitäisi uskoa oppilaita kun he
sanovat että heitä kohdellaan huonosti, eikä
vähätellä: ”se vaan tykkää susta”, ”puolusta
itseäs”, yms.
Aikuisten pitäisi vastaajien mielestä puuttua kouluissa
herkemmin kiusaamiseen ja puhua nuorten kanssa, mikäli herää epäilys epäasiallisesta kohtelusta. Vastauksissa
kävi myös ilmi, että osa nuorista koki opettajien ajan ja
mahdollisuudet kiusaamiseen puuttumiseksi ja sen ehkäisemiseksi liian pieninä. Opettajien ohella esimerkiksi
kuraattoreiden ja terveydenhoitajien rooli kiusaamisen
käsittelyssä nähtiin tärkeänä.
Onkin syytä huolehtia siitä, että kouluissa työskentelevillä aikuisilla on tarpeeksi aikaa havainnoida nuorten
kanssakäymistä, luoda luottamukselliset suhteet nuoriin
ja tarvittaessa puuttua kiusaamistilanteisiin. Kiusatun kokemus yksin jäämisestä voi entisestään nostaa kynnystä
kertoa kiusaamisesta aikuisille. Siksi kouluissa tulisi varmistaa, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus
säännöllisesti puhua kahden kesken aikuisen kanssa kuulumisistaan ja mahdollisista haasteista muiden oppilaiden
keskuudessa.
Opettajien olisi tärkeää tulla puhumaan
oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa. Usein
nuoret vaikenevat vaikeista asioista ja vain
toivovat, että joku kysyisi heiltä mitä kuuluu
tai viitsisi edes tervehtiä. Kukaan meistä ei
halua olla ilmaa.

LOS 12. artikla: Lapsella on oikeus
vapaasti ilmaista mielipiteensä
kaikissa itseään koskevissa
asioissa. Lapsen mielipide on
otettava huomioon hänen ikänsä ja
kehitystasonsa mukaisesti.

Kiusaamisen ja syrjinnän kohteiksi joutuneille on tärkeää
huolehtia riittävästi tukea myös kiusaamistilanteen päättymisen jälkeen. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin on turvattava tarvittavat resurssit.
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KÖYHYYDESTÄ VAIETAAN
KOULUYMPÄRISTÖSSÄ

AIKUISILLAKIN ENNAKKOLUULOJA JA
SYRJIVIÄ ASENTEITA

Useissa nuorten vastauksissa korostui tarve kiusaamisesta puhumiselle jo ennen kuin kiusaamista esiintyy.

28 % nuorista kertoi, että aikuiset koulussa eivät kohtele
kaikkia nuoria samalla tavalla. Näiden nuorten kokemuksissa korostuivat kokemukset sukupuolten välisistä eroista kohtelussa.

Läpän heitosta ja ”locker room talk”
tyyppisistä kommenteista pitäisi keskustella
enemmän, ettei kiusaamista sivuuteta
hauskanpidoksi
Vastaajista jopa 58 prosenttia kertoi, että koulussa ei
ole lainkaan käsitelty köyhyyttä. Eriarvoisuutta puolestaan oli käsitelty 69 prosentin vastaajista koulussa. Kouluissa tulisikin paneutua tarkemmin vähävaraisuuteen ja
eriarvoisuuteen sekä niihin liittyviin syihin, seurauksiin ja
arjen kokemuksiin. Näin voitaisiin osaltaan lisätä lasten
ja nuorten tietoa ja ymmärrystä perheiden erilaisista tilanteista.
Koska vähävaraisten perheiden lapset kohtaavat muita
useammin kiusaamista ja syrjintää, on kouluissakin syytä
ottaa käyttöön toimintatapoja ja ohjelmia, jotka auttavat
asian käsittelyä niin oppitunneilla kuin muussakin koulun
toiminnassa kuten tukioppilas-, oppilaskunta- ja sovittelutoiminnassa.
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Hienommin pukeutuneet ja rauhallisesti/
tottelevaisesti käyttäytyvät oppilaat olivat
selvästi yläasteella opettajien suosiossa
Opettajienkin keskuudessa löytyy edelleenkin niitä, joiden
toimintaan ennakkoluulot tai leimaavat käsitykset vähävaraisista nuorista vaikuttavat.
Opettaja näyttää joka tunti listan niistä
oppilaista jotka eivät ole tehneet läksyjä
tai ostaneet kirjaa.Tiedän että listalla on
esiintynyt henkilöitä, jotka eivät sille mitään
voi, mutta huomautuksista huolimatta opettaja
itse kiusaa näitä oppilaita ja nolaa heidät
Vaikka valtaosa nuorista kokeekin kouluympäristössä
toimivien aikuisten suhtautuvan kaikkiin nuoriin tasa-arvoisesti, on nämä kertomukset otettava vakavasti. Yksikin
kokemus syrjityksi tulemisesta, vähättelystä tai ennakkoluuloisesta kohtelusta on liikaa. Koulun on oltava turvallinen paikka, jossa jokainen lapsi ja nuori tulee kohdatuksi
yhdenvertaisesti, omana yksilönään eikä ryhmänsä edustajana.

SUOSITUKSET
• Toisen asteen koulutuksesta on tehtävä aidosti maksutonta. Kaikilla nuorilla on oikeus toisen asteen
koulutukseen varallisuudesta riippumatta.

• Hyvin toimivaan perusopetuksen, vanhempien ja toisen asteen oppilaitosten yhteistyöhön tulee panostaa, jotta
kiusaaminen ja syrjintä eivät varjostaisi siirtymävaihetta peruskoulusta toiselle asteelle.

• Lasten ja nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua harrastuksiin on kunnissa tuettava.
Harrastustakuuseen tulee jatkossakin sitoutua valtakunnallisesti.

• Kouluihin on budjetoitava tarvittava määrä resursseja syrjintään ja kiusaamiseen puuttumiseksi.
• Koulujen arjessa, kuten tukioppilas-, oppilaskunta-, sovittelu- ja vanhempainyhdistystoiminnassa, on otettava
käyttöön syrjintää ja kiusaamista ehkäiseviä hyväksi todettuja työkaluja ja ohjelmia koulujen toimintakulttuurin
kehittämiseksi.

• Opettajille on järjestettävä koulutusta kiusaamiseen puuttumiseksi ja köyhyyden syiden, seurausten ja
vaikutusten ymmärtämiseksi.

• Kansallisesti ja kuntatasolla lapsiperheiden hyvinvointiin on kiinnitettävä määrätietoisesti

ja pitkäjänteisesti huomiota. Leikkaukset lapsiperheiden sosiaaliturvasta ja palveluista osuvat kipeästi
juuri vähävaraisten perheiden lapsiin ja nuoriin. Riskiryhmien, esimerkiksi monilapsisten perheiden ja
yksinhuoltajaperheiden, erilaiset tarpeet on tunnistettava nykyistä paremmin.

• Lasten ja nuorten kokemuksia on kuultava kouluarjessa, harrastuksissa ja yhteisöissä kaikessa heitä
koskevassa päätöksenteossa.

• Lasten ja nuorten tulee saada ikätasoisesti tietoa heille kuuluvista oikeuksista. Ihmisoikeuskasvatuksen
edistämistä niin opettajankoulutuksessa kuin koulujen opetuksessakin tulee jatkaa.

LISÄTIETOJA:
Riitta Kauppinen
kansalaistoiminnan ja vaikuttamistyön johtaja
riitta.kauppinen@pelastakaalapset.fi
Nelli Sinisaari
kampanjakoordinaattori
nelli.sinisaari@pelastakaalapset.fi
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Pelastakaa Lapset ry
Koskelantie 38, PL95, 00610 Helsinki
Puh. 010 843 5000
www.pelastakaalapset.fi
Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti
sitoutumaton, vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, joka
edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla.

