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LAPSEN ÄÄNI -KYSELY 2019 TAUSTAA
Lapsen ääni on Pelastakaa Lasten vuodesta
2001 lähtien toteuttama kysely, jossa selvitetään lasten ja nuorten omia ajatuksia
vaihtuvista teemoista. Kyselyn tarkoituksena
on tuoda lasten* oma ääni osaksi sekä arkea
että laajempaa yhteiskunnallista keskustelua
ja päätöksentekoa. Nettikyselynä toteutettu
selvitys ei ole varsinaisesti tutkimus, mutta
toimii suuntaa antavana kuvauksena lasten
kokemuksista tämän päivän Suomessa.Vuoden
2019 kyselyllä selvitettiin 13–17-vuotiaiden
lasten ja nuorten tulevaisuuden suunnitelmia
ja unelmia valtakunnallisesti.
Selvityksen aineisto kerättiin valtakunnallisesti
(ml. Ahvenanmaa) verkkolomakkeella suomeksi 20.5.-17.6. ja ruotsiksi 27.5.-17.6. välisenä
aikana. Kyselyyn vastasi yhteensä 565 lasta,
joista 9 vastasi ruotsin kielellä. Noin 6 % vastaajista kertoi äidinkielensä olevan joku muu
kuin suomi, ruotsi tai saame. 68 % vastaajista
oli tyttöjä, 29 % poikia ja noin 3 % valitsi
vaihtoehdon ”muu” tai ”en halua kertoa”.
Vastaushetkellä enemmistö (52 %), opiskeli
yläkoulussa, 39 % lukiossa ja 7 % ammattikoulussa. Noin 2 % vastaajista kertoi olevansa
näiden vaihtoehtojen ulkopuolella. Osa heistä
tarkensi tämän tarkoittavan esimerkiksi kaksoistutkintoa tai ammatilliseen koulutukseen
valmentavaa VALMA-koulutusta.
Sosiaalisessa mediassa toteutettavalle nettikyselylle tyypillisesti vastaajien taustoista ei
voida olla täysin varmoja. Lisäksi joku vastaajista on saattanut täyttää lomakkeen useaan
kertaan. Eri sosiaalisen median kanavien
(Facebook, Twitter ja Instagram) lisäksi lapsia
tavoitettiin muun muassa koulujen ja toisen
asteen opiskelijajärjestöjen kautta. Kaikkiin
lomakkeen kysymyksiin ei ollut pakko vastata,
ja tämä on otettu huomioon aineiston käsittelyssä.
Kyselyn tulokset on julkaistu kahdessa osassa,
joista ensimmäinen “Turvallinen, puhdas ja
tasa-arvoinen – Lasten näkemyksiä tulevaisuuden Suomesta” käsitteli lasten unelmien
Suomea. Tässä raportissa tarkastelemme,
minkälaisia vaikutuksia lasten köyhyyskokemuksilla on heidän tulevaisuuden suunnitelmiinsa. Vähävaraisuuden tiedetään
aiheuttavan muun muassa stressiä, näköalat-

tomuutta ja epävarmuutta. Lisäksi lapsena
koettu köyhyys voi heijastua vielä pitkälle
aikuisuuteen. Huono-osaisuuden ylisukupolvisuus näkyy myös tämän kyselyn perusteella
lasten odotuksissa ja huolissa tulevaisuuden
suhteen.

565

LASTA
VASTASI KYSELYYN

VASTAAJIEN
SUKUPUOLI
Muu/
En halua kertoa

3%

Poika

29%

Tyttö

68%

VASTAAJIEN
KOULUTUSTAUSTA
Ammattikoulu

7%

Lukio

39%

Muu
2%

Yläkoulu

52%

*Termillä lapsi viitataan YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen (LOS) mukaisesti kaikkiin alle 18-vuotiaisiin.
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KESKEISET
TULOKSET
11 % arvioi perheensä olevan
”köyhä” tai ”melko köyhä”.
21 % arvioi perheensä olevan
”rikas” tai ”melko rikas”
Köyhyys on yleisempää
yksinhuoltajaperheissä:
yksinhuoltajien lapsista
23 % arvioi perheensä olevan
”köyhä” tai ”melko köyhä”
16 % vähävaraisten
perheiden lapsista ei usko
koskaan saavuttavansa
unelmiaan
Vähävaraisten perheiden
lapsista 61 % ei
osallistu maksulliseen
harrastustoimintaan,
varakkaiden perheiden
lapsista 34 %
32 % vähävaraisista lapsista
on kiusattu taloudellisen
tilanteen takia, 13 % kaikista
vastaajista
53 % vastaajista kertoi
olevansa tällä hetkellä
tyytyväinen henkiseen
hyvinvointiinsa
Lapset unelmoivat arkisista
asioista: omasta kodista,
mielekkäästä työpaikasta,
matkustamisesta ja
perheestä
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Vastaajista 11 % määritteli
perheensä köyhäksi tai melko
köyhäksi
Kyselyyn vastanneita lapsia pyydettiin
arvioimaan heidän perheensä taloudellista
tilannetta. Saatujen vastausten perusteella
11 % kertoi olevansa perheestä, joka on joko
”köyhä” tai ”melko köyhä”. Vastaajista 21 %
puolestaan arvioi perheensä olevan ”rikas” tai
”melko rikas”. Vastaajia ei pyydetty selvittämään huoltajiensa todellista tulotasoa, vaan
arvio perustui lasten omiin kokemuksiin. Kyselystä noussut luku, 11 %, on kuitenkin linjassa
pienituloisten määrään Suomessa. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 noin 12 %
väestöstä oli pienituloisia kotitalouksia. Tällä
tarkoitetaan kotitalouksia, joiden tulot jäävät
pienemmiksi kuin 60 % mediaanista.
Yksinhuoltajaperheiden lapsista 23 % arvioi
perheensä olevan ”köyhä” tai ”melko köyhä”.
Heistä noin neljäsosa kertoi, ettei heidän
huoltajansa ole tällä hetkellä työelämässä.
Kyselyn yksinhuoltajaperheistä yli 30 % voidaan määritellä monilapsisiksi perheiksi, joissa
oli neljä tai useampi lapsi. Tutkimustiedon
valossa saadut tulokset eivät ole yllättäviä,
sillä yksinhuoltajuus ja työttömyys altistavat
usein vähävaraisuuteen. Vähävaraisuus on
myös yleisempää monilapsisissa perheissä.
Kokemus köyhyydestä on yleisempää lapsilla,
jotka asuvat yksin tai muualla kuin huoltajiensa luona. Vastaajien joukossa heitä oli noin
5 %. Kyseiseen ryhmään kuuluvat esimerkiksi
lapset, jotka asuvat sijaisperheessä tai lastenkodissa. Heistä viidesosa arvioi olevansa
vähävaraisesta perheestä.

“Meillä on varaa vain välttämättömiin
asioihin, ja niitä hankittaessa otetaan
aina halvin mahdollinen.”
Kun lapsia pyydettiin kertomaan omin sanoin,
miksi he arvioivat perheensä olevan ”rikas” tai
”melko rikas”, perustelivat he usein vastauksensa materiaalisilla tekijöillä. Näitä olivat
esimerkiksi iso omakotitalo, useampi auto ja
uudet vaatteet. Tämän lisäksi vastauksissa
mainittiin muun muassa toistuvat lomamatkat
ulkomaille sekä vanhempien hyväpalkkainen ja
arvostettu työ.
”Me kaikki lapset saamme harrastaa liikuntaa niin
paljon kun haluamme, voimme ylläpitää venettä ja
käydä ulkomailla. Syömme aina hyvin.”
”Meillä on isopihainen omakotitalo. Saamme
pikkuveljeni kanssa uusia vaatteita ja saamme
vapaasti aloittaa uusia harrastuksia.”

”Asumme asunnossa, jossa kaikille ei riitä tilaa ja
perheessäni rahan riittäminen on toistuva puheenaihe.”
”Kaupassa täytyy miettiä halvinta tuotetta, eikä
ole varaa harrastaa eikä matkustella.”
Lisäksi lapset joutuvat jättäytymään esimerkiksi kahvilavierailuista tai elokuvailloista
ystäviensä kanssa huoltajiensa rahatilanteen
takia. Lapsen hyvinvoinnin kannalta mahdollisuus osallistua ikätovereiden arkisiin ja
tavallisiin aktiviteetteihin on tärkeää. Se, että
rahatilanne estää nämä mahdollisuudet, voi
näyttäytyä lapselle suurena ongelmana. Tämä
heijastui myös kyselyn vastauksista.
“Ei oo varaa hyvään ruokaan ja hienoihin vaatteisiin. Haluaisin konserttiin ja mennä ulos käymään
kahvilassa edes kerran kuussa niin kuin normaalit
ihmiset.”

Vähävaraisissa perheissä kasvaneet lapset vaikuttivat olevan hyvin tietoisia vanhempiensa
veloista, perheen tulonlähteistä ja syistä, jotka
ovat johtaneet taloudelliseen ahdinkoon. Lapseen kohdistuvat hankinnat tapahtuvat usein
palkkapäivänä ja vanhemmat saattavat lainata rahaa esimerkiksi omilta sukulaisiltaan.
Lapset ja vanhemmat keskustelevat avoimesti
kuluistaan ja säästämiseen osallistutaan yhteisin voimin. Köyhyyttä kokeneista lapsista vain
8 % kertoi olevansa tällä hetkellä tyytyväinen
perheensä rahatilanteeseen. Vastaava luku oli
rikkaiden ja melko rikkaiden perheiden lapsilla
92 %.
”Lukiokirjat pitää ostaa palkkapäivän jälkeen, että
niihin riittää rahat. Uusia vaatteita en juurikaan
saa ja välillä on jopa tiukkaa ruokakaupassa.”
”Aika usein isä joutuu pyytämään rahaa mun isovanhemmilta eli isän vanhemmilta.”
Toisin kuin varakkuus, köyhyys näkyy lasten
arjessa materiaalisen omaisuuden puutteena
tai rajallisuutena. Moni lapsi kertoi asuvansa
sisarustensa kanssa liian pienessä asunnossa,
jotta rahat riittäisivät vaikkapa ruokaan,
lääkkeisiin tai sähköön. Ostosten hintoja vertaillaan tarkasti, minkä seurauksena kaupanhyllylle jätetään jopa arkisia elintarvikkeita.
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Epävarma rahatilanne rajoittaa
lapsen vapaa-aikaa
Noin puolet kyselyyn vastanneista lapsista
osallistuu säännöllisesti johonkin maksulliseen
harrastustoimintaan. Aktiivisuudessa on kuitenkin selviä eroja, kun tarkasteluun otetaan
huoltajien taloudellinen tilanne. Jopa 61 %
vähävaraisten perheiden lapsista kertoi, ettei
osallistu maksullisiin harrastuksiin. Varakkaiden perheiden kohdalla vastaava luku on
34 %.
Syitä maksullisten harrastusten puutteeseen
on monia. Erityisesti lukiolaiset kokivat, ettei
heidän aikansa tai energiansa riitä harrastuksiin opintojen ulkopuolella. Opiskelu vie aikaisempaa enemmän aikaa peruskoulusta toiselle
asteelle siirtyneen lapsen arjessa, eikä ylimääräistä energiaa jää muuhun toimintaan. Osalle
lapsista mielekäs vapaa-ajan aktiviteetti on
taas löytynyt ilmaiseksi esimerkiksi seurakunnan kautta, ja toiset eivät vain koe tarvetta
harrastaa mitään. Edullisiksi harrastuksiksi
lapset mainitsivat muun muassa piirtämisen,
lenkkeilyn, kavereiden kanssa pelaamisen ja
luonnossa liikkumisen.
Erityisesti varakkaiden perheiden lapset
perustelivat maksullisten harrastusten puutetta kiireisellä aikataululla tai sillä, etteivät
ole keksineet kiinnostavaa tekemistä. Tämän
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lisäksi osa vastaajista oli joutunut jättämään
liikuntaharrastuksensa loukkaantumisen takia.
Myös vähävaraisilla lapsilla ajan puute oli
yleinen syy, jonka lisäksi he perustelivat valintaansa pitkillä välimatkoilla ja syyllisyyden
tunteella. Moni lapsi koki, ettei kotipaikkakunta tarjoa tarpeeksi kiinnostavia vaihtoehtoja.
”Ei ole kavereita kenen kanssa harrastaa, eikä
jaksamista tai aikaa koulun ohella, kun välillä ei
ehdi kokonaiseen viikkoon edes suihkuun koulutöiden takia.”
Yksi yleisimmistä syistä siihen, että lapsi on
maksullisen harrastustoiminnan ulkopuolella,
oli saatujen vastausten perusteella rahatilanne. Lasten mukaan heidän perheellään ei
ole varaa mihinkään ”ylimääräiseen”, eivätkä
he halua olla vaivaksi vanhemmilleen. Tämän
lisäksi lapsilla on korkeampi kynnys kokeilla
uusia harrastuksia, jos ne ovat maksullisia.
”Ei ole varaa. Ja vaikka olisi, tunnen syyllisyyttä
siitä, että vanhempani uhraavat omia harrastuksiaan ja vapaa-aikaansa, jotta saisin tilaisuuden
harrastaa.”
”En omista rahaa sellaiseen... Asun tällä hetkellä
avohuollossa, ja heiltä en kehtaa kysyä.”
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39 % tuntenut syyllisyyttä perheensä
rahatilanteen takia
Taloudellinen epävarmuus näkyy monessa
kodissa kiristyneenä tunnelmana. Kyselyyn
vastanneet lapset kertoivat vanhempiensa
muun muassa riitelevän rahasta. Huoli perheen toimeentulosta stressaa vanhempia, ja
sillä on usein negatiivisia vaikutuksia vanhemmuuteen sekä perheen sisäiseen ilmapiiriin.
Tämän lisäksi lapset kokivat, että heidän on
autettava vanhempiaan ja hankittava itse
rahat omiin kuluihinsa. Kaikista vastaajista
syyllisyyttä oli kokenut perheensä rahatilanteen takia 39 %, köyhäksi tai melko köyhäksi
itsensä määritelleistä lapsista jopa 76 %.
”En halua pyytää vanhemmilta rahaa, ja kustannan itse omia menojani ehkä aika paljon verrattuna moniin ikäisiini.”
”Vanhemmat riitelee joskus rahasta, mulla on
huono omatunto, jos tarvitsen esim. uudet kengät,
kun vanhat on menneet rikki ja on pitänyt ostaa
uudet.”

”Vanhemmat
riitelee
joskus rahasta,
mulla on huono
omatunto, jos
tarvitsen esim.
uudet kengät,
kun vanhat on
menneet rikki ja
on pitänyt ostaa
uudet.”

Syyllisyyden tunteen taustalla on erilaisia
syitä rahatilanteesta riippuen. Pienituloisten
huoltajien lapset kokivat, että he ovat taakaksi omille vanhemmilleen. Tämän seurauksena he pyrkivät karsimaan omia menojaan
ja tuomaan itse oman rahallisen osuutensa
perheen yhteiseksi hyväksi. Hyvin toimeentulevissa perheissä lasten syyllisyys kohdistuu
todennäköisemmin kavereihin, joilla ei välttämättä ole samanlaisia mahdollisuuksia kuin
heillä itsellään. Lisäksi osa uskoi muiden lasten
olevan heille katkeria tai kateellisia.
”Minun kanssani on oltu kavereita vain, jos olen
suostunut maksamaan muidenkin ostokset.”
Jopa kolmasosa vähävaraisten perheiden lapsista kertoi tulleensa kiusatuksi taloudellisen
tilanteensa takia. Kaikkien vastanneiden kesken luku on noin 13 %. Vaikka lapset eivät tietäisikään toistensa todellista rahatilannetta,
saattavat esimerkiksi kierrätetyt vaatteet tai
erilainen puhelin kiinnittää huomiota, joka
johtaa lopulta kiusaamiseen ja ulkopuolisuuden tunteisiin. Tämä voi osaltaan selittää,
miksi lapsi kokee häpeää ja syyllisyyttä
rahasta tai sen puutteesta.
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Ulkopuoliset paineet uuvuttavat
Noin 30 % vastaajista kertoi joko itse, sisaruksensa tai vanhempiensa saaneen aikaisemmin
apua mielenterveyspalveluista. Luku oli korkeampi muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin
verrattuna. Esimerkiksi noin 4 % perheistä
oli ollut päihdepalveluiden piirissä ja 18 % oli
saanut apua lastensuojelusta. Noin neljäsosa
lapsista kertoi joko itse tai perheenjäsenen
saaneen apua jonkin pitkäaikaissairauden
hoitoon.
“En ole hyvä luomaan ihmissuhteita ja jään helposti enemmän yksin kuin haluaisin. Suvussani ja
perheessäni on valtavasti mielenterveysongelmia.”
”Koska olen sellaisessa vaiheessa tällä hetkellä
elämässä, että mikään ei oikein tunnu miltään.
Tämän takia pelkään mitä tapahtuu, jos tämä olo
ei lähde pois.”

Kyselyn mukaan vain 53 % lapsista kertoi
olevansa tällä hetkellä tyytyväinen henkiseen
hyvinvointiinsa. Lukiolaisten keskuudessa tyytyväisiä oli 45 % vastaajista. Erityisesti tähän
vaikuttavat arjen kuormittavuus ja lapsille
asetetut paineet niin kouluympäristössä kuin
muussa arjessa. Perheen varallisuus näkyi
vastauksissa, ja vähävaraisten perheiden
lapset olivatkin selvästi tyytymättömämpiä
henkiseen hyvinvointiinsa kuin hyvin toimeentulevien perheiden lapset. Taustastaan
riippumatta, yli 70 % lapsista koki joutuvansa
ponnistelemaan enemmän kuin muut. Lähes
puolet (47 %) arvioi henkisen hyvinvoinnin
olevan edelleen yksi huolenaihe heidän tulevaisuudessaan. Erityisen korkea (83 %) huoli
on niillä lapsilla, joiden perhe on hyödyntänyt
mielenterveyspalveluita jo aikaisemmin.

Vähävaraisten perheiden lapsista 38 % kertoi
joko itse tai jonkun perheenjäsenensä hyödyntäneen mielenterveyspalveluita. Varakkaista perheistä palveluita oli käyttänyt 28 %.
Lastensuojelun palveluita oli käyttänyt 30 %
vähävaraisista ja 17 % varakkaista perheistä.

Lastensuojelusta
Päihdepalveluista
Mielenterveyspalveluista
Jonkin pitkäaikaissairauden hoitoon
En osaa sanoa
En halua vastata
5

10

15

20

25

30

35

40

45

0

TAULUKKO 1: OLETKO SINÄ, SISARUKSESI TAI VANHEMPASI
JOSKUS SAANUT APUA (N=412)
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50 %
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Oma koti, perhe ja vakituinen
työpaikka

MINKÄLAISISTA ASIOISTA
HAAVEILET?
”Haluaisin mennä yliopistoon, hankkia oman perheen ja
mennä naimisiin joskus.”
”Kansainvälisestä työstä ja unelmani on saada
auttaa muita, esimerkiksi vapaaehtoistyön tai
rauhanturvaamisen muodossa ulkomailla.”
“Oma perhe”
“Haaveilen jännittävästä/kiinnostavasta elämästä,
ja haluan matkustella paljon. Haaveilen
maapallon terveydentilan paranemisesta
sekä eri ihmisryhmien ihmisoikeuksien tasaarvoistumisesta/paranemisesta.”
”Unelmoin siitä, että olisin sujut itseni ja muiden
kanssa. Siitä että olisi rento fiilis mihin ikinä sitä
sitten menisikin, eikä tulisi päässään niin paljon
arvosteltua muita ihmisiä tai itseään.”
“Toivon, että enää ei tarvitsisi miettiä rahaasioita, vaan olisi tarpeeksi rahaa muuhunkin kuin
ruokaan ja muihin välttämättömyyksiin.”
“Haluaisin matkustella, löytää hyvän työn ja
pysyä terveenä.”
”Opiskelen ammattimuusikoksi ja haluaisin olla joskus
soitonopettaja tai musiikinohjaaja tms. ja työskennellä
lasten ja nuorten kanssa. Haluaisin myös muuttaa
yhteen poikaystäväni kanssa, mieluiten kauemmas
keskustasta, esim. maaseudulle tai ainakin rauhalliselle
alueelle, ja haluaisin monta lasta.”
”Saan tehdä sellaista työtä josta nautin, minulla
on perhe ja lapsia sekä läheisiä ihmisiä muutenkin.
Elämässäni on paljon tilaa musiikille, käsitöille ja
retkeilylle.”
“Olla onnellinen. Tehdä sitä mistä tykkään.”
”Hyvä työ josta nauttii, hyvä palkka toissijainen.
Läheisiä ja ystäviä ympärillä, tyytyväinen omaan
tilanteeseen. Harjoitan omia mielenkiinnon kohteitani
ja mahdollisesti tekisin niistä jotakin työkseni. Olisi
terve parisuhde.”
“Haaveilen siitä, että saan toteuttaa luovuuttani ja että
minulla olisi turvallista asua Suomessa. Toivon myös
että pääsisin yliopistoon opiskelemaan psykologiaa tai
pelialaa.”
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Kyselyn perusteella lapset haaveilevat hyvinkin perinteisinä pidetyistä asioista. Unelmien
joukkoon mahtui muun muassa mielekäs
opiskelupaikka, oma perhe ja terve parisuhde
sekä se, että saa elää onnellista elämää ilman
suuria huolia arjessa. Moni vastaaja unelmoi
myös mielenkiintoisesta urasta maailmalla.
Perinteisten ammattien sijaan useat kyselyyn
vastanneista lapsista haaveilevat urasta esimerkiksi pelisuunnittelijana, ammattiurheilijana tai valokuvaajana. Suosituimpia unelmia
olivat kuitenkin lääkärin, psykologin, arkkitehdin ja lakimiehen tehtävät. 79 % lapsista
uskoo, että heillä on tulevaisuudessa vakituinen työsuhde.
Kaikkein korkein luottamus (85 %) kyselyyn
vastanneilla oli siihen, että heillä on tulevaisuudessa läheisiä ystäviä. Tämä ei ole yllättävää, sillä 80 % kertoi olevansa tällä hetkellä
tyytyväinen kaverisuhteisiinsa. Ystävien tärkeys nousi esiin myös lasten haaveissa.
”Haaveilen hyvästä toimeentulosta ja onnellisesta
elämästä, johon kuuluu mielekäs työ, poikaystävä,
perhe ja hyvät kaverit.”
Yksi yleisimmistä haaveista lapsilla oli mahdollisuus ulkomaanmatkailuun. Vähävaraisiksi
itsensä määritelleet lapset kertoivat huoltajiensa rahatilanteen vaikuttavan negatiivisesti
heidän mahdollisuuksiinsa muun muassa tutustua maailmaan. Neljäsosa lapsista koki, että
heidän mahdollisuutensa matkustella ovat
huonot perheen taloudellisen tilanteen takia.
Erityisesti monilapsisten perheiden lapset kertoivat jäävänsä tästä paitsi.
”Ei oo varaa mennä ulkomaille... en oo kertaakaan
astunut edes lentokoneeseen, olisi mun unelma.
En oo käynyt ikinä ulkomailla, kaikki mun kaverit
menee ja mä jään yksin tylsään Suomeen.”

Perheen taloudellinen tilanne
vaikuttaa tulevaisuudenuskoon
Pyysimme lapsia kertomaan minkälaiset
asiat voivat heidän mielestään olla esteenä
unelmien toteutumiselle. Suuri osa uskoi, että
kaikenlaiset unelmat voi toteuttaa, jos vain on
valmis itse näkemään vaivaa niiden saavuttamiseksi. Kuitenkin vastaukset jakautuivat osittain perheen taloudellisen tilanteen mukaan.
Erityisesti varakkaiden perheiden lapset pitivät
merkittävimpinä esteinä motivaation tai ajan
puutetta. Pienituloisten perheiden lapset nostivat esteekseen useammin rahan, terveyden ja
erilaiset verkostot.
Vanhempien taloudellisesta tilanteesta riippumatta lapset arvioivat itse olevansa samanlaisessa tilanteessa vielä aikuisena. Tämä
selittää osittain, miksi luottamus tulevaisuuteen on rikkaiden ja melko rikkaiden lasten
keskuudessa korkeampaa. Hyvin toimeentulevien perheiden lapsista jopa 82 % uskoo, että
heillä on tulevaisuudessa vakaa rahatilanne ja
noin 90 % uskoo vakituiseen työsuhteeseen.
Vähävaraisten perheiden lapsista vain 51 %
uskoi vakaaseen rahatilanteeseen ja 77 %
vakituiseen työsuhteeseen.

Vaikka noin puolet (47 %) lapsista arvioi heillä
olevan tulevaisuudessa vanhempiaan korkeampi koulutustaso, uskovat he tämänhetkisen rahatilanteen säilyvän ennallaan. Myös
työtilanteen nähdään olevan omassa aikuisuudessa samanlainen kuin omilla vanhemmilla.
Koulutuksen, jopa korkeamman sellaisen, ei
nähdä kuitenkaan nostavan omaa sosioekonomista tasoa. Moni kertoikin vanhempiensa
työskentelevän ammateissa, joita eivät näe
itse kuitenkaan koskaan saavuttavan. Syinä
tähän olivat erityisesti tulevaisuuden epävarmuus ja työmarkkinoiden ketterä muutos.
Moni uskoo myös sosiaalisten ongelmien siirtyvän sukupolvelta seuraavalle.
” [Tulevaisuudessa minua huolestuttaa] Se että
minusta tulee työtön ja alkoholisti niin kuin isästäni ja veljistäni.”
”Minua itseä huolettaa, löytyykö meille kaikille
osaajille töitä. Kaikki eivät voi olla korkeasti koulutettuja, vaan myös esimerkiksi amiskalaisista on
huutava pula monessa työssä. Tämä luo tilanteen,
että meitä korkeaksi koulutettuja saattaa olla liikaa, ja työpaikoista kilpaillaan armottomasti.”

16 % lapsista, jotka kuvailivat perhettään
köyhäksi, eivät usko koskaan saavuttavansa
unelmiaan. Rikkaiden perheiden lapsilla vastaava luku on 7 %. On hyvä ottaa huomioon
se, että vastausten perusteella lapset unelmoivat pääasiassa hyvin arkisista asioista. Myös
köyhyyttä kokeneet lapset haaveilivat omasta
kodista, koulutuksesta ja työpaikasta. Tästä
huolimatta, lapset kokevat taloudellisten mahdollisuuksien rajoittavan näiden toteutumista.
”Oma laiskuus, ehkä myös haastava koulutus
ammattiin ja pelko aloittaa kaikki ns. uudestaan
uudessa ympäristössä yksin.”
”Perheeni rahatilanne. Minua ärsyttää, etten
välttämättä pääse tulevaisuudessa ulkomaille opiskelemaan hyviin kouluihin. Myös mielenterveyteni
huolettaa.”
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Lapset kaipaavat kannustusta
vanhemmiltaan

Varakkaat huoltajat jakavat useammin tietoa
lapsilleen myös työelämästä. 92 % heidän
lapsistaan kertoi tiedon tulleen pääasiassa
huoltajiltaan. Vähävaraisten lasten kohdalla
luku oli 70 %. Kuten koulunkäynnin kohdalla,
myös tieto työelämästä on tullut pääasiassa
opettajalta tai opinto-ohjaajalta (78 %). Kouluissa onkin hyvä huomioida, kuinka huoltajien
omat resurssit riittävät tukemaan omaa lasta
esimerkiksi tulevaisuuden suunnittelussa ja
myöhemmin sen toteuttamisessa. Vastausten
perusteella myös internet on lapsille keskeinen
tapa löytää tietoa.
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TAULUKKO 2: OLEN SAANUT TUKEA KOULUNKÄYNTIIN LIITTYEN
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TAULUKKO 3. OLEN SAANUT TIETOA TYÖELÄMÄÄN LIITTYEN

Kun lapsilta kysyttiin, millaiset tekijät vaikuttavat tai ovat vaikuttaneet peruskoulun
jälkeiseen koulutukseen, vastasi 95 % valinnan
perustuneen omiin kiinnostuksen kohteisiin.
Toiseksi kriteeriksi nousi asuinpaikka (45 %),
sillä erityisesti pienillä paikkakunnilla vaihtoehdot ovat rajatummat. Vaikka lapset ovatkin
tehneet valinnan suurimmalta osin itse, ovat
vanhempien mielipiteet olleet myös tärkeitä.
28 % kertoi vanhempien ja 22 % kavereiden
mielipiteiden vaikuttaneen lopputulokseen.
Mielipiteiden lisäksi, osa mainitsi myös muiden
ihmisten odotusten vaikutuksista omaan päätökseen.
12
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Noin neljäsosa olisi toivonut myös enemmän
tukea unelmiensa tavoitteluun. Vaikka vastauksissa on mainittu monia lapsille läheisiä
ihmisiä, kuten sisarukset ja opettajat, kaipaavat he tukea erityisesti huoltajiltaan. Jopa
83 % vastaajista, riippumatta kaipasivatko
he muuten vastaustensa perusteella apua,
olisi toivonut tukea vanhemmiltaan.
Vain 70
Huoltajalta
% vähävaraisten perheiden lapsista kertoi
saaneensa huoltajiltaanOpettajalta/
tukea koulunkäyntiin.
Varakkaisiin verrattunaopinto-ohjaajalta
(91 %) luku on huomattavasti alhaisempi. Vähävaraiset lapset
Kaverilta
kertoivatkin saavansa vanhempiaan
useammin
tukea kavereiltaan (79 %).

Huoltajalta

0

Noin neljäsosa lapsista kertoi, että heidän
tulevaisuuden suunnitelmiinsa on suhtauduttu
vähättelevästi tai ikävästi. Vastaava luku on
noin 40 % vähävaraisten lasten kohdalla.
Useimmiten vähättelijä on ollut lapsen oma
huoltaja (57 %) tai kaveri (46 %). Kyselyssä ei
kuitenkaan selvitetty, millä tavalla he olivat
vastaajien unelmia vähätelleet. Selvää kuitenkin on se, että lapset kaipaavat tukea ja apua
saavuttaakseen itselleen asetetut tavoitteet.
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Lasten ääni kuuluu harrastuksissa
Kyselyn perusteella lapset haluavat vaikuttaa
ja olla mukana heitä koskevassa päätöksenteossa. Monet tänä päivänä tehdyt päätökset
vaikuttavat pitkälle lapsen tulevaisuuteen,
joten omia näkemyksiä halutaan jakaa jo nyt.
86 % vastaajista koki, että he pystyvät vaikuttamaan omaan tulevaisuuteensa. Erityisesti
lapset kokevat saavansa äänensä kuuluviin
harrastustensa piirissä. Tätä voi osaltaan
selittää harrastusten matala hierarkia, joustavuus ja se, että päätökset ovat usein lapselle
helpommin ymmärrettäviä. Noin kolmasosan
mielestä lapsia ja nuoria ei kuulla tarpeeksi
kotona ja koulussa, kun keskustellaan heidän
arkeaan koskettavista asioista.

Lasten osallisuutta tulisi vastaajien mukaan
edistää aidosti kuuntelemalla ja tukemalla
omaa aktiivista toimijuutta. Vähättely ja naureskelu herättävät negatiivisia tunteita, eikä
omia näkemyksiä uskalleta jakaa. Kyselyyn
vastanneet kuvailivat, kuinka lapset haluavat
tulla kohdatuiksi aikuisten tavoin arvostettuna
jäsenenä yhteisössään sekä koti- että kouluympäristössä. Tämän lisäksi lapset toivovat
aikuisten jakavan enemmän tietoa, jotta myös
he tietäisivät, minkälaisia keskusteluita heidän
ympärillään käydään.
”Suhtautumalla heidän mielipiteisiinsä vakavasti.
Nuoria ja heidän näkemyksiään tulisi arvostaa
samalla tasolla kuin vanhempienkin näkemyksiä ja
mielipiteitä.”

”Esim. opiskeluun liittyvien asioiden uudistuksessa
pitäisi kysyä enemmän nuorilta heidän ajatuksiaan
ennen uudistusta ja siitä, miten he ovat kokeneet
uudistuksen sen jälkeen. Tätä voisi toteuttaa esimerkiksi kouluissa tehtävillä kyselyillä tai vapaalla
palautteenannolla, ja se olisi tärkeää myös huomioida.”
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PELASTAKAA LASTEN SUOSITUKSET
Pelastakaa Lapset suosittaa, että hallitus ja kuntapäättäjät
•
•
•
•

turvaavat erityisessä köyhyysriskissä olevien perusturvan
takaavat jokaiselle lapselle mahdollisuuden vähintään yhteen harrastukseen
varmistavat maksuttoman toisen asteen toteutumisen
panostavat siihen, että lapsilla on riittävästi tietoa omista oikeuksistaan osallistua ja
vaikuttaa
• varmistavat, että kouluissa on tarpeeksi resursseja tukea erilaisia oppijoita
• huolehtivat, että lasten ennaltaehkäisevät ja akuutit mielenterveyspalvelut ovat
riittävällä tasolla jokaisessa kunnassa
• panostavat varhaiseen tukeen ja ongelmien ehkäisemiseen kouluterveyden- ja
oppilashuollossa ja huolehtivat, että kuraattori- ja psykologipalvelut on mitoitettu niin,
että ne ovat kaikkien oppilaiden saatavilla
Pelastakaa Lapset kannustaa lasten kanssa työskenteleviä ammattilaisia
• nostamaan esille lapsilta saamaansa tietoa köyhyyden vaikutuksista heidän elämäänsä
• vaikuttamaan kunnassa siihen, että kaikki lapset saavat tarvitsemansa tuen koulussa,
kunnan palveluissa ja harrastuksissa
• huolehtimaan, että lapset tulevat kuulluiksi ja että heillä on riittävästi tietoa omista
oikeuksistaan
• työskentelemään päättäjien kanssa, jotta lapsilta saatua tietoa ja kokemuksia voidaan
hyödyntää paremmin päätöksenteossa

Kyselyn teemaan liittyvää taustatietoa ja tilastoja
lapsista ja lasten asemasta Suomessa
THL 2019. Lasten ja nuorten hyvinvointi – Kouluterveyskysely 2019.
pelastakaalapset.fi/lapsenaani/THL2019
Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2019.
pelastakaalapset.fi/lapsenaani/lapsiasiavaltuutetunvuosikirja
Nuorisobarometri 2018.
pelastakaalapset.fi/lapsenaani/nuorisobarometri2018
Nuorisotutkimusverkosto: Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018.
pelastakaalapset.fi/lapsenaani/nuorisotutkimusverkosto
Nuorisotutkimusseura: Lasten ja nuorten harrastamisen yhdenvertaiset mahdollisuudet
–tutkimushanke.
pelastakaalapset.fi/lapsenaani/nuorisotutkimusseura
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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.

