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Tiivistelmä

Valtiovarainministeriö kutsui emeritus professori Jorma Sipilän ja professori Eva Österbackan selvi-tyshen-
kilöiksi arvioimaan, missä määrin on perusteita tarkastella perheitä ja lapsia tukevia palveluja sosiaalisina in-
vestointeina, joihin panostamalla voidaan välttää suurempia julkisia kustannuksia kor-jaavista toimenpiteistä. 

Suomessa on eri ohjelmilla ja lainsäädännöllä pyritty ehkäisevien toimien vahvistamiseen, jotta huos-taan-
otot ja laitossijoitukset vähenisivät. Toisin on käynyt: raskaimmat toimet lisääntyvät yhä. Suurin osa lapsista ja 
nuorista voi hyvin, mutta yhä useammat eivät. Yhteiskunnan vaatimukset kasvavat, mut-ta selviytymisen edel-
lytykset eivät.

Politiikkatoimien kustannusvaikuttavuuden tutkimus elää kansainvälistä nousukautta. Suomessa lasten ja 
nuorten ongelmista ja niiden hallinnasta kerätään kovin vähän tietoa ja tiedon käyttö on hankalaa.  Hyvin pe-
rustellun politiikan tueksi tarvittaisiin siksi kansallinen tutkimusohjelma. 

Kansainvälisen tutkimuksen valossa lasten ja nuorten ongelmien ehkäiseminen on miltei aina tuloksel-lista 
ja taloudellista kannattavaa. Ongelmien ehkäisemisen keinoista lasten kouluvalmiuksien tukeminen nousee vah-
vimmin esille. Varhaiskasvatuksen kustannusvaikuttavuus on tulosten mukaan hyvin korkea erityisesti huono-
osaisten perheiden kohdalla. 
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Sammandrag

Finansministeriet kallade professor emeritus Jorma Sipilä och professor Eva Österbacka som utredare för att 
klarlägga i vilken utsträckning det är motiverat att behandla tjänster som stödjer familjer och barn som inves-
teringar, i vilka satsningar görs för att man ska kunna undvika ännu större offentliga kostnader för korrigeran-
de åtgärder. 

I Finland har man genom olika program och lagstiftning strävat efter att förstärka de förebyggande åtgär-
derna för att minska antalet omhändertaganden och anstaltsplaceringar. Men utvecklingen har gått i motsatt 
riktning: de tunga åtgärderna ökar fortsättningsvis. De flesta bland barn och unga mår bra, men allt fler gör det 
inte. Samhällets krav ökar, men förutsättningarna för att klara sig gör det inte.

Undersökningar om kostnadseffekter av politiska åtgärder visar ett internationellt uppsving. I Finland sam-
lar man in väldigt lite information om barns och ungas problem och deras hantering och det är besvärligt att 
använda informationen. Det skulle därför behövas ett nationellt undersökningsprogram som stöd för en väl-
grundad politik. 

Enligt internationella undersökningar ger åtgärder för förebyggande av problem hos barn och unga näs-
tan alltid goda effekter och ekonomisk lönsamhet. Vid granskning av förebyggande åtgärder lyfter man speciellt 
fram stöd av barns skolfärdigheter. Inom småbarnsfostran är kostnadseffekterna betydande, speciellt i fråga om 
mindrebemedlade familjer
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Abstract

The Ministry of Finance invited Professor Emeritus Jorma Sipilä and Professor Eva Österbacka as rapporteurs 
to assess the extent to which it is justified to consider support services for families and children as social invest-
ments by which public costs for corrective measures can be avoided. 

In Finland, efforts have been made through various programmes and legislation to strengthen preventive 
measures in order to reduce care orders and institutional placements. Yet the opposite has happened: the most 
serious measures are still increasing. Most children and young people are doing well, but more and more of them 
are not. The demands of society are growing, but conditions for coping with them are not.

Research on the cost-efficiency of policy measures is increasing internationally. Very little information 
is collected on the problems and problem management of Finland’s children and young people, and there are 
difficulties associated with using such information. A national research programme would therefore be needed 
to support a well justified policy. 

International research shows that preventing the problems of children and young people is almost always 
effective and economically advantageous. Of the available means of problem prevention, supporting children’s 
preparedness for school-going is particularly highlighted. Results show that the cost-efficiency of early childhood 
education is very high, particularly in the case of disadvantaged families. 





Tiivistelmä
Lasten ja nuorten ongelmien ehkäisemisestä on tullut polttava kysymys. Jo kymmenet 
vuodet on Suomessa kirjoitettu ohjelmia ja lakeja ehkäisevien toimien vahvistamiseksi, 
jotta huostaanotot ja erityisesti laitossijoitukset vähenisivät. Toisin on käynyt, nämä ras-
kaimmat toimet lisääntyvät yhä. Suurin osa lapsista ja nuorista voi hyvin, mutta yhä use-
ammat eivät. Yhteiskunnan vaatimukset kasvavat, selviytymisen edellytykset eivät.

Hallitukset hakevat tiedettä avuksi: eikö olisi tehokkaampaa ja halvempaa puuttua 
ongelmiin ennen kuin ne paisuvat? Kustannusvaikuttavuuden tutkimus elää kansainvälistä 
nousukautta. Suomi ei ole siinä kuitenkaan mukana: lasten ja nuorten ongelmista ja niiden 
hallinnasta kerätään kovin vähän tietoa ja sen vähänkin käyttö on hankalaa. 

Kansainvälisen tutkimuksen valossa on lasten ja nuorten ongelmien ehkäiseminen miltei 
aina tuloksellista ja taloudellista kannattavaa. Tekemättä jättäminen johtaa näet kalliisiin 
sijoituksiin ja nuorten pitkäaikainen syrjäytyminen käy vielä kalliimmaksi. 

Ongelmien ehkäisemisen keinoista nostaa kansainvälinen tutkimus vahvimmin pin-
taan lasten kouluvalmiuksien tukemisen. Varhaiskasvatuksen kustannusvaikuttavuus 
lasketaan hyvin korkeaksi, erityisesti huono-osaisten perheiden kohdalla. Suomalaisessa 
keskustelussa on kiinnitetty yllättävän vähän huomiota varhaiskasvatuksen merkitykseen 
sekä kognitiivisten että ei-kognitiivisten kykyjen tuottamisessa. 

Ulkomainen tutkimus voi kuitenkin antaa vain peukalotuntuman. Kustannusvaikut-
tavuutta ei voi tutkia luotettavasti kuin siinä todellisuudessa, jonka muuttamista ajatel-
laan. Tarvitsemme siis laajan ja systemaattisen tutkimusohjelman antamaan tukea hyvin 
perustellun politiikan tekemiselle.
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1 Tehtävä
Valtiovarainministeriö on antanut meille tehtäväksi selvittää perhettä tukevien julkisten 
palvelujen vaikutuksia julkiseen talouteen sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin. Keskei-
sintä toimeksiannossa on kysymys, kohdentuvatko palvelut tasapainoisella tavalla lasten 
ja nuorten sosiaalisia ongelmia ehkäisemiseen ja korjaamiseen. 

Yksityiskohtaisena tehtävänä on:
•	 kartoittaa perheitä tukevien julkisten palvelujen määrässä ja rakenteessa tapahtunutta 

kehitystä kiinnittäen erityistä huomiota ennalta ehkäisevien palvelujen rooliin,
•	 koota kotimaisen ja kansainvälisen taloustieteellisen ja sosiaalitieteellisen tutkimuk-

sen keskeisiä tuloksia perheitä tukevista julkisista palveluista erityisesti niiden vaikut-
tavuuden osalta,

•	 arvioida kansainvälisten havaintojen soveltuvuutta suomalaiseen järjestelmään,
•	 kartoittaa perheitä tukevia palveluja koskettavia tutkimustarpeita sekä tiedon tuotta-

miseen, esimerkiksi tilastoihin ja vaikutusten arviointiin liittyviä ongelmia, 
•	 arvioida mitkä indikaattorit olisivat päätöksenteon kannalta keskeisiä sekä
•	 tehdä priorisointiesityksiä perheitä ja lapsia tukevien sosiaalipalvelujen rakenteen ja si-

sällön sekä seurannan ja arvioinnin kehittämisestä.

Toimeksianto nostaa esiin useita vaikeita tutkimuskysymyksiä. Missä määrin perus- 
ja ehkäisevät palvelut voivat poistaa korjaavien palvelujen tarpeen? Miten Suomessa on 
onnistuttu tässä pyrkimyksessä? Mitä kansainvälinen tutkimus kertoo vakavia ongelmia 
ehkäisevien toimien tuloksellisuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta? Mitä pitää ottaa 
huomioon, kun yrittää soveltaa muissa yhteiskunnissa tehdyn tutkimuksen tuloksia Suo-
meen? Mitä oikeastaan on tuloksellisuus ongelmien käsittelyssä? Millaisesta tiedosta olisi 
erityistä hyötyä? 

Vaikeudestaan huolimatta tällaiset kysymykset ovat nykytutkimuksessa yhä tavallisem-
pia, voidaan suorastaan puhua yhteiskuntapolitiikan uudesta aallosta, jonka tilaajana on 
politiikka ja tehtävänä varmistaa julkisen rahoituksen vaikuttavuus. Tutkijat hakevat kan-
sainvälisessä yhteistyössä tehokkaita ja taloudellisia keinoja ongelmien syntymisen ehkäise-
miseksi ja niiden vaikeutumisen pysäyttämiseksi. Palvelujen ja interventioiden tulokselli-
suutta onkin tutkittu runsaasti ja menestyksellisesti. Sen sijaan kustannusvaikuttavuuden 
tutkimuksella on lyhyet perinteet. 
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Nykyajan länsimaisia yhteiskuntapolitiikan virtauksia yhdistää ajatus inhimillisen 

toimintakyvyn arvosta. Toimintakyvyn lisääminen on keskeinen politiikan päämäärä. 
Siitä on hyötyä yhtä lailla yksityis- kuin työelämässä. Toimintakyvyn lisääminen on hel-
pointa, kun ihminen on nuori, mutta se auttaa ihmistä läpi elämän. Se auttaa torjumaan 
ja hallitsemaan sosiaalisia ongelmia ennen kuin ne syntyvät tai kun ne ovat vielä pieniä. 
Ongelmiin pitää tarttua siellä, missä ne syntyvät, nopeasti ja tarmokkaasti. Peruspalvelu-
jen täytyy kyetä antamaan tarvitseville tukea tässä ja nyt. Tämä ajattelu on keskeistä viime 
vuosikymmenten lainsäädännössä ja ohjelmissa ja heijastuu tietenkin myös tähän meille 
annettuun tehtävään.

2000-luvulla on eri yhteyksissä selvitelty, mitä Suomessa on lastensuojelussa tapahtu-
nut ja raportoitu, mitä valtio on yrittänyt tehdä (Valtiontilintarkastajat 2006, Lastensuoje-
lulain ja sen muuttamisen perustelut HE 252/2006; HE 137/2010, Valtiontalouden tarkas-
tusvirasto 2012; STM 2012; Ristolainen, Varjonen, Vuori (2013,). Aiemmat kertomukset 
asioiden tilasta antavat hyvän pohjan tämän selvitystyön pyrkimykselle pohtia, miten pal-
velujärjestelmän ulkoista ja sisäistä rationaalisuutta voitaisiin lisätä: miten resursseja voi-
taisiin käyttää tehokkaammin lasten ja nuorten sosiaalisten ongelmien vähentämiseksi? 
Erona hallinnollisesti painottuneisiin selvityksiin on, että yritämme analysoida tilannetta 
periaatteellisemmin ja metodisemmin. Pitkälle ei ole mahdollista päästä, koska olennaiset 
aineistot puuttuvat ja olemassa oleva tutkimus on varsin hajanaista. Valtiontilintarkasta-
jien vuonna 2007 kirjoittama lausuma pitää yhä paikkansa: syrjäytymisriskien kasautu-
misen ennaltaehkäisyyn kohdistettujen toimenpiteiden vaikuttavuudesta ei ole olemassa 
juuri lainkaan tutkimustietoa. 

Lähtökohtia. ”Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen 
hyvinvoinnista.” Lausuma kuulostaa itsestään selvältä, mutta on kuitenkin kirjattu las-
tensuojelulakiin 2 § (417/2007). Lasten hyvinvointi vaihtelee, sillä heillä on erilaisia omi-
naisuuksia ja edellytyksiä hyvään elämään, mikä osin johtuu eroista heidän perhesuhteis-
saan. Perheen ja lapsen yhteys tekee lasten kehityksen turvaamisesta hankalasti käsiteltä-
vän toimintakentän. Lapset elävät yleensä perheissä, joissa on vähintäänkin yksi vanhempi 
ja yksi lapsi. Lapsen elämä on sidoksissa vanhemman elämään, usein lapsen hyvinvointi 
tai pahoinvointi toteutuu vanhemman hyvinvoinnin tai pahoinvoinnin yhteydessä. Tämä 
aiheuttaa erityisiä vaatimuksia palvelun ja intervention luonteelle. Sen tulee kyetä otta-
maan huomioon ihminen kokonaisuudessaan ja sosiaalisissa suhteissaan. Siksi se on mitä 
tyypillisintä sosiaalityötä. 

Lapset ovat biologisesti erilaisia ja kehittyvät erilaisten vanhempien (tai huoltajien) kas-
vattamina. Vanhemmilla on myös erilaisia preferenssejä ja odotuksia vanhemmuudelleen. 
Näihin vaikuttavat heidän oma kasvatuksensa ja persoonallisuutensa, mutta myös ulko-
puoliset normit ja odotukset. Perheet eivät elä eristyksissä, vaan niihin vaikuttaa se, mitä 
perheen ulkopuolella tapahtuu (Schaffer 1996). Työelämä ja lastenhoitoratkaisut vaikutta-
vat paljon vanhemmuuden rakentumiseen ja ajankäyttöön, joskin ehkä vähemmän kuin 
moni olettaa (Österbacka 2010, 186-188). Aikuiset valitsevat erilaisia ratkaisuja ja siksi on 
luonnollista, että lasten kasvatuksen tuloksissa on suurta vaihtelua. Joskus niinkin suurta, 
että täytyy erottaa lapsen etu ja vanhemman etu. Siihen lastensuojelulla on voimakkaat 
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hallinnolliset keinot. Lastensuojeluun liittyy erittäin raskas vastuu. Julkinen valta ei tee 
juuri koskaan syvempiä interventioita kuin lastensuojelussa. 

Peruspalvelu ja interventio. Sosiaalisten ongelmien syntymistä ja vaikeutumista sekä 
ongelmista selviytymistä on hyvä ajatella jatkumona, jossa kehitykseen voidaan puuttua 
monissa vaiheissa. Jatkumon eri kohdissa käytetään erilaisia keinoja ja tavoitetaan eri koh-
deryhmät. Kolmeen kategoriaan perinteisesti jaettuna voimme estää sosiaalisen ongelman 
kehitystä 
1.  primaaripreventiolla, joka kaikille tarkoitetuilla peruspalveluilla tukee ihmisten sel-

viytymistä elämässä, 
2.  sekundaaripreventiolla, jossa tunnistetaan ja määritetään yksilökohtainen riski, sekä 

vastataan siihen käsittelemällä riskitekijöitä ja ilmenneitä oireita,
3.  tertiaaripreventiolla, joka vastaa syntyneisiin ongelmiin, tavoitteenaan hoitaa ja pois-

taa ongelma, rajoittaa sen aiheuttamia vahinkoja sekä palauttaa toimintakyky.

Lainsäädäntö määrittää ehkäisytehtävän näin: 
”Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia 
ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tar-
peellista apua riittävän varhain sekä ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa las-
tensuojelun piiriin. Lastensuojelun on tuettava vanhempia, huoltajia ja muita 
lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja 
huolenpidossa järjestämällä tarvittavia palveluja ja tukitoimia. Jäljempänä 
tässä laissa säädetyin edellytyksin lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle 
tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin lapsen hoidon ja huollon järjestämiseksi.” 
(Lastensuojelulaki 2 § (417/2007)).

Primaaripreventio koostuu ennen muuta peruspalveluista. Niihin on syytä lukea sellai-
set kaikille tarkoitetut palvelut kuin terveydenhuolto, koulu, koulunterveydenhuolto, lasten 
päivähoito, äitiysneuvola, lastenneuvola, kotipalvelu ja nuorisotyö. Näitä palveluita voidaan 
pitää lasten ja nuorten osalla myös sosiaalisena investointina; ne lisäävät toimintakykyä ja 
tukevat siten selviytymistä elämässä. Yleinen toimeentuloturva ei ole palvelua, mutta sekin 
tukee perheitä monin tavoin: lapsiperheille tärkeitä etuuksia ovat esimerkiksi äitiysavus-
tus, lapsilisä, vanhempainpäivärahat, sairausvakuutus ja asumistuki. Toimeentuloturva ja 
peruspalvelut paikkaavat puutteita ja tasaavat eroja lähtökohdissa. Ja tietysti perhe saa jul-
kisen vallan tulonsiirtojen ja palveluiden lisäksi yleensä moninaista tukea lähiyhteisöltään.

Peruspalveluita nimitetään suomalaisessa lastensuojelun terminologiassa ehkäiseväksi 
lastensuojeluksi. Ehkäisevä lastensuojelu tarkoittaa lasten ja nuorten kasvun edistämistä 
sekä vanhemmuuden tukemista, niin ettei lapsi tai perhe ole lastensuojelun asiakkaana. Jos 
se ei riitä, alkaa lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu. Se alkaa lastensuojelutarpeen sel-
vityksestä ja sitä seuraavat tarvittaessa avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus, 
huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto sekä jälkihuolto. On tärkeää lisätä, että vaikka 
lastensuojelu tapahtuisi lopulta laitoshoitona, sekin voidaan vielä nähdä ehkäisynä, jonka 
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avulla pyritään välttämään ikävämpiä seurauksia. Ja toinen olennainen lisäys: myös selviy-
tymistä voi kuvata jatkumona. Hyvin pieni osa lapsista jatkaa primaaripreventiosta tertiaa-
ripreventioon, muut pärjäävät niin, että onnistuvat välttämään ongelmien vaikeutumisen.
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2 Optimistiset pyrkimykset – pettymys 
tuloksiin  

Tässä jaksossa esittelemme ensin valtion pyrkimyksiä avohuollon vahvistamiseksi suh-
teessa laitoshuoltoon ja toteamme, että ne ovat onnistuneet vain osin. Kysymme sitten, 
onko kehityksestä syntynyt kuva uskottava ja päädymme arvioon, että vaikka vallitseva 
kuva on puutteellinen, on se riittävän uskottava. Niinpä jatkamme pohtimalla, johtuuko 
epätyydyttäväksi arvioitu kehitys suurista yhteiskunnallisista muutoksista, jotka vaikeut-
tavat perheiden selviytymistä: ovatko nimenomaan lasten ja nuorten ongelmat ehkä vai-
keutuneet? Siinä ohessa on luonnollisesti kysyttävä, miten hyvin palvelukentän hallinta 
toimii ja missä tilassa lastensuojelutyö on. Luvun lopussa mietimme lastensuojelun muut-
tuvaa paikkaa yhteiskunnassa ja yritämme tulkita, mistä numerot puhuvat. 

Valtio on ainakin yrittänyt

Kaikki yhteiskunnat pyrkivät välttämään lasten ja nuorten huostaanottoja ja sijoittamisia 
kodin ulkopuolelle. On inhimillisesti ja myös taloudellisesti tärkeää pysäyttää ongelmien 
vaikeutuminen ja pitkäaikaistuminen. 

Valtion 2000-luvun asiakirjoissa keskitytään puhumaan nuorten syrjäytymisen vält-
tämisestä ja lapsiperheiden tukemisen vahvistamisesta. Tukemisen lisäämistä perustel-
laan erityisesti 1990-luvun laman jälkeen tapahtuneilla perus- ja ehkäisevien palvelujen 
heikennyksillä sekä muualla tapahtuneella kustannusten nousulla. Ministeriöiden välisen 
koordinaation tukemiseksi ovat Ristolainen, Varjonen ja Vuori (2013, 20-30) koonneet  
yhteenvedon niistä moninaisista toimista, joilla valtio ja kunnat ovat palveluillaan pyrki-
neet ehkäisemään lasten ja perheiden syrjäytymistä: 

Lastensuojelulaki on uudistettu ja painotettu siinä ilmoitusvelvollisuuksia, kouluku-
raattori- ja psykologipalveluita sekä avohuoltona toteutettavaa lastensuojelua. Perusopetus-
lakiin on kirjattu oppilaan oikeus oppilashuoltoon. Normiohjausta on vahvistettu velvoit-
tamalla kunnat järjestämään laajoja terveystarkastuksia äideille ja lapsille sekä neuvolassa 
että peruskoulussa. Moninaisia toimia on myös pyritty edistämään peruskoulun päättä-
vien nuorten siirtymistä toisen asteen koulutukseen ja opintojen keskeyttämisen vähentä-
miseen. Nuorisolaki velvoittaa kunnat perustamaan ohjaus- ja palveluverkostoja. Vuoden 
2013 alusta on tullut voimaan nuorisotakuu, joka mm. takaa jokaiselle juuri peruskoulunsa 
päättäneelle koulutuspaikan sekä alle 25-vuotiaille työttömille kolmen kuukauden kuluessa 
koulutusta tai työtä. Mutta jo nyt epäillään (Ristolainen, Varjonen & Vuori 2013, 56), että 
huonoimmassa asemassa olevat nuoret eivät ole hyödyneet takuusta odotetusti. 



18
Monet kunnat ovat hakeneet organisatorista tehokkuutta kokoamalla yhteen lasten ja 

perheiden hyvinvointia edistäviä palveluita (perhekeskukset) sekä laatimalla varhaiskasva-
tussuunnitelmia. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvan politiikan koordinaatiota on haettu myös 
valtion tasolla kaikkia ministeriöitä koskevan kehittämisohjelman ja politiikkaohjelman 
avulla. Lueteltuaan kaikkia näitä toimia Varjonen, Ristolainen ja Vuori (2013) kuitenkin 
arvelevat tavoitteiden jäävän toteutumatta, ellei niiden toimeenpanoon osoiteta riittävästi 
resursseja kuntatasolla. He epäilevät myös viime vuosikymmeninä länsimaissa muotiin tul-
leita syrjäytymisen torjunnan periaatteita huomauttamalla, että etuuksiin sidotut pakotteet 
johtavat syrjäytymisvaarassa olevien lannistamiseen. 

Korjaavien toimien kasvu, ehkäisevien pysähdys

Kuvaamme ensin lyhyesti, mitä on tapahtunut lastensuojelutapausten määrälle ja lasten-
suojelun hinnalle vuosituhannen vaihteen molemmin puolin. 

Lastensuojeluilmoitukset. Ilmoituksia tehtiin vuonna 2011 lähes satatuhatta, kaikki-
aan noin 61 000 lapsesta. Luku on kasvanut viime vuosina noin 7 % vuodessa. 

Avohuoltotapauksia: Lastensuojelun avohuollon kohteena olevien lasten ja nuorten 
määrä on tilaston mukaan kasvanut 58 % jaksolla 2000-2011. Avohuollon piirissä on nyky-
ään noin 72 000 alle 17-vuotiasta eli joka viidestoista, kun vuonna 2000 joukkoon kuului 
yksi kahdestakymmenestäviidestä. Ikäryhmien erot ovat suuret: alle 3-vuotiaista 4 %, mutta 
16-17–vuotiaista 9 % on avohuollon asiakkaita. 

Huostaanottoja: Huostassa oli vuoden 2011 aikana noin 9000 alle 18-vuotiasta eli   
1,1 % vastaavanikäisistä, vuonna 2000 vastaava luku oli 0,7 %. Painopiste oli 16-17-vuoti-
aissa, joista 2,8 % oli vuoden aikana huostassa, kun taas alle 3-vuotiaista 0,2 %.

Kodin ulkopuolelle sijoitettuja: Kodin ulkopuolelle oli vuonna 2011 sijoitettuna noin 
14 600 alle 18-vuotiasta eli 1,4 % ikäryhmästä. Luku on huostaan otettujen määrää korke-
ampi, koska se sisältää myös avohuollon tukitoimia.

Jälkihuolto: Huostaanotto päättyy 18 vuotta täytettäessä, jälkihuollon ikäraja taas on 
21 vuotta. Huostaanoton päättymisen jälkeen asiakkaiden osuus ikäluokasta puoliintuu. 
Joukkoon kuului noin 2100 18-20-vuotiasta sijoitettuina vuonna 2010. Kaikki 18 vuotta 
vanhemmat ovat avohuollon asiakkaita ja jälkihuolto merkitsee heille usein tukea toimeen-
tuloon tai asumiseen (Lastensuojelu 2011).

Kuvio 1 antaa yleiskuvan korjaavasta lastensuojelun laajenemista 1990- ja 2000-luvulla. 
Kuvio 2 tarkentaa kuvaa osoittaen, että huostaanottojen lisääntyminen on ollut nuorissa 
ikäluokissa huomattavasti vähäisempää kuin 12-17-vuotiaiden kohdalla. Talouden näkö-
kulmasta ytimessä ovat siis murrosikäiset. Vaikka ongelmat ilmenevät siinä vaiheessa, juu-
ret voivat toki olla kauempanakin.
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KUVIO 1. Kodin ulkopuolelle sijoitettuna olleet lapset ja nuoret 
sekä niistä huostassa olleet ja kiireellisesti sijoitetut lapset 
vuosina 1991-2011
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KUVIO 2. Huostassa olleet 0-17-vuotiaat suhteutettuna 
vastaavaan väestöön promilleina
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Tarkemmin katsottuna kuva kirjavoituu. Ensinnäkin maakuntien välillä on isoja eroja. 

Huostaanottoja on Ahvenanmaalla ja kaikissa Pohjanmaan kolmessa maakunnassa vähem-
män kuin muualla Suomessa. Laitoshoidon erot ovat samantapaisia: Ahvenanmaa ja Keski- 
sekä Pohjois-Pohjanmaa käyttävät vähän laitoshoitoa, Etelä-Suomi taas paljon. Suomi ei ole 
yksi ja sama yhteiskunta lapsille. Suuret alueelliset erot kertovat siitä, ettei lastensuojeluteh-
tävän kasvu ole mikään luonnonvoima. Muutos johtuu siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. 

Kansainvälisen vertailun kannalta on tärkeää huomata, että 16-17-vuotiaita sijoitetaan 
kodin ulkopuolelle saman verran kuin muissakin Pohjoismaissa (NOSOSCO 2011). Suo-
messa ei siis liene mitään aivan poikkeuksellista syytä tapahtuneeseen kehitykseen. Pienten 
lasten sijoituksissa Suomen luvut ovat kuitenkin paljon muita Pohjoismaita korkeammat. 
Vuosittain otetaan huostaan 300-400 alle 3-vuotiasta. Heidän osuutensa ikäluokasta sijoittaa 
Suomen  itäeurooppalaisten maiden joukkoon. Pikkulasten huostaanotot kertovat vakavista 
puutteista vanhemmuudessa. Se johtaa yleensä pitkäaikaiseen ja kalliiseen huostaanottoon.

Perhepolitiikan ja lastensuojelun menot

Sosiaalimenot kasvoivat suhteessa bruttokansantuotteeseen 1990-luvun laman aikana, 
mutta ovat sittemmin pysytelleet 25 prosentin tuntumassa. Sosiaalimenojen sisällä supis-
tui terveysmenojen osuus tuon laman aikana noustakseen jälleen 25 prosenttiin. Perhe-
politiikan meno-osuus on supistunut hiukan 1990-luvun jälkeen ja on nyt runsaat 10 pro-
senttia sosiaalimenoista (kuvio 3). Kohonneet lastensuojelumenot eivät siis ole kasvat-
taneet perhepolitiikan kokonaisosuutta. Sairauden ja terveyden osuus sosiaalimenoista 
kasvoi samana aikana suunnilleen saman verran kuin perhepolitiikan osuus supistui. 
Jos kuitenkin keskitytään vain palveluihin, on lasten ja perheiden palvelujen osuuden 
kasvu ollut keskitasoa suurempi jaksolla 2000-2010, jopa suurempi kuin terveyspalvelujen  
(THL 2012). 

Yli miljoona lasta eli noin viidennes väestöstä saavat vuosittain lapsilisää. Lapsilisää 
saavien perheiden määrä on supistunut noin 600 000 perheestä vuonna 1995 vajaaseen  
560 000 perheeseen vuonna 2011. Vuodesta 1995 on vajaat 150 000 perhettä saanut lasten 
kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea vuosittain (Kelan tilastollinen vuosikirja 2011). 
Lapsiperheiden kotipalvelu on parissa kymmenessä vuodessa romahtanut 60 000 perheestä 
kuudesosaan. Vielä 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä on puolittamalla käyttä-
jien määrä säästetty 8 miljoonaa euroa. Muutoksen dramatiikkaa lieventää jossain määrin 
se, että osa kodinhoitajan viroista on siirretty nimenomaan lastensuojelun perhetyöhön 
(Bardy, Salmi & Heino 2001, 68-69; THL 2012).

Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon menojen kasvu on ollut paljon nopeampaa kuin 
perhepolitiikan yleensä, menot kasvoivat yli 400 miljoonaa euroa eli yli kolminkertaistui-
vat jaksolla 2000–2011 (kun tilastointimuutoksen vaikutus on arvioitu pois)1.  Näyttää sel-
vältä, että 16–17-vuotiaiden laitoshoidon lisääntyminen on kustannusten jyrkän kasvun 

1    Esa Arajärvi: vuonna 2006 lasten ja nuorten perhehoito (sijaisperhehoito) siirrettiin ryhmään ” Lasten 
ja nuorten laitoshoito” aiemmin se oli ryhmässä ”Muut lasten ja perheiden palvelut”. Ns.  ammatillinen 
perhehoito on luettu laitoshoidon piiriin jo ennen tätä. 
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ydin. Kasvuvauhtia on lisännyt se, ettei sijaisperhehoitoa voida juuri käyttää tässä ikäryh-
mässä (THL 2013). 

Lastensuojelun kustannukset ovat nousseet juuri siellä, missä ei ollut tarkoitus. Jaksolla 
2006-2010 lastensuojelun laitos- ja perhehoidon käyttökustannukset ovat nousseet 43 %, 
kun taas ne muut palveluiden käyttökustannukset, joista avohuolto muodostaa pääosan, 
ovat vähentyneet 10 % (THL 2013). Palvelut ovat siis laitosvaltaistuneet. Kritisoidessaan 
kehitystä valtiontalouden tarkastusvirasto (2012, 195) löytää sentään lohtua siitä, että kasvu 
on viime vuosina hidastunut. Suomen kuusi suurinta kaupunkia kertovat, että lastensuo-
jelutapausten lukumäärä on lisääntynyt vielä 2008-2011, mutta kustannusten kasvu on 
onnistuttu pysäyttämään (Ahlgren-Leinvuo 2012).

On myös arvioita siitä, mitä yksittäiset palvelut maksavat. Esimerkiksi vuonna 2007 
arvioitiin että kokoaikainen lasten päiväkotipaikka maksoi keskimäärin 60,70 euroa/pv 
ja paikka perhepäivähoidossa 57,30 euroa/pv. Pävähoidon kuukausittaiset kustannukset 
nousivat näin ollen keskimäärin runsaaseen 1200 euroon vuonna 2007. Samana vuonna 
maksettiin lapsesta kotihoidon tukea keskimäärin 245,60 euroa/kk. Kun osassa perheitä 
oli useita lapsia saivat perheet kotihoidon tukea keskimäärin 370,80 euroa/kk. Tuloja vailla 
oleva vanhempi saa tukena noin 650 euroa/kk, jos kunta maksaa kuntalisää.

Huostaanotetun lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle maksoi samana vuonna keski-
määrin 48-213 euroa/vrk riippuen sijoituspaikasta. Nimenomaan lasten sijaishuollon kus-
tannukset ovat kasvaneet vuosien varrella. Sijoitus laitokseen on olennaisesti kalliimpaa 
kuin sijoitus perheeseen; kokovuotisen laitossijoituksen hinta nousee lähelle 100 000 euroa 
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vuodessa. Lastensuojelun avohuollon hinnaksi arvioitiin keskimäärin runsaat 2500 euroa 
vuodessa. Isojen kaupunkienkin välillä on tuntuvia eroja laitos- ja perhesijoitusten käytössä 
(Kelan tilastollinen vuosikirja 2007; Väisänen ja Hujanen, 2010; Ahlgren-Leinvuo 2012).

Emme tiedä, kuinka moni lapsi tulee otetuksi huostaan ennen aikuistumistaan, mutta 
kohtalaisen estimaatin voi rakentaa siitä, että vuoden 2011 aikana otettiin ensimmäistä 
kertaa huostaan tai sijoitettiin kiireellisesti 3205 alle 18-vuotiasta. Jos näin tapahtuisi joka 
vuosi, joutuisi viitisen prosenttia lapsista elämänsä varrella tilanteeseen, jossa heidän kehi-
tyksensä on vakavasti uhattuna. 

Vastaavasti jos uusien tapauksien suhde tapausten kokonaismäärään olisi avohuollon 
puolella suunnilleen sama kuin huostaanotoissa, voitaisiin arvioida, että joka kolmannen 
suomalaisen lapsen asioita käsitellään joskus lastensuojelussa. Määrä on iso, emme puhu 
enää marginaaleista, vaan lastensuojelu näyttää olevan asettumassa osaksi lapsiperheiden 
arkielämän kriisejä. 

Tavoitteet eivät toteutuneet

Lastensuojelun asiakasmäärät ovat lisääntyneet 1990-luvun lopulta alkaen jatkuvasti, 
vaikka tuona aikana on toteutettu suuri määrä erilaisia kehittämishankkeita, joissa yhtenä 
tavoitteena on ollut lastensuojelukustannusten ja huostaanottojen vähentäminen (Heino 
2010). Valtio on tehnyt jo pitkään vahvoja linjauksia avohuollon puolesta (Forsberg & 
Ritala-Koskinen 2012, 162-163). Oikeastaan tuo tavoittelu alkoi jo vuoden 1983 lastensuo-
jelulaissa, kun se pyrki muuttamaan huostaanottokeskeisyyttä avohuollon painottamisen 
suuntaan (Alastalo & Pösö 2011, 635). 

Pelkkien numeroiden valossa katsottuna valtion ohjelmat näyttävät siis monin tavoin 
epäonnistuneen: sijoitettujen lasten ja kiireellisten sijoitusten määrät ovat kasvaneet, lai-
tospaikkojen osuus sijaishuoltopaikoista on nimenomaan 2000-luvulla kasvanut. 

On yllättävää, että valtion tavoitteen saavuttamisessa oli menestystä aina 2000-luvun 
alkuun saakka: 0-17-vuotiaiden laitossijoitusten osuus aleni ja saavutti miniminsä vuonna 
2001. Huostaanotot olivat vuonna 1935 suhteellisesti kolme kertaa yleisempiä kuin nykyään 
(Bardy & Heino 2013). Ongelmat vähenivät vuosikymmenten ajan köyhyyden vähentyessä 
ja sosiaaliturvan parantuessa (Forsberg & Ritala-Koskinen 2012, 155). 

Yhdessä suhteessa on valtio kuitenkin saanut juuri sitä mitä on hakenutkin: avohuol-
lon asiakkaiden määrä on kasvanut. Poliittinen huoli ei kohdistu lastensuojelun avohuol-
lon laajentumiseen, sillä avohuoltoa on tietoisesti pyritty laajentamaan jo vuosikymmeniä, 
jotta sijaishuolto ja huostaanotot vähenisivät. Poliittinen huomio keskittyy sijaishuollon 
ja huostaanottojen lisääntymiseen. Vaikka niissä puhutaan pienistä ihmismääristä, rahat 
ovat suuria. 

Mutta mistä nykyiset numerot oikeastaan kertovat, pitääkö huolestua ongelmien kas-
vusta vai todeta tyytyväisenä, että vihdoinkin yhteiskunta on alkanut pitää huolta lapsista? 
Ovatko numerot uskottavia? Mitä niiden sisällä on? Kertovatko kasvuluvut muutoksista 
lastensuojelutyössä vai sitä koskevassa raportoinnissa. Onko tapausten kirjaamisessa ja 
tilastoinnissa tapahtunut olennaisia muutoksia? 
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Miten paljon mittareihin voi luottaa?

Vuoden 2007 lastensuojelulaissa madallettiin ilmoituskynnystä huomattavasti. Viran-
omaiset ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä ilmoittamaan viipymättä kunnan 
sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, 
jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytymi-
nen edellyttävät lastensuojelun tarpeen selvittämistä (§ 25). Samalla ilmoitusvelvollisten 
määrää lisättiin (Heinonen, Väisänen & Hipp 2012). Yhteistyökäytäntöjen muutos on tuo-
nut uusia ilmoituksia. Myös lastensuojeluilmoitusten ja asiakkuuksien entistä tarkempi ja 
säännönmukaisempi tilastointi ovat epäilemättä vaikuttaneet asiakirjoista näkyviin asia-
kasmääriin (Forsberg & Ritala-Koskinen 2012, 157). Nimenomaan poliisin on arvioitu 
noudattavan ilmoitusvelvollisuuttaan aiempaa systemaattisemmin.

Laskenta on tarkentunut tuntuvasti. Ennen vuoden 2007 lastensuojelulakia oli laskenta 
nykyistä huolimattomampaa, monet kunnat jättivät tietoja ilmoittamatta. Tilanne ei ole 
vieläkään hyvä. Esimerkiksi asiakkaiden kokonaismäärää ei voi tietää, kun sama lapsi voi 
tulla lasketuiksi sekä avohuollon että sijaishuollon asiakkaaksi. 

Opettajat, poliisit ja lääkärit ilmoittavat tietoonsa tulleista asioista lain säätämällä tavalla, 
mutta eivät saa tietää, ryhdyttiinkö joihinkin toimiin. Kenelläkään ei ole kattavaa tietoa 
siitä, mitä tapahtuu ilmoituksille, jotka eivät johda asiakassuunnitelmiin. Myös sellaiset 
olennaiset tiedot, kuten vaikkapa tieto asiakkuuden pituudesta puuttuu. Ne harvat tilas-
toluvut, joita kerätään, summaavat sisällöllisesti varsin erilaisia tapauksia (Heino & Pösö 
2003; Heino 2010, 117; Alastalo & Pösö 2011; Pösö 2011). 

Yksi nykyisen lastensuojelulain (2007) tarkoitusperistä oli saattaa aiemmin piileviksi 
jääneitä suojelutarpeita esiin, lasten etua painottaen. Ilmoitusvelvollisuutta laajennettiin, 
ilmoituksen tekemistä helpotettiin ja ilmoitukset lisääntyivät. Ilmoitusten tarkastaminen 
ja suunnitelmien laatiminen sekä tarvittaviin toimiin ryhtyminen on kuormittanut avo-
huoltoa raskaasti. Myös aiemmin näkymättömiin jäänyttä lastensuojelutyötä on tullut huo-
lellisemman kirjaamisen seurauksena näkyväksi. Kaikki tämä lisää tietoa lastensuojelu-
tarpeista, mutta samalla kasvuluvut näyttävät suuremmilta, kuin ne todellisuudessa ovat. 
Emme silti yhtään epäile, etteikö aitoa laajenemista ole tapahtunut:  suojelua tarvitsevia 
lapsia on ryhdytty laajentuneen ilmoitusvelvollisuuden ansiosta auttamaan.

Määrien suuruutta tai pienuutta arvioitaessa olisi tietysti hyvä tehdä kansainvälisiä ver-
tailuja. Ne ovat tällä alalla poikkeuksellisen hankalia, koska instituutiorakenne ei ole yhtei-
nen. Suomalaisia lukuja kasvattaa esimerkiksi se, että huomattava osa nuorisorikollisuudesta 
käsitellään meillä lastensuojelussa, mutta jossain muualla vaikkapa nuoriso-oikeudessa ja 
nuorisovankilassa. Toisaalta päinvastoin on jossain laskettu myös nuoret sairaalapotilaat 
kodin ulkopuolelle sijoitettujen joukkoon.

Mittarit eivät kerro tarkkaa totuutta muutoksesta, mutta ne kuvaavat kuitenkin todel-
lista trendiä. Kukaan ei epäile, etteikö niiden antama yleiskuva olisi oikea. Ja vaikka lasten-
suojelutapausten määrien laskennassa olisi horjuvuutta, menojen kasvua koskevaan tietoon 
voidaan suhtautua kohtalaisella varmuudella. 
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Kaikki tapahtuu yhteiskunnassa

Hyvinvointivaltion rakentamisen aika oli inhimillisen kehityksen aikaa. Ihmisiä vuosi-
satoja vaivanneita ongelmia, kuten nälkää, sairautta, ennenaikaista kuolemaa, tapatur-
mia ja tietämättömyyttä kyettiin vähentämään. Elinkeinoelämän kehitys synnytti uusia 
resursseja, tiedon kehitys uusia menetelmiä, resurssit ja tieto yhdessä uusia laitteita ja tek-
nisiä ratkaisuja ongelmien vähentämiseen. Modernisaatio on totuttanut meidät siihen, 
että ihmiset voivat aina entistä paremmin. Länsimaat ovat nyt kuitenkin kokeneet perus-
tavanlaatuiseen käänteen, jossa ongelmat kasvavat eikä niiden hallinnassa onnistuta enti-
seen tapaan. 

Paul Stepney (tulossa) korostaa paradoksia, joka syntyy pahoinvoinnin ja hyvinvoinnin 
samanaikaisesta kärjistymisestä ja sanoo sen paljastavan moderniteetin perustavanlaatui-
sia epäonnistumisia. Yhä paremmista, tutkimukseen perustuvista menetelmistä huolimatta 
ongelmat näyttävät sitkistyvän ja ratkaisujen tavoittaminen vaikeutuvan. Siksi vaatimus 
ongelmien paremmasta ehkäisystä leviää. 

Sosiaalisten ongelmien historiallista kasvua selitetään usein yhteiskunnallisilla muutok-
silla, kuten kaupungistumisella ja individualismin vahvistumisella. Ne ohentavat ihmisten 
välistä yhteisyyttä, heikentävät spontaania sosiaalista tukea ja kontrollia ja lisäävät välinpi-
tämättömyyttä toisia ihmisiä kohtaan. Samaan aikaan normaaliksi katsotun elämän saa-
vuttaminen vaatii entistä suurempaa suorituskykyä. Nuoret omaksuvat mediasta normeja 
siitä, millaista elämän tulisi olla, ja kokevat raskaita riittämättömyyden tunteita suhteessa 
odotuksiinsa. Sekä lapselle että vanhemmuudelle asetetaan tiukempia suoritusvaatimuksia 
kuin ennen. Päästäkseen töihin pitää olla hyvä, päästäkseen kouluun pitää olla hyvä, pääs-
täkseen haluamaansa koulutukseen, pitää olla erittäin hyvä. Tästä syntyy jännite, joka luo 
tarvetta palveluihin, olipa niitä sitten tarjolla tai ei. 

Sosiaalisen ongelman kasvun tutkiminen kannattaa aloittaa yhteiskunnasta. Länsimai-
den sodanjälkeinen tasa-arvoistumiskehitys kääntyi vuoden 1980 tienoilla vastakkaiseen 
suuntaan. ”Suomi on 2000-luvulla rikkaampi, avoimempi, tehokkaampi, eriarvoisempi ja 
julmempi yhteiskunta kuin 1980-luvulla” (Heiskala 2006, 40). Kehityksen nurja puoli tun-
tuu nimenomaan yhteiskunnan pohjalla. 

Puhutaan paljon yhteisöjen tärkeydestä ja niiden toivotaan moderneissa länsimaissa-
kin järjestävän ihmisille tukea. Kuitenkaan yhteisöllisyys ei ole irrallaan yhteiskunnasta. 
Ei pidä myöskään unohtaa, että sosiaalinen syrjäyttäminen koulukiusaamisesta alkaen 
tapahtuu pitkälti juuri yhteisöissä. Myönteinen kehitys edellyttää ihmistä tukevia yhtei-
söjä, ei mitä tahansa yhteisöjä. 

Koulussa muodostuvia yhteisöjä hajottaa suuntaus suuriin yksiköihin ja valintojen lisää-
minen. Trendi ei erityisesti tue sitä, että lapset tarvitsevat luotettavia aikuisia ja pysyviä 
kaverisuhteita. ”Merkityksellinen toinen” on tärkeä kaikenikäisille ihmiselle. Pitkäjäntei-
set ihmissuhteet ovat haperoituneet nuorten kesken ja suhteissa opettajiin, sanovat Salmi, 
Sauli ja Lammi-Taskula (2012, 40). Hyvin yleisesti nähdään monien käyttäytymishäiriöi-
den liittyvän vanhempien ja opettajien menettämään auktoriteettiin. 
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Vaikka aikakautemme puhetapaan kuuluu yksilöiden syyllistäminen omista ongelmis-

taan, yksilöt elävät silti yhä yhteiskunnassa. Esimerkiksi päihdeongelmat näyttivät aika toi-
senlaisilta kieltolakiaikana, harva voi työllistää itsensä itse ja koulu on kunnan instituutio, 
joka toteuttaa valtion asettamia tavoitteita. Ulkopuolinen maailma vaikuttaa paljonkin 
vanhemmuuden edellytyksiin: talouden ja työelämän realiteetit muuttuvat vuodesta toi-
seen. Tehokkuuden maksimointi työelämässä tuntuu kotona, yhdelle poissaolona, toiselle 
väsymyksenä, kolmannelle pitkäaikaistyöttömyytenä. Vanhempien selviytyminen yhteis-
kunnassa auttaa heitä myös tukemaan lasta. 

Valinnan yhteiskunta on individualistinen, heikkojen auktoriteettien yhteiskunta. 
Oikeus valita merkitsee myös oikeutta valita lyhytjänteisesti, mitä tänään sattuu huvitta-
maan. Yhteiskunnalla ei ole suurta yhteistä tehtävää, jonka nimissä nuorten valintoja olisi 
pakko rajoittaa. Matti Rimpelä (tulossa) kysyy, mitä tukea lapsi ja lapsiperhe tarvitsisivat, 
ja vastaa: kasvatuksen tukea. Suomessa on käyty läpi supernopea yhteiskunnan muutos, 
kun yhden tai kahden sukupolven aikana siirryttiin maalaisten ja työläisten yhteiskun-
nasta informaatioyhteiskuntaan. Kasvatuksen ja perheen traditiot eivät ehtineet uudis-
tua ja vakiintua vastaamaan uuden yhteiskunnan haasteisiin. Kun tähän yhdistyi lasten 
hankkiminen yhä vanhempana ja 1-2 –lapsisten perheiden yleistyminen, on luonnollista, 
että kasvatusosaamisen haasteet korostuivat. Kun sodan jälkeen kasvatus keskittyi kotiin, 
asuinyhteisöön ja kouluun, nousivat niiden rinnalle monimuotoinen media ja harrastukset. 
Kilpailu lasten ajasta ja huomiosta lisääntyi. Ympäröivä yhteiskunta muuttui vaativammaksi 
lapselle ja vanhemmille. Kun vanhemmat eivät jaksaneet tai osanneet, tuli lapsen kehityk-
sen vaarantuminen aikaisempaa todennäköisemmäksi, sanoo Rimpelä. 

Omia valintojaan tekevät aikuiset törmäävät parisuhteissaan toistensa valintoihin.  
Käräjäoikeuksissa ratkotaan vuosittain noin 2 000 lapsen huoltoa koskevaa riitaa. Näistä 
vaikeiksi luokiteltavia riitakierteitä on noin neljännes. Enemmistö näistä perheistä on ollut 
myös lastensuojelun asiakkaita. Avoliittojen ja eronneisuuden yleistyminen on johtanut sii-
hen, että lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden vuotuinen koko-
naismäärä on jatkuvasti lisääntynyt. Määrä on yli kolminkertaistunut viimeisten 15 vuo-
den kuluessa. Suurin osa lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevista asioista 
saa ratkaisunsa kuntien sosiaalitoimissa. Näitä asioita ratkotaan nykyisin kaikkiaan noin 
43 000 tapausta vuosittain (Lasola 2012).

Sosiaalisten ja juridistenkin normien historiallinen kiristyminen  luo uusia interventi-
otehtäviä. Esimerkiksi lasten fyysisen kurituksen muuttuminen rangaistavaksi (1983) on 
lisännyt viranomaisten huomion kiinnittämistä lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan. Kuri-
tusväkivalta on vähentynyt paljon, mutta ei kadonnut (Ellonen, Kivivuori & Kääriäinen 
2008; Pösö 2011, 124). Toinen esimerkki on kiusaaminen, jonka katsottiin aiemmin kuu-
luvan normaaliin kouluelämään, nyt se nähdään vakavana haittana lapsen kehitykselle. 
Normien kiristymisestä kertoo myös suuri poliittinen huoli siitä, että kaikki nuoret eivät 
jatka toisen asteen koulutuksessa. Toisen asteen koulutusta on tullut normi, joka nuoren on 
täytettävä. Mahdollisuuden siihen luo nuorisotakuu, joka astui voimaan 1.1.2013. Se takaa 
jokaiselle peruskoulun päättäneelle koulutuspaikan lukioissa, ammatillisessa oppilaitok-
sessa, oppisopimuksella, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. 
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Suomi on monella tavalla hyvä yhteiskunta kasvaa. ”Tapana on ollut sanoa, että osa 

lapsista voi hyvin ja elää ehkä parempaa lapsuutta kuin koskaan aikaisemmin. Samalla 
merkittävä osa lapsista ei voi hyvin, ja pienehkö, mutta laajeneva joukko lapsista kärsii vai-
keutuvista ongelmista, jotka myös kasautuvat” (Salmi, Sauli & Lammi-Taskula 2012, 22). 
Poliittista keskustelua tämä ei juuri aiheuta: eriarvoisuuden lisääntyminen näyttää olevan 
laajasti hyväksyttyä.

Kansainvälisessä 11-15-vuotiaita lapsia koskevassa vertailussa (UNICEF) suomalaisen 
koulutuksen suuri ja talouden kohtalainen tasa-arvoisuus vaihtuu terveyden ulottuvuudella 
eriarvoisuuteen. Suomalaiset tuloryhmät ovat erittäin eriarvoiset ruokailutapojen terveelli-
syydessä ja keskitasoa eriarvoisemmat myös psyykkisessä voinnissa. Myös Kaikkonen ym. 
(2012) havaitsevat selviä eroja lasten terveydessä ja sen edistämisessä äitien koulutustason 
mukaan. Kun Suomen ylpeytenä on korkea ja tasa-arvoinen oppimisen taso, on hyvä kysyä, 
miten tasa-arvoisen koulutuksen rinnalle sopii niin eriarvoinen terveyskäyttäytyminen? 

Selittääkö sosiaalisten ongelmien kasvu lastensuojelutehtävän laajenemista?

Nyt voidaan tarkentaa katsetta yhteiskuntaan ja kysyä, onko lastensuojelun lähiympäris-
tössä tapahtunut sellaista ongelmien kasvua, joka selittäisi lastensuojelun tarpeen kasvua. 
Tiedämmehän aika hyvin, millaiset välittömät riskit yleensä aiheuttavat lastensuojelun 
tarvetta (esim. Heino 2007). Suomessa Kestilä ym. (2012a) ovat tutkineet kodin ulkopuo-
lelle sijoittamisen riskitekijöitä rekisteriaineistolla, joka käsittää kaikki vuonna 1987 syn-
tyneet lapset. Tutkimus kertoo, että perheen pitkäaikainen toimeentulotuki, äidin ras-
kauden aikainen tupakointi, isän nuoruus, äidin yksinhuoltajuus ja äidin psykiatrinen 
osastohoito lisäsivät vahvasti todennäköisyyttä kodin ulkopuolelle sijoittamiseen. Saa-
rikallio-Torp ym. (2010) katsovat uudempaa, vuoden 2004 rekisteriaineistoa ja näkevät 
kohonneiden riskien liittyvän pitkäaikaisen toimeentulotuen käyttöön, työttömyyteen, 
työkyvyttömyyteen (yleensä mielenterveyssyistä) ja sairauteen. Huostaan otettujen pik-
kulasten äitien toimeentulotuen käyttö oli huostaanottovuonna  yli 90 prosentin, teini-
ikäisinä huostaan otettujen 50-70 prosentin tasolla.

Ovatko siis tämäntyyppiset ongelmat lisääntyneet Suomessa niin nopeasti, että las-
tensuojelun on ollut pakko kasvaa mukana? Lähestymme tätä asiaa katsomalla lasten ja 
nuorten sosiaalisia ongelmia koskevien indikaattoreiden kasvukertoimia jaksolla 2000-
2010. Nämä vuodet on valittu siksi, että lastensuojelutapausten nopea kasvu ajoittuu tälle 
vuosikymmenelle. Useimmat luvut on laskettu indikaattoreista, jotka kuvaavat osuuksia 
samanikäisestä väestöstä.
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Lastensuojelu ja lapsiperheiden tuki

Kodin ulkopuolelle sijoitetut (0-17-v.) 1,4

Huostaan otetut (0-17-v.) 1,8

Jälkihuollossa sijoitetut (18-19-v.) 1,1

Lastensuojelun avohuollon asiakkaat (0-17-v.) 1,6

Lastensuojelun avohuollon asiakkaat (18-20-v.) 2,2

Kasvatus- ja perheneuvolan asiakkaat (0-17-v.) 1,1

Kodinhoitoapua saaneet lapsiperheet 0,5

Päihteiden käyttö

Tosi humalassa vähintään kerran kk. (8.-9. luokk.) 0,6

Päihdesairauksien hoitojaksot (15-24-v.) 0,8

Alkoholi- ja huumekuolleisuus (17-34-v.) 0,8

Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset 1,4

Väkivaltarikokset päihteiden alaisena, syyll. epäillyt 0,9

Alkoholin kulutus 1,2

Terveys

Perusterveydenhuollon kouluth. käynnit (7-18-v.) 1,0

Lastenpsykiatrian avohoitopotilaat (0-12-v.) 2,1

Lastenpsykiatrian avohoitopotilaat (13-17-v.) 2,4

Mielenterveyden häiriöt, sairaalahoito (0-17-v.) 1,0

Pakkotoimet, psyk. sairaalahoito (0-17-v.) 0,9

Tahdonvast. lähetteet psyk. sair. (0-17-v.) 1,0

Itsemurhat (0-17-v.) 1,3

Itsemurhat (18-24-v.) 1,0

Pienituloisuus, työttömyys ja koulutus

Lapsia pienituloisissa kotitalouksissa (0-18-v.) 1,1

Työttömät (18-24-v.) 0,8

Erityisopetukseen siirretyt peruskoulussa 1,8

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet (17-24-v.) 1,0

Taustaa

Äidin yksinhuoltamat perheet 1,0

Isän yksinhuoltamat perheet 1,2

Ensimmäinen ja ehkä tärkein huomio on, että useimmat ongelmaindikaattorit kertovat 
instituutioiden toimenpiteistä. Ne kuvaavat, mitä ammattilaiset eri toimipisteissä ovat teh-
neet. Jos heidän resurssejaan vähennetään, teotkin vähenevät ja luvut pienenevät. Jos resurs-
sikehityksessä on eroa, sen täytyy näkyä myös eroina indikaattorien kuvaamissa trendeissä.  

Numeroiden valossa näyttää siltä, ettei väestötasoinen päihdeongelmien, rikollisuuden 
ja mielenterveysongelmien käsittely ole 2000-luvun Suomessa lisääntynyt sillä tavalla, että 
lastensuojelutapausten määrän kasvu voitaisiin yksinkertaisesti selittää sosiaalisten ongel-
mien lisääntymisellä. Tulkintaa tukee kuitenkin lievästi sekin, etteivät viranomaistoimin-
nasta vähemmän riippuvaiset indikaattorit nekään kerro voimakkaasta ongelmien lisään-
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tymisestä. Esimerkiksi Turun yliopistollisen keskussairaalan alueelta kerätyssä aineistossa 
eivät lasten psykiatristen oireiden kokonaisesiintyvyydet ole opettajien ja vanhempien arvi-
oiden mukaan lisääntyneet, vaikka lääkehoito yli kymmenkertaistui jaksolla 2000-2005 
(Santalahti & Sourander 2008).

Toinen olennainen huomio on, että peruspalvelujen konkreetti tuki lapsiperheille on 
osin heikentynyt, vaikka sen lisäämisestä on puhuttu kauan (esim. Heino 2007, 69). Esi-
merkiksi lapsiperheiden kotipalvelu lähti pitkän keskustelun jälkeen lievään kasvuun vasta 
muutama vuosi sitten. ”Ei oivalleta yhteyttä kaikille saatavilla olevien peruspalvelujen ja 
syrjäytymisen välillä,” sanovat Salmi, Sauli & Lammi-Taskula (2012, 42).

Kolmanneksi kannattaa nostaa esiin, että vielä lastensuojelutapausten kasvuakin jyr-
kempi kasvu löytyy lasten- ja nuorisopsykiatrian avohoidosta. Lastensuojelulla ja psykiat-
rialla on paljon yhteisiä asiakkaita, hoidettavien nuorten määrä kasvaa molemmin puolin.

Keskustelussa viitataan niin usein köyhyyden ja lastensuojelun suhteeseen, että on syytä 
puhua aiheesta vielä erikseen. Köyhyyden määrästä on hyvin erilaisia arvioita. UNICE-
FIN (2010) julkaisema OECD-aineistoon perustuva vertailu kertoo, että Suomen tilanne oli 
kansainvälisesti hyvä. Kun köyhiksi luettiin ne joiden tulot alittavat 50 % mediaanista, oli 
Suomen lapsiköyhyys 21 OECD:hen kuuluvan vertailumaan joukossa vähäisintä vuonna 
2007. Huomionarvoista raportissa on myös, että suomalainen perhepolitiikka osoittautui 
hyväksi tulojen tasaajaksi, vaikka sen meno-osuus BKT:sta ei olekaan erityisen korkea.

Tulonjakotilaston kuvaama pienituloisissa perheissä elävien lasten osuus (pienituloisuu-
den rajana 60 % mediaanituloista) ei ole jatkanut 1990-luvulla tapahtunutta dramaattista 
kasvua. Tämä ei tarkoita, että köyhyydellä ja lastensuojelutapauksilla ei olisi yhteyttä. Pie-
nituloisuuden mittaileminen ei ehkä ylipäänsä ole kovin olennaista lastensuojelun tarpeen 
kannalta. Raskaiden interventioiden kannalta ongelman ytimessä ei ole pienituloisuus, vaan 
köyhyys: se pitkäaikaisten toimeentulotukiasiakkaiden joukko, missä lasten ongelmat vai-
keutuvat ja kasautuvat. Pitkittynyt lapsiköyhyysaste oli 9 % vuonna 2010 (Hiilamo 2009; 
Salmi, Sauli ja Lammi-Taskula 2012). Yksinhuoltajien ja monilapsisten perheiden pienitu-
loisuusaste on kohonnut selvästi vielä 2000-luvullakin (Tilastokeskus, tulonjakotilasto 2008 
ja 2010). Lastensuojelulapsista hyvin suuri osa on yksinhuoltajien lapsia. 

Jos pienituloisuus ei kuvaa köyhyyttä, niin vastaavan huomion voi yhdistää moniin mui-
hinkin ongelmaindikaattoreihin: harva niistä yltää kuvaamaan marginaalin marginaalia. 
Jotain siitä saattaa kertoa alle 17-vuotiaiden itsemurhien lisääntyminen. Toinen vihje on 
lasten pahoinpitelykuolemien määrä, joka Gilbertin, Partonin ja Skivenesin (2011, 11) ver-
tailutaulukossa synkistää kuvaa Suomesta onnistuneen perhepolitiikan maana. 

Toimiiko palvelukentän hallinta?

Lastensuojelutapausten nopealla kasvulla voi periaatteessa olla monenlaisia yhteyksiä sii-
hen, että lasten ja nuorten palvelujen kokonaisuuden hallinnassa on puutteita. Puhumme 
ensin toimintakyvyn tukemisesta, sitten palvelujen jatkumon hallinnasta, budjettikäytän-
nöistä, vastuista ja koordinaatiosta. Lopuksi tarkastelemme lastensuojelutyön olosuhteita.  

Toimintakyvyn tukeminen. Poliittinen keskustelu sosiaalisten ja myös terveydellis-
ten ongelmien hallinnasta on nykyään keskittynyt mahdollisuuksiin siirtää painopistettä 
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ehkäisevistä ja korjaavista palveluista kohti sosiaalisia investointeja ja peruspalveluja. Sekä 
kasvatuksen että terveydenhoidon kentillä painotetaan toimintakyvyn tukemista ongel-
mien ehkäisemisen sijasta, esimerkiksi terveyden edistämistä sairauksien ehkäisemisen 
sijaan. Onkin syytä kysyä, ovatko sosiaaliset investoinnit jääneet säästöpaineissa joiltain 
osin tekemättä tai peruspalvelut hoitamatta. 

Suomalaisiin kouluihin tulee nykyään lapsia, joiden kouluvalmiuden edellytykset ovat 
jääneet luomatta. Erikoista on, että valtio ja kunnat ovat maksaneet siitä. Kyse on lasten 
kotihoidon tuesta, joka on Suomessa rakennettu vetoamaan nimenomaan pienituloisiin 
äiteihin (he saavat hoitolisää ja maksavat tuesta vähemmän veroa). Turvallisena, parivuo-
tisena tulonlähteenä tuki motivoi työttömiä ja heikosti työllistyviä vanhempia pitämään 
lapsensa poissa peruspalvelujen piiristä (Sipilä, Rantalaiho, Repo & Rissanen 2012). Tukea 
täydentävien kuntalisien määrä on kasvanut jaksolla 2000-2010 lähes kaksinkertaiseksi. 
Neljä kuntaa viidestä asettaa kuntalisän ehdoksi perheen kaikkien lasten hoitamisen kotona. 
Yli neljäsosa kunnista edellyttää, että vanhempi jää pois työstä, ja viidesosa, että vanhempi 
keskeyttää opiskelun (Kuntaliitto 2013).

Kotihoidon tuella on olennainen rooli pienituloisten lapsiperheiden toimeentulossa. 
Esimerkiksi maahanmuuttajat ovat olemassa olevien tietojen mukaan yliedustettuja las-
tensuojelussa ja myös kotihoidon tuen käyttäjinä. Silti lasten ja nuorten ongelmien ehkäi-
semisestä keskustelevat valtiolliset dokumentit ovat aika vähäsanaisia suhteessa maahan-
muuton merkitykseen (poikkeuksena Valtiontilintarkastajat 2006). Suomeen tulee ja maassa 
syntyy paljon pikkulapsia, joiden kouluvalmiuksien luominen edellyttää intensiivisiä pon-
nistuksia, joita mainittu kertomus kiitettävästi valaisee. Ponnistukset jäävät tekemättä, jos 
toimeentuloturvan saaminen vaikuttaa päinvastaiseen suuntaan ja edesauttaa äidin eris-
tymistä lapsineen kotiin. Sama koskee monia muitakin huono-osaisia perheitä. Kuka aut-
taa lasta läksyjen kanssa?

Kunta voi tehdä todella paljon lasten kehityksen tukemiseksi (esim. Salmi, Mäkelä, 
Perälä & Kestilä 2012), jos sillä on resurssit ja motivaatio toimia pitkäjänteisesti osana 
yhteiskuntaa. Ristolainen, Varjonen ja Vuori (2013) toteavat että valtio on lisännyt ohjaus-
taan 2000-luvulla ensin kansallisilla suosituksilla ja sittemmin yhä enemmän laeilla ja ase-
tuksilla. Suositusten ohjausvaikutukset ovat osoittautuneet vähäisiksi, sitovat säännökset 
taas pyritään usein täyttämään liian vähäisillä kokonaisresursseilla, vähentäen voimava-
roja muusta toiminnasta.

Ehkä sosiaalinen investointi ei voi koskaan olla kunnan näkökulmasta yhtä kannattavaa 
kuin valtion tai kansantalouden näkökulmasta. Kunnassa lasten kotihoidolla saavutettu-
jen välittömien säästöjen tärkeys voi jyrätä kysymyksen lasten tulevaisuuden edellytysten 
rakentamisesta. Sosiaalisen investoinnin arvo näyttää aivan toiselta valtion tai kansanta-
louden näkökulmasta, puhumattakaan EU:sta tai OECD:stä, joille naisten työllisyyden ja 
varhaiskasvatuksen lisääminen ovat talouspolitiikan kulmakiviä (ks. Sipilä, Rantalaiho, 
Repo ja Rissanen 2012). 

Myös toimeentuloturva pitää yllä toimintakykyä. Kun tulonsiirroista riippuvaiset per-
heet jäivät 1990-luvun loppupuolella jälkeen ansioiden ja elinkustannusten, mm. vuokrien 
kehityksestä, syntyi lapsiperheille pitkävaikutteinen rasite (Salmi, Sauli ja Lammi-Taskula 
2012). Tutkimuksesta löytyy viittauksia talousvaikeuksien, vanhempien mielenterveyden, 
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vanhemmuuden laadun ja lasten mielenterveyden heikkenemisen yhteyteen (Leinonen 
2004), ja myös taloudellisten resurssien ja koulukiusaamisen väliseen yhteyteen (Hakovirta 
ja Rantalaiho 2012). Suuri pohjoismainen strategia, jonka mukaan ongelmat minimoituvat, 
kun lapsiin investoidaan ja lapsiperheitä tuetaan peruspalveluilla riittävästi (Sipilä 2011), 
ei voi toimia tällä tavalla. 

Peruspalveluista puhuttaessa on lastensuojelusta käydyssä keskustelussa viitattu usein 
lapsiperheiden tukemisen heikentymiseen. Keskeisin esimerkki tästä on lapsiperheiden 
kotipalvelun vähentäminen. Aiemmin kotipalvelu ja erityisesti tehostettu kotipalvelu aut-
toi perheitä hallitsemaan orastavia ongelmia (Lundström 1996) varsin halvalla. Säästöjen 
takia ovat myös äitiys- ja lastenneuvoloiden käyntimäärät vähentyneet. Lasten kerhotoi-
minta ei saa enää kunnan tukea.

Matti Rimpelä (tulossa) kritisoi voimakkaasti lasten ja nuorten hyvinvoinnin tuottami-
sessa tapahtunutta siirtymää kasvatuskeskeisyydestä häiriökeskeisyyteen. Yhteisösuuntau-
tuneesta strategiasta alettiin 1980-luvulla siirtyä ongelma- ja asiakassuuntautumiseen. Kas-
vatus- ja perheneuvolan kehitys kuvaa hyvin tätä siirtymää. Vielä 1970-luvulla tehtävissä 
oli keskeisesti esillä yleinen kasvatuksen tuki, mutta monen tekijän summana työ keskit-
tyi 1990-luvulla terapiaan. Rimpelän mukaan kohteeksi vaihtui sitten perheen sijasta lapsi, 
ryhdyttiin puhumaan lapsen edusta, opittiin antamaan nimiä lapsen ongelmille. Diagnos-
tiikka ja luokitukset ovat kehittyneet, ongelmien syyt kirjavoituneet. Hyvinvoinnin hallin-
nasta on tullut häiriökeskeistä. Erikoistuneet ja eriytyneet palvelut ovat kasvaneet nopeasti 
peruspalveluihin verrattuna (Narkilahti, Hassi & Rimpelä 2012; Rimpelä tulossa). 

Psykiatrian ja lastensuojelun kasvava yhteistyö on epäilemättä lisännyt diagnostiikan 
merkitystä lasten ja nuorten ongelmien käsittelyssä. Kunnat saattavat edellyttää diagnooseja 
vaikkapa ehkäisevän lastensuojelun palvelujen, kuten kouluavustajien saamiseen. Muutok-
sessa on kyse myös siitä, että kasvatuksen ja perheen tukea tuottaneissa perheneuvoloissa 
aiemmin ratkottuja psykiatrisia ongelmia on siirretty terveydenhuollon hoidettaviksi. Per-
heneuvoloissa ei aina ole ollut riittävää lääketieteellistä osaamista. Psykiatrit tuskin itse 
tarvitsevat lisää asiakkaita, tehtäviä on ennestäänkin liikaa.

Sairauksien, vammojen ja haittojen selvittäminen on tärkeää lapsen ja nuoren kehitys-
edellytysten parantamiseksi. Tämä koskee myös vanhempien mielenterveyden ongelmia. 
Psykiatriset häiriöt vaikuttavat ihmisen ajatteluun, tunne-elämään ja toimintaan sekä 
kykyyn ja haluun olla kanssakäymisessä toisten ihmisten kanssa. On välttämätöntä tun-
nistaa, että lapsen emotionaalinen, sosiaalinen ja kognitiivinen kehitys ovat yhteydessä 
toisiinsa. Vanhemman tai lapsen sairaus, köyhyys, vanhempien ärtyneisyys ja lapsen kou-
lumenestys eivät ole riippumattomia toisistaan.

Masentuneella vanhemmalla voi olla vaikeuksia osoittaa lapsilleen ja puolisolleen rak-
kautta ja hyväksyntää. Lapsen kokemana vanhempi voi olla tavoittamattomissa, ennalta-
arvaamaton tai pelottava. Mielenterveyshäiriöihin liittyy usein parisuhdevaikeuksia. Lap-
sille se merkitsee sitä, että vanhemmat riitelevät ja kodin ilmapiiriä voi leimata epäluottamus, 
kireys ja uhka erosta. Parisuhteen tuki nouseekin ensiarvoisen tärkeäksi palvelumuodoksi 
perheen hyvinvoinnin kannalta (Solantaus 2012). 

Diagnooseilla on riskinsä, kuten vaikutukset minäkuvaan ja leimaantuminen. Siksi on 
olennaista, että diagnoosin tekeminen johtaa myönteisiin seurauksiin. Itse asiassa kaiken 
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inhimillisten ongelmien käsittelyn perusongelma onkin, kuinka sillä lisätään ihmisten toi-
mintakykyä eikä viedä sitä. Yksi ratkaisu tämän varsin vaikean ongelmavyyhden purkami-
seksi on pärjäävyyden tutkimus (Solantaus 2012). Ihmisten selviäminen vaikeissa oloissa 
vaihtelee suuresti. Pärjäävyys syntyy yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa eikä ole 
yksilön ominaisuus. Pärjäävyyden tekijöitä on sekä yksilössä itsessään, perheessä, yhtei-
söissä, johon yksilö kuuluu, että yhteiskunnassa, esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen 
ja korkeatasoisen päivähoidon ja koulun muodossa. 

Budjettipäätösten vaikeudet. Lastensuojelu on viimesijaista sosiaaliturvaa, joten siihen 
on pakko käyttää varoja, vaikka niitä olisi niukasti. Sen sijaan peruspalvelusta voi säästää, 
jos sitä ei ole suojattu käyttäjien vahvoilla oikeuksilla, kuten päivähoito on. Kun rahaa ei 
ole, on pakko liukua universaaleista etuuksista kohti marginaalia. 

Tähän päättelyketjuun liittyy Matti Rimpelän tulkinta (tulossa): kun kehysbudjetoin-
nissa kukin toimintasektori joutuu hakemaan säästöt sisältään, on pakolliset menot hoi-
dettava ensin ja säästöt haettava sitten mistä tahansa. Raskas lastensuojelu lisääntyy ilman 
päätöksiä. Lähipalvelujen vahvistaminen taas edellyttäisi vaikeiden päätösten tekemistä. 

Huostaanottopäätöksiin usein liittyvää taloudellista taakkaa keventää lastensuojeluker-
roin, joka vaikuttaa kunnalle maksettavaan valtionosuuteen. Kertoimella tasataan suuria 
kustannuksia. Menettelyä on kritisoitu sillä klassisella perusteella, että mistä maksetaan, 
sitä tehdään. Valtiontilintarkastajat (2006, 240) ovat edellyttäneet myös avohuollon kus-
tannusten ottamista huomioon, jottei huostaanottojen asema korostu avohuollon kehittä-
misen kustannuksella.

Vastuiden kapeus. 1980-luvulta lähtien on julkishallintoon haettu tehokkuutta keskit-
tymällä ydintehtäviin ja tuloksellisuuteen. Hallintatapa tuotti aluksi myönteistä tulosta, 
mutta ajan myötä on selvinnyt myös toinen puoli. Yksittäisten organisaatioiden tuloksel-
lisuuden ongelmiin kuuluu vastuiden kaventuminen: tehtäviä ja kustannuksia työnnetään 
toisille yksiköille, rajapinnat eivät kuulu kenellekään, kokonaisnäkemys hukkuu ja yhteistyö 
vaatii erityisiä ponnistuksia. Organisaatio kuorii kermaa, valikoimalla helppoja tehtäviä 
ja lähettämällä hankalimmat tapaukset toisen organisaation vastuulle. Rimpelä (tulossa) 
huomauttaa, että lastensuojeluilmoitus on yksi keino vapauttaa ilmoittaja vastuusta.

Tehtäviä ja kustannuksia valuu lopulta niille, jotka kantavat viimesijaista vastuuta. Ase-
telmaa kuvaa Pösön (2010, 334) käyttämä käsite lastensuojelusta ”likaisena työnä”, jota 
muut tahot eivät tahdo hoitaa sen vaikeuden vuoksi, mutta jonka hoitaminen on yhteisön 
kannalta välttämätöntä. Emme tiedä, missä määrin lastensuojelun avohoito pystyy puo-
lestaan lähettämään tehtäviä peruspalveluihin (ehkäisevälle lastensuojelutyölle), esimer-
kiksi nuorisotyölle. 

Ehkäisevän lastensuojelun idea tarkoittaa sitä, että peruspalvelut käsittelevät niiden tie-
toon tulevat ongelmat. Idean toteuttaminen on kuitenkin vaihtelevaa – ongelmien käsittelyn 
kapasiteetti ja luonne vaihtelevat. Koululla ja päiväkodilla on siihen ymmärrettävästi orga-
nisaatio ja resurssejakin, koska niiden on toimittava läsnä olevien lasten ja nuorten kanssa 
vuosien ajan. Terveydenhuollon ja poliisin kontakti nuoriin on toisenlainen: ilmoituksia, 
lähetteitä, yhteydenottoja kotiin. Ehkäisevän lastensuojelun periaate ei voi organisaatioi-
den erilaisuuden vuoksi johtaa ongelmien käsittelemiseen aina niiden esiintullessa ja pai-
kalla. Voi käydä myös päinvastoin: siirretään erityistä huomiota vaativat lapset aiempaa 
helpommin lastensuojeluun.
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Kitkaa tuntuu olevan myös psykiatrian ja lastensuojelun välillä. Toiselta voi odottaa 

jotain, minkä voisi tehdä itsekin tai tekisi itse paremmin. Aina voi säästää kustannuksia 
siirtämällä asiakkaita toiselle. Väistämättä on myös olemassa hankalia raja-alueita esi-
merkiksi kehitysvammaisuuden, vaikeiden psykiatristen ongelmien ja käytöshäiriöiden 
leikkauspisteissä, joissa on vaikea sanoa, missä lasta kannattaisi hoitaa. Jos vammaisten 
lasten palvelut heikkenevät, lisääntyvät paineet lastensuojelussa (Pekkarinen 2011, 54-55).

Valtion ja kuntien toimet lastensuojelun vahvistamiseksi ovat tehneet tästä erityispalve-
luksi ajatellusta toiminnasta vähemmän erityistä. Lastensuojelusta on tullut kanava järjes-
tää lapsiperheille toimeentuloa ja palveluja, joiden saaminen muilta kanavilta on vaikeaa. 
Tämän tietävät sekä asiakkaat että muiden palvelujen työntekijät ja se luo lisäkuormaa las-
tensuojeluun (Heino 2007, 40–41; Pösö 2011, 117). Uusi asiakkuus alkaa usein lapsen tai 
hänen perheensä omasta avunpyynnöstä. Toimeentulon ja asumisen turvaaminen ovat las-
tensuojelulain mukaan subjektiivisia oikeuksia: lastensuojelun asiakkaaksi otetulla lapsella 
ja perheellä sekä itsenäistyvillä nuorilla on oikeus riittävään taloudelliseen tukeen ja asu-
miseen. Pösö (2010, 333) sanoo kokonaisarviona, että ”lastensuojeluun otetaan, siellä on ja 
sieltä poistuu sellaisia lapsia, joiden tilanne ei ole sellainen kuin lastensuojelussa pidetään 
tarkoituksenmukaisena sen tehtävän kannalta” 

”Psykiatrisesta hoidosta voi myös lentää ulos, jos katsotaan, että perhe ei ole 
sitoutunut tarjottuun palveluun. Jos yksinhuoltajavanhempi joutuu kuljetta-
maan lasta kahdesti viikossa hoitoon, moni työnantaja ei katso sitä hyvällä. 
Jos taas vanhemmat ovat alkoholisteja, he eivät lapsiaan saa pidettyä hoidossa 
ja hoitotoimenpide katkaistaan.” (Vuoriranta 2012)

Kokonaisvastuun hallintaa heikentää myös suurten kuntien tapa palastella lapsen ja 
perheen kanssa tehtävä työ eri organisaatioille ja työntekijöille, jolloin prosessit katkeavat 
eikä kenelläkään ei ole tapauksesta kokonaiskuvaa. Melkoinen koordinaatio-ongelma on 
myös tilaajien ja tuottajien erottaminen. Kuka vastaa palveluista? Kuka maksaa ne? Jokai-
sella omaa talouttaan optimoivalla avohuollon yksiköllä on intressi siirtää vastuuta toiselle, 
kunnes lopulta löytyy laitos, joka mielellään ottaa asiakkaita, joista kunta maksaa. Vaikka 
kunnalla on intressi vähentää kallista laitoshoitoa, itsenäisinä tulosyksikköinä toimivilla 
laitoksilla ei sellaista intressiä ole, olkoot ne yksityisiä tai kunnallisia. ”… ostopalvelulai-
tokset eivät välttämättä huolehdi jälleenyhdistämisvelvoitteen huomioimisesta” (Valtion-
talouden tarkastusvirasto 2012, 2). Raportissa kiinnitetään huomiota myös sijaishuollon 
palvelujen puutteisiin ja yksityisten palveluntuottajien lähes olemattomaan valvontaan 
(mt. 2012, 201-205).

Valtio pyrkii lainsäädännön avulla vähentämään palveluorganisaatioiden siiloutumista 
ja poistamaan yhteistyön esteitä. Aikuisten ja lasten palvelujen ei tarvitse olla niin erossa 
toisistaan, kuin on tapa ollut. Hyvä esimerkki muutoksesta on vuoden 2007 lastensuojelu-
lain (417/2007) ohella terveydenhuoltolaki (1326/2010), joka vaatii, että vanhempia hoidet-
taessa tulee myös ottaa huomioon heidän lastensa hoidon ja tuen tarve. 
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”Lapsen hoidon ja tuen tarve on selvitettävä ja lapselle on turvattava riittävä 
hoito ja tuki, kun lapsen vanhempi, huoltaja tai muu lapsen hoidosta ja kas-
vatuksesta vastaava henkilö saa päihdehuolto- tai mielenterveyspalveluja tai 
muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, joiden aikana hänen kykynsä 
huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta arvioidaan heikentyneen.” (70§ 
1326/2010)

Lasten ja nuorten ongelmien hallintaan on lainsäädännössä luotu suurta valtiollista 
strategiaa, mutta sen toteuttamisen keinot ovat aika lailla hukassa. 

”Rakenteellisesti monet palvelujen heikennykset ovat toteutuneet sitä kautta, 
että valtion ja kuntien välinen päätöksentekorakenne ja valtionosuusjärjestelmä 
muutettiin ja sitova ohjaus purettiin 1980- ja 1990-lukujen taitteessa. Valtion 
ohjausta on sen jälkeen toteutettu kunnille annettavalla projektirahoituksella, 
ohjelmaohjauksella ja suosituksilla. Nämä keinot ovat kuitenkin lyhytjännittei-
siä ja katkonaisia, eikä niillä ylletä pysyviin palvelujen resurssien, saatavuuden 
ja laadun parannuksiin… Kunnissa on toteutettu lukuisia projekteja, joissa on 
tehty arvokasta työtä ja kehitelty uudenlaisia toimintatapoja lasten ja perhei-
den hyvinvoinnin edistämiseksi. Sen sijaan rahaa niiden vakiinnuttamiseen 
perustyössä ei ole ollut.” (Salmi, Sauli ja Lammi-Taskula 2012, 43)

Lastensuojelutyö. Kaksi avainasiaa lastensuojelutyön onnistumisessa ovat pätevät työn-
tekijät ja asialliset työskentelyolosuhteet. Lastensuojelutyö on äärimmäisen vaikeaa ja vas-
tuullista työtä, joka edellyttää, että varsinaista asiakastyötä tekevät pysyvät ja kokeneet 
ihmiset. Asiakasmäärien tulee olla kohtuullisia, jotta tarvittaessa kyetään nopeaan toimin-
taan. Suomalaisten työntekijöiden työkuorma on kuitenkin suurempi kuin muissa Poh-
joismaissa (Forsberg ja Ritala-Koskinen 2012, 161). Kuusikkokunnissa on nykyään 50-90 
alle 18-vuotiasta asiakasta yhtä vastuusosiaalityöntekijää kohti (Ahlgren-Leinvuo 2012, 
35). Onko siinä tilanteessa mahdollista varmistaa, että huostaanottojen valmistelusta ovat 
vastuussa vain kokeneet työntekijät? Kuntien välillä on isoja eroja tämän kohtuullisen vaa-
timuksen täyttämisessä.

”Tarkastus osoitti, että avohuollossa toimivia sosiaalityöntekijöitä suhteessa 
asiakasmäärään on liian vähän. Tarkastuksen mukaan lastensuojelun avo-
huollon niukat henkilöstöresurssit eivät johdu yksinomaan vähäisistä sosi-
aalityöntekijöiden virkalisäyksistä vaan myös sosiaalityöntekijöiden suuresta 
vaihtuvuudesta, epäpätevistä työntekijöistä ja työntekijöiden puutteesta. Niukat 
sosiaalityöntekijäresurssit eivät puolestaan luo edellytyksiä vaikuttavan, laa-
dukkaan ja kustannustehokkaan lastensuojelutyön toteuttamiselle. Tämä on 
johtanut siihen, että niukat sosiaalityöntekijäresurssit suhteessa työmäärään 
ovat käytännössä vain vahvistaneet lastensuojelun roolia ongelmien korjaa-
jana” (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2012, 3). 
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Tarkastusviraston kertomus (2012) on ylipäänsä varsin kriittinen. Lastensuojelu ei tue 

perheitä riittävästi, sijaishuollossa vanhemmat jätetään usein yksin ja lapset ilman mielen-
terveyspalveluja. Asiakassuunnitelmia ei tehdä tai niihin kirjataan vain ne palvelut, joihin 
kunnalla riittää resursseja. Jälkihuolto on niukkaa ja se uhkaa heikentää suurella työllä 
saavutettuja tuloksia.

Ylikuormitetun lastensuojelun ei ole helppoa ehdottaa, että sen tulisi saada enemmän 
tapauksia käsiteltäväkseen. Toisaalta tilanteiden vaikeutuminen vaatisi varhaisempaa puut-
tumista. Heinon (2007, 67, 70) tutkimuksessa sosiaalityöntekijät arvioivat joka kolmannen 
lapsen asiakkuuden alkaneen liian myöhään. Vaikka koulu on paikka, jossa tehdään nyky-
ään paljon työtä lasten ongelmien käsittelemiseksi, tulee sieltäkin huomattava osa ilmoi-
tuksista liian myöhään.

Vielä on syytä kysyä, voiko lastensuojelutapausten kasvu johtua siitä, ettei vanhoja 
tapauksia saada käsiteltyä, hoidettua ja poistettua kirjoista. On ilmeistä, että huostaanotot 
päättyvät harvoin lapsen pysyvään kotiinpalaamiseen (Eronen 2013). Toisaalta uusia asi-
akkaita tulee niin paljon, että se jo yksin kykenee aiheuttamaan tapausten kasvun. Kuu-
sikkokunnissa uusia tulee noin 20 prosenttia enemmän kuin vanhoja poistuu (Ahlgren-
Leinvuo 2012, 9-10).

Haluamme myös korostaa, että lastensuojelulla on rajansa. Kaikkea mahdollista ei voi 
tehdä. Tieteen ja ammatillisuuden innoittamana haettiin maailmansotien välisenä aikana 
ylenmääräistä tehokkuutta: sellaisetkin maat kuin Suomi ja Ruotsi olivat halukkaita päät-
tämään, kuka saa tehdä ja kasvattaa lapsia. Etiikan ja oikeuden rajat merkitään nyt toisin. 
Pidämme aika valppaasti kiinni ihmisten vapauksista ja oikeuksista ja julkinen valta tukee 
sitä maksuttomien oikeudenkäyntien ja asianajajien avulla. Aikuisen oikeus valita on vahva 
teesi nykyajan sosiaalipolitiikassa. Lastensuojelussa se ei puolusta lasten oikeuksia. 

Miten tämän kaiken voisi ymmärtää?

Tässä on jo käyty läpi niin monta mahdollista syytä lastensuojelutapausten ja erityisesti 
raskaiden interventioiden määrän kasvuun, että täytyy myöntää asetelman kirkastami-
nen vaikeaksi. Monien syiden erillistä merkitystä on mahdotonta laskea, mukana on aivan 
liian monta muuttujaa eikä juuri minkäänlaista aineistoa, millä niiden merkitystä voisi 
testata. Voi tyytyä sanomaan Forsbergin ja Ritala-Koskisen (2012, 157) tavoin: ”Selvää 
kuitenkin on, että lasten ja perheiden ongelmatilanteiden kanavoituminen lastensuojelun 
sosiaalityön piiriin on lisääntynyt.” Tämän resignoituneen toteamuksen ohessa on kui-
tenkin kiinnostavaa, että Forsberg ja Ritala-Koskinen (mt. 154) hakevat syitä tilanteeseen 
nimenomaan muutoksista sosiaalityön kohdejoukossa, työn toimintaympäristössä ja työtä 
luonnehtivassa asiantuntijuudessa. 

Näyttää siltä, että lastensuojelun paikka yhteiskunnassa on muuttunut. Ei ihme, koska 
juuri sitä on tavoiteltukin. Avohoidon tehtävien laajentamisella ja lastensuojeluilmoitusten 
kynnyksen lieventämisellä on haluttu vähentää piiloon jääviä ongelmia ja päästä käsittele-
mään niitä silloin kun ne eivät ole vielä vaikeutuneet pahasti. Tällainen muutos ei voi olla 
helppo, koska se ei ainoastaan tuota nopeasti kasvavaa kuormitusta, vaan edellyttää myös 
uusia toimintatapoja ja uusia suhteita ympäröiviin instituutioihin ja asiakkaisiin.
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Linjauksen mukaisesti on lastensuojelutapauksen kriteerejä miedonnettu lainsäädän-

nössä. Vertailun vuoksi – kun angloamerikkalaisissa maissa asetetaan lastensuojelun inter-
vention perusteeksi lasten pahoinpitely – käyttää suomalainen lainsäädäntö aivan toisen-
laista kieltä. Suomessa riittää avohuollon tukitoimien perusteeksi lapsen terveyden tai 
kehityksen vaarantuminen. Huostaanoton ja sijaishuollon järjestämisen motiiviksi taas 
riittää vakava terveyden tai kehityksen vaarantuminen sekä rikollinen teko, jota ei pidetä 
vähäisenä. Lähtökohtana ei ole määritelty riski, vaan oikeus palveluun, joka perustuu pal-
velutarpeeseen, jota muut palvelut eivät täytä (Pösö 2011, 115, 118).

Olisi kummallista, jos lastensuojelutapausten määrä ei olisi korkea, kun kriteerit ovat 
väljät ja politiikkana on tarttua ongelmiin niiden varhaisvaiheessa. Kun tähän lisätään sel-
lainen yhteiskunnallinen kehitys, jossa laajenee vapaus valita, mitä itse haluaa, ja samaan 
aikaan nostetaan etenkin työelämässä vaatimuksia siitä, millainen ihmisen pitää olla, 
repeää elämän todellisuuden ja vaatimusten välille turhauttava aukko. Lastensuojelu saa 
olla täyttämässä tätä aukkoa.

Gilbertin, Partonin ja Skivenesin (2011) mukaan vallitseva ajattelutapa ei ainoastaan 
oleta, että yksilöt tahtovat kuluttajan vapautta ja valintoja, vaan heiltä vaaditaan myös oma-
toimisuutta ja aktiivisuutta. Ihmisten tulee kehittää resurssejaan ja kasvattaa omaisuuttaan 
selviytyäkseen mahdollisista vastoinkäymisistä. Paras tapa ylittää syrjäytymisen riski olisi 
saattaa jokainen aktiivisesti työmarkkinoille. Kollektivinen vastuu on vaihtumassa indivi-
dualistiseksi.  Sen seuraukset eivät ole helppoja huono-osaisille ihmisille. Eivät myöskään 
lastensuojelulle.

Tässä puhutaan suuresta muutoksesta, joka koskee koko perhepolitiikkaa ja erityisesti 
lastensuojelua.  Perhepolitiikassa on kaksi vanhaa perinnettä. Yhtäällä on tuettu lapsiper-
heitä laajasti sosiaalipalveluilla ”family service”. Toisaalla on korostettu perheiden itsenäi-
syyttä ja vastuuta ja keskitetty julkisen vallan toiminta lasten suojelemiseen ”child protec-
tion”. Tämä erottelu perheiden tukemisen ja lastensuojelun välillä on vanhaa perua (esim. 
Kamerman & Kahn 1990, 5). Erottelu ei ole täydellinen; molempia suuntauksia on kaikissa 
länsimaissa, mutta eri määrin. Pohjoismaista perhepolitiikkaa on luonnehtinut panosta-
minen lapsiperheiden toimeentuloon, päivähoitoon, vanhempainvapaisiin, neuvontaan ja 
kotipalveluun. Pohjoismaat ovat investoineet perheisiin, tukeneet naisten osallistumista työ-
elämään sekä suojanneet lapsia eriarvoisuuden seurauksilta. Angloamerikkalaisessa perin-
teessä taas on katsottu, että huolenpito lapsista kuuluu vanhemmille, ei valtiolle. Valtiot ovat 
käyttäneet perhepolitiikkaan ja nimenomaan perheen palveluihin niukasti julkista rahaa. 

Gilbert, Parton ja Skivenes (2011) katsovat sekä Pohjoismaiden että angloamerikkalais-
ten maiden olevan liikkeessä kohti toisiaan, molemmat perinteet ovat lainanneet toisiltaan. 
Suomi (mt. 244) on heille yksi niistä maista, joissa yksilöllisen vastuun korostaminen on 
alkanut muuttaa hyvinvointivaltion kollektiivista perintöä. 

Muutosta voisi tulkita myös historiasta käsin, viitaten 1970-luvun Suomessa käytyyn 
kriittiseen sosiaalihuoltokeskusteluun ja 1980-luvun voimakkaaseen puheeseen lasten 
oikeuksista. Silloin herättiin huomaamaan, etteivät universaalit etuudet eikä köyhäinhoi-
don perinne ratkaisseet vaikeita sosiaalisia ongelmia. Viimesijaisessa sosiaalihuollossa oli 
paljon korjattavaa, jotta se vastaisi odotuksia modernista hyvinvointivaltiosta. Ennen kaik-
kea puhuttiin asiakkaiden oikeuksista, mukaan luettuna lapsiasiakkaat. 
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Gilbert, Parton ja Skivenes (2011, 251-256) arvioivat, että lastensuojelun tehtävä on kes-

kellä paradigman muutosta. On syntymässä  uudenlainen  orientaatio, josta he käyttävät 
nimikettä ”Child Focus”. Lastensuojelutapausten määrän kasvun voi tulkita kertovan kas-
vaneesta huomiosta, joka kohdistuu lapsiin ja nuoriin yksilöinä. Tämä ei tarkoita vastuun 
jättämistä perheille, vaan syventävää julkista huolenpitoa yksittäisten lasten ja varsinkin 
nuorten kehityksestä. ”Child Focus” nostaa lapsen oikeudet vanhempien oikeuksien edelle 
ja korostaa vanhempien huolenpitovelvollisuuksia. 

 Suomessa ajatus lapsikeskeisestä palvelusta oli rakennettu jo vuoden 1983 lastensuoje-
lulain sisään (Pösö 2011, 113). Lastensuojelutapausten määrän kasvu kertoo osaltaan siitä, 
että valtio ja kunnat ottavat lasten ja nuorten hyvinvoinnin vakavasti, mutta samalla siitä, 
että he käsittelevät varsinkin nuoria aiempaa enemmän yksilöinä. Suomessa tämä ei häm-
mästytä – valtiohan tukee nuorten varhaista itsenäistymistä. Mutta jos lapset nähtäisiin 
ensi sijassa perheidensä tai yhteisöjen jäseniksi, olisi lasten hyvinvointia lähdetty varmaan-
kin rakentamaan kirjavamman keinovalikoiman avulla.

Lapsikeskeisyys asettaa lastensuojelun tehtäväksi tuottaa palveluja lasten tarpeiden ja 
hyvinvoinnin edistämiseksi. Jos tätä painotetaan voimakkaasti ja ymmärretään lapsikes-
keisyys lapsiyksilökeskeisyydeksi, lastensuojelu joutuu ottamaan valtavan tehtävän ja uhkaa 
tukehtua taakkansa alle. Lapsi ei kuitenkaan ole ainoastaan yksilö, vaan myös perheen-
jäsen ja monenlaisten yhteisöjen sekä yhteiskunnan jäsen. Tästä näkökulmasta lapsikes-
keisyys voi tarkoittaa myös tiettyjen ”lapsiystävällisten” keinojen edistämistä: enemmän 
nuorisotyötä, enemmän työtä lasten yhteisöjen kanssa, enemmän lasten kuulemista, mutta 
vähemmän viranomaisvaltaa. 

Oma kokonaisuutensa on lastensuojelun vahvistuva juridisoituminen, mikä yhtäältä 
suojaa organisaatiota, mutta toisaalta raskauttaa sitä. Varsinkin angloamerikkalaisessa 
lastensuojeluorientaatiossa on juridiikalla ja byrokratialla vahva asema, mikä kaventaa 
työntekijän toimintatilaa. Työntekijöiden on käytettävä runsaasti resursseja hallinnointiin, 
koska interventioiden tekemisestä tai tekemättä jättämisestä seuraa oikeudellinen vastuu 
(Gilbert, Parton ja Skivenes 2011, 249-250). Taustalla vaikuttavat sekä angloamerikkalainen 
hallintokulttuuri että median kiinnostus (Forsberg & Ritala-Koskinen 2012, 156, 167-168). 
On paljon kansainvälisiä esimerkkejä onnettomista lastensuojelutapauksista, jotka ovat 
kiihdyttäneet median, yleisön ja tietysti myös poliitikot. Juridisointi turvaa lastensuojelun 
työntekijöiden ja johdon asemaa (Gilbert, Parton ja Skivenes 2011, 245). 

Keskeistä selitystä hakemassa

Edellä esitellyt tulkinnat lastensuojelutapausten lisääntymisestä ovat sinänsä uskottavia 
eikä mitään niistä voida kiistää. Yritämme kuitenkin edetä myös toisenlaista päättelyket-
jua ja hahmottaa kasvun keskeisintä aiheuttajaa.

Määrien lisääntymistä koskevassa analyysissa kannattaa keskittyä huostaanottoihin. 
Onhan se inhimillisesti rankka toimenpide, johon myös lainsäädäntö ja hallintokäytäntö 
suhtautuvat vakavasti. Lisäksi huostaanotto on lastensuojelun julkisten kustannusten kes-
keisin aiheuttaja. 
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KUVIO 5. Uusien huostaanotettujen osuudet ikäluokittain 
jaksoilla 1992-1994, 1999-2001, 2009-2011

Kuvio 4 auttaa havaitsemaan 1990-luvulla ja 2000-luvulla tapahtuneen kehityksen eron 
ikävuosittain. Kuvio 5 taas kertoo uusista huostaanotoista ikävuosittain. 
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Kuviossa 4 nähdään huostassa olevien alle 9-vuotiaiden määrän kasvaneen 2000-luvulla 

paljon voimakkaammin kuin 1990-luvulla. Silti kuviossa 5 ei näy erityistä muutosta tämän 
ikäluokan uusissa huostaanotoissa. Tämä viittaa huostaanottojen keston venymiseen eli 
maassa saattaa olla marginaalivanhemmuusongelma, joka ei laajene, mutta vaikeutuu. 
Murrosikäisten kohdalla nähdään kasvu molemmissa kuviossa, siis sekä uusien huostaan-
ottojen että huostassa olevien suhteelliset osuudet ovat kasvaneet tuntuvasti 2000-luvulla. 
Tämä taas viittaa siihen, että meillä on marginaalinuoriso-ongelma, jota ei ole saatu hal-
lintaan ilman huostaanottoja. 

Murrosikäisten huostaanottojen kasvun takana täytyy siis olla jotain, joka koskee eri-
tyisesti murrosikäisiä ja joka vahvistuu vielä 2000-luvullakin. Tämä havainto houkuttelee 
kysymään, millaiset prosessit voivat loogisesti saada aikaan tällaisia tuloksia. On oikeas-
taan vain kaksi perusvaihtoehtoa. Joko on kyse jostain pitkävaikutteisesta prosessista, jonka 
juuret ovat syvällä ja jolle on ominaista kasautuminen. Tai sitten on kyse jostain ajankoh-
taisesta, joka kohtaa nuoret voimakkaammin heidän kasvaessaan (kenties saavuttaen laki-
pisteensä ja heiketen aikuisuutta kohti).

Ensimmäinen vaihtoehto tarkoittaa sitä, että jokin syy on voinut vaikuttaa lapsen kehi-
tykseen jo pitkään, ilmetäkseen myöhemmin tilana tai toimintana, joka johtaa huostaan-
ottoon. Pikkulasten kohdalla näkyy pieni piikki alle 2-vuotiaiden kohdalla ja sen jälkeen 
suvantovaihe, joka aiemmin jatkui suunnilleen 13-vuotiaisiin asti, mutta nyt katkeaa pari 
vuotta aiemmin (kuvio 5). 

Viitaten laajaan tutkimukseen lasten koulumenestyksen ja elämänhallinnan välisistä 
yhteyksistä, hyvä ehdokas tällaiseksi tekijäksi on selviytymättömyys koulussa. Se johtaa 
koulunkäynnin alkamisen jälkeen toistuviin pettymyksiin ja niistä johtuvaan koulumo-
tivaation puutteeseen. Samalla se lisää aikuisten auktoriteettia vastustavien jengien (vas-
tustaminen sinänsä kuuluu nuorten elämään) vetovoimaa lapsiin, joita koulu ei palkitse. 
Kouluvalmiuksien yleinen puuttuminen tuottaa kasautuvan prosessin, jonka seuraukset 
realisoituvat ajan kuluessa. Tämänkaltainen tekijä voi selittää, miksi huostaanoton riski 
kasvaa ikävuosien mukana. On olennaista ymmärtää, että lastensuojelun numerot ovat 
usein reaktioita jostain, mikä on kypsynyt jo vuosia.

On muitakin riskejä kuin koulun edellyttämien kognitiivisten taitojen kehittymättö-
myys, jotka tulevat näkyviin lapsen kasvaessa. Aika suuri osa lapsista saavat myös sopeu-
tua yhä vaihtuviin perhekokoonpanoihin omassa kodissaan. Monet muutkin rasitteet ovat 
voineet haitata lasten kehitystä aina varhaislapsuudesta alkaen, mutta ongelmat tulevat 
näkyviksi vasta kun lapsen toiminta siirtyy kotipiiristä katujen tai kylien julkisuuteen. Kun 
kuvaan tulee alkoholia, huumeita, rötöksiä ja muita häiritseviä elementtejä, törmäysherk-
kyys yhteiskunnan kanssa lisääntyy. Poliisin tekemät lastensuojeluilmoitukset, joita suu-
rissa kaupungeissa on yli puolet kaikista (Ahlgren-Leinvuo 2012), liittyvät paljolti tähän 
asetelmaan. Nuorisotyö yrittää sitä purkaa.

Maahanmuuttajien lapsille voi koulumenestyksen saavuttaminen olla vaikeaa. Puutteet 
kielitaidossa haittaavat selviytymistä koulussa, vanhempien saattaa olla vaikeaa tukea kou-
lunkäyntiä ja kulttuurien väliset normiristiriidat panevat vanhempien auktoriteetin erityi-
sen kovalle koetukselle suhteessa murrosikäisiin lapsiin. Tätä kaikkea kompensoi kuitenkin 
Kivirauman, Rinteen ja Tuitun (2012) havaitsema vanhempien ja lasten positiivinen asenne 
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koulunkäyntiin yhtyneenä lasten tavallista korkeampaan kouluhyvinvointiin. Mutta tässä-
kin on hyvä muistaa, että kun puhutaan marginaalista, keskiarvot eivät kerro koko tarinaa.

On vielä mahdollista ajatella, että lastensuojelutapausten lisääntyminen teini-iän kyn-
nyksellä liittyisi uusiin, nuoruudelle ominaisiin riskeihin. Niillä ei tarvitsisi olla voima-
kasta yhteyttä siihen, miten lapsi on sitä ennen kehittynyt. Esimerkiksi rikollisuus voisi 
sopia tähän kuvaan; sehän oikeastaan ilmenee vasta nuorten kohdalla. Nuorten rikollisuus 
on kuitenkin yleisesti ottaen vähentynyt Suomessa (Elonheimo 2010, 16; Kivivuori 2006), 
joten ainakaan siitä ei tämä tulkinta saa riittävää tukea.
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3 Käytettävissä oleva tieto julkisten 
palvelujen ja interventioiden 
vaikuttavuudesta ja kustannuksista

Tulos on aina tulosta suhteessa joihinkin tavoitteisiin. Selvityksen kannalta olisi mukavaa, 
jos perhepolitiikalla olisi yksiselitteiset tavoitteet, joihin voisimme verrata saavutettuja 
tuloksia. Kun puhutaan perhepoliittisista toimista on erityisen olennaista kysyä ”mikä se 
sosiaalinen ongelma on?” Mitkä ovat perhepolitiikan päämäärät nyky-Suomessa? 

Nykyisessä hallitusohjelmassa (Katainen) korostetaan ongelmia ehkäiseviä toimen-
piteitä perhepolitiikassa. Vanhemmille tarjotaan enemmän ja parempaa tukea vanhem-
muuteen, tehostetaan toimia huostaanottojen vähentämiseksi, kehitetään oppilashuoltoa, 
kavennetaan kouluterveydenhuollon alueellisia eroja, ja lisätään lapsivaikutusten arvioin-
tia kaikessa päätöksenteossa.

Sosiaali- ja terveysministeriön kotisivulta voidaan lukea: 
”Perhepolitiikan tavoitteena on luoda lapsille turvallinen kasvuympäristö ja 
turvata vanhemmille aineelliset ja henkiset mahdollisuudet synnyttää ja kas-
vattaa lapsia. Perhepolitiikalla toteutetaan YK:n lasten oikeuksien yleissopi-
musta ja muita Suomen hyväksymiä perhettä ja lapsia koskevia kansainväli-
siä sopimuksia.”

Vuosien kuluessa on perhepolitiikkaa kehitetty säätämällä lakeja esimerkiksi lapsilisästä 
(796/1992), lasten päivähoidosta (36/1973), lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 
(1128/1996), sairausvakuutuksesta ja vanhempainvapaasta (1224/2004) sekä sosiaalihuol-
losta (710/1982). Vaikka mitään yksiselitteistä ja mitattavaa tavoitteistoa ei perhepolitiikasta 
voida erottaa, voi kuitenkin sanoa, että lainsäädäntö pyrkii parantamaan lapsen asemaa. 
Tulonsiirtojen ja erilaisten palvelujen avulla yhteiskunta haluaa alentaa lapsiperheiden kus-
tannuksia ja tukea lasten kehitystä sekä kasvatusta perheissä. Kasvatus- ja perheasioita kos-
kevalla neuvonnalla annetaan perheille asiantuntija-apua. Erilaisia hoitomuotoja tarjotaan 
lapsen myönteisen kehityksen tueksi. Vanhampainvapailla ja subventoidulla päivähoidolla 
yhteiskunta pyrkii parantamaan mahdollisuuksia yhdistää työ ja perhe-elämä. On lähinnä 
kuntien vastuulla täyttää ne tavoitteet, jotka lainsäätäjä asettaa.

Voimme siis turvallisesti todeta, että perhepolitiikan tavoitteena on, että lapsiperheitä 
ja lasten hyvinvointia tuetaan. Mutta mikä on se ongelma, miksi vaikuttavuus kiinnostaa? 
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Onko lapsiperheiden tukeminen riittämätöntä? Onko huostaanottojen määrä liian kor-
kea? Millä riskillä niitä saa vähentää? Onko oppilashuolto riittämätöntä? Ovatko alueelli-
set erot koulujen terveydenhuollossa liian suuret? Maksaako tämä kaikki liian paljon? Vai 
jotain muuta?

On pakko todeta, ettei demokraattinen politiikka tuota koskaan yksioikoisia tavoitteita 
– politiikka on neuvottelua ja kiistelyä tavoitteista, toteutuskeinoista ja kustannuksista, ja 
tämä kolmio tulvii sisäisiä ristiriitoja. Joudumme siis tulkitsemaan tavoitteet sellaisiksi kuin 
ne itse ymmärrämme. Turvallinen lähtökohta tällaisissa analyyseissa lienee, että jos saa-
daan paremmat tulokset samassa pyrkimyksessä (esim. oppimisessa tai kielteisten ilmiöi-
den välttämisessä), on saavutettu parempi vaikuttavuus. Ja jos samat tulokset saavutetaan 
pienemmin kustannuksin, muutos on kustannusvaikuttava. Ehkäisevillä toimilla odote-
taan saavutettavan parempi tulos ja parempi kustannusvaikuttavuus kuin huostaanotoilla.

Metodisia ongelmia palvelun/intervention vaikuttavuuden kartoittamisessa

Mitä voimme tietää peruspalvelujen ja interventioiden vaikuttavuudesta, niiden kyvystä 
tukea perheitä ja ehkäistä altistumista riskeille? On yksinkertaista kysyä, mitä tietyn 
tuloksen tuottaminen maksaa ja mikä on sen arvo tietyllä alueella eläville ihmisille. 
Vakuuttava vastaaminen näihin kysymyksiin on kuitenkin poikkeuksellisen vaikeaa. 
”Minkäänlainen tutkimus ei ole tärkeämpää kuin tuloksellisuuden tutkimus eikä min-
käänlaisen tutkimuksen tekeminen oli sitä vaikeampaa” (Fraser ym. 2011, 619).

Ensimmäinen ongelma on, että jokin palvelu tai interventio, esimerkiksi lapsen kou-
lunkäynnin tukeminen hänen kotioloissaan, voi kuulostaa selkeältä, mutta saattaa sisäl-
tää varsinaisen kirjon erilaisia käytännön tehtäviä, erilaisissa kodeissa, erilaisten ihmisten 
tekeminä. Tutkimuslaboratoriossa on mahdollista vakioida toimenpiteitä, mutta ei tosielä-
mässä, jossa elämäntapahtumat ja moninaiset interventiot sekä palvelut sekoittuvat toisiinsa.

Toiseksi kasvatus- ja sosiaalipalvelut sisältävät pitkäaikaista ja monisisältöistä vuorovai-
kutusta ja toimintaohjelmia, joiden vaikutus ilmenee hitaasti. Käytössä ei ole sellaisia terve-
ydenhuollon interventioita, kuten lääkkeitä ja leikkauksia, joiden vaikutus on kohtalaisen 
vakio ja nopea. Rahan vaikutus voi olla nopea, mutta arvaamaton. Eikä pidä unohtaa sitä, 
että toisinaan vaikea ongelmatilanne ratkeaa itsestään (”spontaani ratkaisu”).

Kolmanneksi, olemme tässä raportissa erityisen kiinnostuneita siitä, mitä marginaa-
lissa eläville ihmisille tapahtuu ja miten he toimivat. Palvelujen ja interventioiden seurauk-
set voivat usein olla erilaisia osapopulaatioissa (Fraser ym. 2011, 626-627). Marginaalissa 
seuraukset voivat olla odottamattomia, esimerkiksi ihmisten haluttomuus ottaa vastaan 
palvelujärjestelmän tukea voi olla suuri. Tutkimuksen on tarkennettava tarpeita ja niihin 
soveltuvia vastauksia kysyen: missä oloissa ja kenelle tämä toimintamuoto sopii?

Neljänneksi, ylivoimainen valtaosa tutkimustiedosta tällaisella nousevalla tutkimus-
alueella on ulkomaista, enimmäkseen amerikkalaista. Tieto tuloksellisuudesta on synty-
nyt toisenlaisessa yhteiskunnassa, jossa ongelmat ovat toisenlaisia, instituutiot toisenlaisia, 
palvelut ja interventiot toisenlaisia, ammattilaiset toisenlaisia ja ilmiöiden väliset suhteet 
toisenlaisia. Interventiot vaikuttavat eri tavoin, esimerkiksi eri maissa, ja siksi vaikutta-
vuutta pitää tutkia siellä, missä interventiot tehdään (Fraser ym. 2011, 622-623). Sosiaali-
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tutkimusta ei voida edes ajatella ilman kontekstin vaikutuksia ja sen huomioonottaminen 
kasvattaa välttämättömän tutkimuksen volyymia.

Viidenneksi, olemassa olevan tutkimustiedon hyödyntämistä haittaavat myös laatuerot. 
Aivan erityisesti tämä koskee interventiotutkimusta. Interventiotutkimuksessa, niin kuin 
yleensäkin toimintatutkimuksessa, on tekijällä intressi saavuttaa positiivisia tuloksia. Tämä 
intressi voi vaikuttaa tutkimusasetelmaan monissa eri kohdissa. Siksi on tärkeää tarkistaa 
yksityiskohtaisesti, miten tutkimus on tehty.

Kuudenneksi, interventioiden tulokset voivat vaihdella ajankohdasta toiseen. Nimen-
omaan lasten kehitykseen vaikuttavilla interventioilla voi olla hämmästyttävän vaihtele-
via seurauksia eri ajankohtina.

Ja seitsemänneksi, kun arvioidaan intervention hyötyjä, ne voidaan laskea monin, 
sinänsä periaatteellisesti oikein tavoin. Toimeenpiteestä voi olla hyötyjä niiden kohteille, 
hoivaajille, veronmaksajille, yhteiskunnalle. Hyödyt voivat ilmetä rahana tai jonakin muuna, 
vaikkapa elämän pituutena. Hyötyjä voidaan muuttaa rahaksi hyvin monin tavoin. 

Kaiken tämän jälkeen voisi suhtautua interventiotutkimukseen äärimmäisen kriittisesti 
ja todeta, ettemme tosiaan voi tietää, mitä jonkun henkilön suorittama teko merkitsee sen 
kohteena olevalle henkilölle ja miten hän siihen reagoi. Mutta toisaalta, jos kaikki olisi täy-
sin sattumanvaraista, ei meillä voisi olla yhteiskuntatieteitä lainkaan (ei kyllä yhteiskun-
taakaan). Ihmiset eivät toimi täysin sattumanvaraisesti, vaan valitsevat todennäköisemmin 
jotain jonkin muun sijasta. Elämme kulttuurissa ja kaikissa yhteisöissä meillä on tapoja ja 
sääntöjä, joita yleensä noudatamme. 

Lapsiin kohdistuvien palvelujen tuloksellisuus

Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto Alfred Nobelin muistoksi annettiin vuonna 
2000 James Heckmanille ja Daniel McFaddenille. Heckman sai palkinnon valikoitumis-
harhan analysoinnin teorian ja metodiikan kehittämisestä. Hänen ansioihinsa luetaan 
myös politiikkaevaluointien metodien kehittäminen. Tutkimuksessaan lasten kehityk-
sestä hän on yhdistänyt kansantaloustiedettä ja psykologista informaatiota. Syy näiden 
tieteenalojen yhdistämiseen on, että lasten kognitiiviset kyvyt vaikuttavat voimakkaasti 
heidän suoriutumiseensa koulutuksessa, tulevaan palkkatasoonsa, terveyteensä sekä 
muuhun taloudelliseen ja sosiaaliseen elämään.  Myöhemmin on ilmennyt, että myös 
muut kuin kognitiiviset kyvyt, kuten pitkäjänteisyys, motivaatio, omanarvontunto, itse-
kontrolli, tunnollisuus ja tulevaisuuteen suuntautuneisuus ennustavat taloudellista ja sosi-
aalista suoriutumista. Lasten kognitiivisissa ja ei-kognitiivisissa kyvyissä on suuria eroja 
ja ne liittyvät vanhempien ominaisuuksiin ja lapsen saamaan kasvatukseen. Lasten kyvyt 
ovat myös yhteydessä heidän sosioekonomiseen asemaansa. Erot lasten kyvyissä näkyvät 
ja lujittuvat varhain, jo ennen kouluikää. 

Cunha ja Heckman (2009) huomauttavat, että koulun mahdollisuus vähentää lasten 
ominaisuuksien eroja ovat hyvin pienet. Näin varmasti onkin anglosaksisissa maissa, joissa 
eriarvoinen koulujärjestelmä vahvistaa lasten taustassa olevia eroja. Koulun mahdollisuuk-
siin voi suhtautua luottavaisemmin Suomessa, jonka koulujärjestelmä on PISA-tutkimus-
ten mukaan erityisen hyvä tasoittamaan perheiden eriarvoisuuden seurauksia. Ei kuiten-
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kaan niin hyvä, etteikö Suomessakin olisi runsaasti tutkimustuloksia koulumenestyksen 
ja oppimusvaikeuksien yhteyksistä aikuisiän työttömyyteen, terveysongelmiin ja alkoho-
linkäyttöön (Ristolainen, Varjonen & Vuori 2013, 13-14).

Pääsy koulutukseen ja kyky hyötyä koulutuksesta ovat kuitenkin ratkaisevia tekijöitä 
kaikelle taloudelliselle toiminnalle. Siksi Heckman ja hänen kirjoittajakumppaninsa argu-
mentoivat toistuvasti siitä, että varhainen tuki huono-osaisen lasten ympäristölle vaikuttaa 
lasten tulevaisuuteen suotuisasti. Epäsuotuisan kasvuympäristön vaikutusten lievittäminen 
jälkeen päin ei ole yhtä kustannustehokasta kuin on epäsuotuisan kehityksen estäminen 
(Heckman 2011). Syyt ovat selvät. Erot lasten kognitiivisissa ja ei-kognitiivisissa valmiuk-
sissa johtuvat eniten perheoloista. Lasten valmiuksilla on pitkävaikutteisia seurauksia hei-
dän kehitykseensä, koulumenestykseensä, terveyteensä sekä menestymiseensä työelämässä. 
Kehitys on prosessi, jossa aiempi kehitys vaikuttaa myöhempään. Ei-kognitiiviset valmi-
udet vaikuttavat mitä suurimmassa määrin kognitiivisiin valmiuksiin. Lapsi, joka ei ole 
motivoitunut ja jolla on heikko itsetunto, oppii vähemmän kuin motivoitunut lapsi, jolla 
on hyvä itsetunto. Ympäristö, jossa älyllinen virikkeitä on vähän, ei suosi lapsen kehitystä 
samalla tavalla kuin ympäristö, jossa älyllisiä virikkeitä on runsaasti (Heckman 2008).

Heckman (2008) osoittaa varhaisen lapsuuden merkityksen viittaamalla tutkimuksiin 
romanialaisten lastenkotilasten kehityksestä. Olot romanialaisissa lastenkodeissa olivat 
Ceausescun diktatuurin aikana äärimmäiset. Lapsia ei hoidettu, aineelliset olot olivat vai-
keat. Lapset viettivät elämänsä sängyissään ilman leluja tai muita virikkeitä eikä henkilö-
kunta hoitanut tehtäviään. Lapset olivat usein sidottuja tai lukittuja huoneeseen valvonnan 
helpottamiseksi eikä väkivaltakaan ollut harvinaista. Lastenkotilapsilla oli puutteita fyy-
sisessä ja tiedollisessa kehityksessä, he olivat sosiaalisesti estyneitä ja epätavallisen stressi-
herkkiä. Adoptoidut lapset toipuivat jossain määrin, mutta heillä oli yhä ongelmia kogni-
tiivisessa ja emotionaalisessa kehityksessä sekä terveydentilassa. Mitä vanhempina lapset 
adoptoitiin suotuisampiin olosuhteisiin, sitä suuremmat olivat syntyneet vahingot ja sitä vai-
keampaa niistä toipuminen (Cunha, Heckman, Lochner & Masterov 2006; Heckman 2008). 

Usko varhaiskasvatuksen merkitykseen on levinnyt laajasti maailmassa. Myös kehitty-
vissä maissa nähdään varhaiskasvatus tuloksellisimpana ja kustannustehokkaimpana kei-
nona varmistaa, että kaikki lapset kehittävät mahdollisuuksiaan täysimääräisesti. Investointi 
varhaiskasvatukseen ei ainoastaan tasoita lasten välisiä eroja mahdollisuuksissa, vaan myös 
sen tuotto arvioidaan erittäin korkeaksi (Engle ym. 2011). Rikkaissa maissa vallitsevista 
käsityksistä käynee esimerkiksi Kanada, jonka kauppakamari (The Chamber of Commerce 
2009) on laatinut huolestuneen julkilausuman ”Kanadan tuottavuuden kohottaminen var-
haiskasvatuksen avulla”. Kauppakamari viittaa tutkimukseen, jonka mukaan varhaiskas-
vatusinvestoinnin tuottoprosentti on sata, ja arvioi Kanadan häviävän Yhdysvalloille ja 
Pohjoismaille, koska maa investoi niin heikosti varhaiskasvatukseen. 

Interventioiden vaikuttavuus

Lastensuojelulaissa puhutaan vanhempien ja huoltajien tukemisesta. Mutta mitä se tar-
koittaa käytännössä, millainen apu voi vaikuttaa lapseen? Tiedämme, että varhaislap-
suuden elinolosuhteet vaikuttavat lapsen kehitykseen ja suoriutumiseen myöhemmin 
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elämässä. Mutta tiedämme oikeastaan hyvin vähän siitä, mitkä mekanismit ohjaavat ja 
vaikuttavat lapsen kehitykseen. Heckman, Pinto ja Savelyev (2012) kehittivät metodeja 
tunnistaakseen mekanismeja, jotka vaikuttavat lapsen kehitykseen. He käyttivät Perry-
esikouluohjelman aineistoa, joka oli peräisin Michiganissa 1960-luvulla järjestetystä 
kokeilusta. Ohjelman kohderyhmänä olivat afroamerikkalaiset lapset, joilla oli matala 
älykkyysosamäärä sekä huono sosioekonominen asema. Vanhemmilla oli pienet tulot ja 
vähäinen koulutus. Ohjelma käynnistettiin, kun lapset olivat kolmevuotiaita. Puolet lap-
sista kuuluivat koeryhmään (58 lasta) ja toinen puoli (65 lasta) muodosti kontrolliryhmän. 
Koeryhmä kävi esikoulua kaksi vuotta, 2,5 tuntia päivässä. Lasten äideille järjestettiin 
kotikäynti 1,5 tuntia viikossa. Tavoitteena oli aktivoiva ja osallistava oppiminen. Osan-
ottajat oppivat suunnittelemaan, suorittamaan ja arvioimaan tehtäviä, joissa painotettiin 
sosiaalisten kykyjen kehitystä. Lapset ottivat osaa lukuisiin testeihin 3-15 vuoden ikäi-
sinä ja uudestaan 19, 27 ja 40 vuoden ikäisinä. Kontrolliryhmää testattiin samalla tavalla, 
mutta siihen ei kohdistettu muita toimenpiteitä. 

Perry-esikouluohjelma osoitti selvää edistymistä kognitiivisissa kyvyissä kokeilun 
ensimmäisinä vuosina. Muutaman vuoden kuluttua erot koe- ja kontrolliryhmän välillä 
kuitenkin pienenivät ja poikien kohdalla katosivat muutamassa vuodessa kokonaan. Tytöillä 
erot supistuivat huomattavasti, mutta eivät kadonneet kokonaan. Sen sijaan ei-kognitiivisissa 
kyvyissä saavutettiin pysyviä tuloksia. Negatiivinen käytös (externalizing behavior) väheni 
koeryhmässä ja opiskelumotivaatio kasvoi (tytöillä enemmän kuin pojilla). Heckman, Pinto 
ja Savelyev (2012) osoittivat että myönteiset muutokset lasten persoonallisuudessa vaikutti-
vat myöhemmin myönteisesti työelämään (työvoimaan osallistuminen ja palkkataso), ter-
veyskäyttäytymiseen (tupakointi) ja rikosten tekemättä jättämiseen. 

Ohjelma kohdentui pieneen ryhmään huono-osaisia lapsia ja heidän äiteihinsä. Panok-
set olivat verrattain pienet. Tärkein tulos oli, että lasten sosiaalinen kyvykkyys kasvoi, millä 
taas oli pitkäjänteisiä seurauksia heidän elämänsä laatuun, verrattuna toisiin samoissa 
oloissa kasvaneisiin lapsiin. Huomattakoon, että tässä ei erotettu esikoulun ja kotikäyn-
tien seurauksia. Emme siis tiedä, kasvoiko lasten sosiaalinen kyvykkyys esikoulun toimin-
tojen ansiosta vai siksi, että vanhempien tietoisuus toimintatapojensa tärkeydestä kasvoi.

Cunha ja Heckman (2009) huomauttavat, etteivät universaalit ratkaisut ole aina välttä-
mättä kaikkein tehokkaimpia, erityisesti jos lasten kasvuolosuhteet ovat erittäin epäsuo-
tuisat. Syrjäytyneiden lasten kohdalla toimia kannattaa kohdentaa. 

”Heterogeenisyys, mikä ilmenee sekä lahjakkuuksissa että interventioiden 
vaikutuksissa eri-ikäisten lasten kohdalla, viittaa siihen, ettei universaali poli-
tiikka riitä taistelussa epäsuotuisten olosuhteiden haitallisia vaikutuksia vas-
taan.  Optimaalinen investointi tulisi räätälöidä ottamaan huomioon ongel-
mien erityispiirteet sekä investointien tuottavuuserot erilaisissa tilanteissa. 
Kunhan tutkimus kyvykkyyksien muodostamisen taloustieteessä etenee, on 
taloustieteilijöillä enemmän ymmärrystä siitä, kuinka kasvattaa menestyviä 
ihmisiä”(mt. 320-321, oma suomennos). 
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Lisäksi Heckman (2008) painottaa, että syrjäytymisen riskiä pitäisi mitata vanhem-

muuden laadulla, ei niinkään perheiden käytössä olevilla resursseilla.
Lasten kaltoinkohtelun tunnistettuja riskejä ovat vanhempien mielenterveysongelmat, 

huumeet ja alkoholin väärinkäyttö ja väkivaltaisuus. Waldfogel (2009) toteaa, että lasten 
päivähoito on tärkeä palvelu huono-osaisille lapsille, koska se voi estää lasten kaltoinkoh-
telua. Amerikkalaiset tutkimukset osoittavat, että korkeatasoinen päivähoito parantaa 
huono-osaisten lasten kognitiivisia ja todennäköisesti myös heidän sosiaalisia kykyjään. 

Yksi syy siihen, että lasten sosiaaliset valmiudet kasvavat, jos he osallistuvat päivähoi-
toon, on että lapset oppivat toisiltaan. Pienet lapset matkivat ja toistavat tapahtumia kes-
kenään. Suuri osa sosiaalisesta oppimisesta tapahtuu tietoisen tai tiedostamattoman jäl-
jittelyn kautta. Lapset ja nuoret haluavat olla osa ryhmää ja osallistuminen tapahtuu hel-
poimmin, jos lapsi omaksuu ryhmän kulttuurin ja säännöt. Lapset ja nuoret luovat oman 
kulttuurinsa hakemalla myös aikuisten maailmasta informaatiota, jonka he sitten luovasti 
muuntavat omakseen. Päiväkoti-, esikoululais- ja koululaisryhmät ovat tärkeitä areenoja, 
joilla samanikäisten suhteita muodostetaan ja muunnetaan. Ne ovat myös ympäristöjä, 
joissa muodostetaan omia ystäväpiirejä. Usein juuri ystävien kanssa käydyissä keskuste-
luissa ja toiminnoissa lapset ja nuoret muodostavat käsityksen omasta itsestään (omaku-
van) ja yhteiskunnasta, jossa he elävät. Ryhmän yksilöt ovat useimmiten samalla sosiaalisen, 
emotionaalisen ja kognitiivisen kehityksen tasolla. Kehitys kärsii, jos jotakuta syrjitään tai 
kiusataan. Ystävyyssuhteet sisältävät vahvan yhteyden kahden yksilön välillä ja ovat siksi 
tärkeitä lapsen sosiaaliselle kehitykselle. Jos lapsella tai nuorella ei ole ystäviä, vaikeutuu 
hänen kehityksensä, sillä ihminen tarvitsee vuorovaikutusta kehittyäkseen (Williams ym. 
2001; Salmivalli 2005).

Ruotsalaisten tutkimusten mukaan on päivähoito vaikuttanut kotihoitoa myönteisem-
min lasten kognitiivisiin ja sosiaalisiin kykyihin, kun kykyjä on mitattu 8 ja 13 vuoden 
iässä. Mitä nuorempana lapsi tulee päivähoitoon (ensimmäisenä tai toisena ikävuotenaan) 
sitä myönteisempiä ovat tulokset kognitiivisessa ja sosiaalisessa kyvykkyydessä. (Anders-
son 1989; 1992). Tämä tietysti edellyttää, että päivähoidon laatu on hyvä ja se pystyy tuke-
maan lapsen kehitystä.

Suomen peruskoulureformilla 1972-1977 on ollut tasoittava vaikutus lasten kognitiivi-
siin kykyihin ja myöhempään tulotasoon. Pekkala Kerr, Pekkarinen ja Uusitalo (tulossa) 
osoittavat, että peruskoulun käynnistämisellä oli pieni myönteinen vaikutus alokkaiden 
suorituskykyyn verbaalissa testissä. Peruskoulu ei kuitenkaan vaikuttanut aritmetiikan ja 
logiikan testituoksiin. Verbaali kyvykkyys lisääntyi enemmän, jos alokas tuli perheestä, 
jossa vanhemmilla oli takanaan vain kansakoulu tai jos heidän tulotasonsa oli matala. 
Peruskoulu siis tasoitti perhetaustan vaikutuksia. Ylipäänsä koululaitos on Suomessa ja 
Pohjoismaissa taannut tietyn minimitason lapsille, jotka tulevat pienituloisista perheistä 
(Bratsberg et al. 2007).  Pekkarinen, Uusitalo ja Kerr (2009) osoittavat myös, että perus-
koulureformi vaikutti tuloliikkuvuuteen. Isien tulojen vaikutus aikuisten lasten tuloihin 
pieneni huomattavasti niiden kohdalla, jotka kävivät peruskoulun, verrattuna niihin, jotka 
olivat käyneet kansakoulun tai oppikoulun. Syynä tähän oli, että koulutusvalinta myöhen-
tyi 11 vuoden iästä 15 vuoden ikään. Vanhempien asema vaikutti valintaan enemmän, kun 
valinta tapahtui nuorempana. 
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Myös toisen asteen koulutusjärjestelyt vaikuttavat nuoriin. Oppisopimuskoulutus yksin-

kertaistaa siirtymää koulutuksesta työelämään, kun opiskelijat saavat kokemuksia työelä-
mästä jo koulutuksensa aikana. Mutta samalla on käynyt ilmi, että koulutuksensa kes-
keyttäneiden osuus on oppisopimuskoulutuksessa huomattavasti korkeampi kuin toisen 
asteen oppilaitoksissa (Bäckman ym. 2011). Jälkihuollon vaikuttavuudesta on saatu aust-
ralialaisessa ja tanskalaisessa tutkimuksessa vahvaa näyttöä. Jälkihuolto antaa sitä tukea, 
mitä lastensuojelunuoret eivät kotoa saa (Storø 2012).

Suomessakin on tehty laajoja katsauksia vaikuttavuustutkimukseen. Westmanin ym. 
(2005) tavoitteena oli tutkia perheinterventioiden vaikuttavuutta lapsiperheiden sosiaalisten 
ongelmien ratkaisemisessa, vähentämisessä tai ennaltaehkäisemisessä. Kirjoittajat koko-
sivat järjestelmällisesti yhteen kokeellisiin ja kvasikokeellisiin asetelmiin perustuvat tut-
kimustulokset. Katsaus perustuu 30 kansainväliseen tutkimusartikkeliin, jotka löydettiin 
järjestelmällisesti tiettyjä hakujanoja käyttäen valikoiduista tietokannoista. 

Lasten ja nuorten käyttäytymisongelmia hoidettaessa näyttää perheinterventioina toi-
mivan monimuotoinen, monia interventioita yhdistävä hoito tai pelkkä hoito, kuntoutus tai 
terapia. Vaikeassa riskitilanteessa olevien nuorten tilannetta pyritään useimmiten ratkaise-
maan syvällisempään vuorovaikutukseen perustuvilla hoidoilla. Niillä saadaan kohtalaisia 
tuloksia. Vähävaraisten perheiden ongelmia hoidetaan monimuotoisilla interventioilla ja 
tulokset ovat suhteellisen hyviä. Perheiden riskitilanteiden ratkaisemisessa käytetään pal-
jon yksittäisiä kevyehköjä interventioita ja tulokset ovat suhteellisen hyviä.

Vastaavanlaisessa hankkeessa Bardy ja Öhman (2007) kokosivat katsauksen 43 inter-
ventiotutkimuksesta, joiden kohteena on (”korkean riskin”) vauva- ja pikkulapsiperhetyön 
vaikuttavuus. Tutkimuksissa on paneuduttu kotikäynti-interventioihin, monitasoisiin 
interventioihin, riskitekijöiden keskinäisiin vaikutuksiin, palvelujärjestelmään ja/tai oire-
kohtaisuuteen. Tarkastelu kattaa myös kirjallisuuskatsauksia ja meta-analyyseja. Tulokset 
painottavat intervention varhaisuutta, perheen tarpeiden kohtaamista ja vuorovaikutuk-
sen onnistumista. 

” … onnistuneiden interventioiden tulisi olla sensitiivisiä vastaanottajien tar-
peille. Se edellyttää erilaisten väestöryhmien todellisuuksiin perehtymistä. 
Nopeat rakenteelliset muutokset yhteiskunnassa ovat monin tavoin vaikutta-
neet kansalaisten elinoloihin, arkeen, arvoihin, haluihin ja tottumuksiin sekä 
strategioihin, joilla ihmiset pyrkivät muutoksissa selviämään. Interventioiden 
vaikuttavuus kytkeytyy siihen, miten niissä kyetään tunnistamaan muuttu-
neiden olojen ja suhteiden synnyttämät tarpeet.” (Bardy & Öhman 2007, 22).

Forsman ja Vinnerljung (2012) ovat koonneet tarkasteltavakseen 11 interventiotutki-
musta, joissa on pyritty parantamaan huostaan otettujen lasten koulusuorituksia. Ongel-
mana on, että huostaan otetut lapset eivät suoriudu koulussa yhtä hyvin kuin ikätoverinsa, 
joilla on yhtäläiset kognitiiviset kyvyt. Tulokset viittaavat siihen, että oikeanlaiset interven-
tiot auttavat heitä selviytymään koulussa. Tutkimusta ja kokeiluja on kuitenkin toistaiseksi 
liian vähän. Heino ja Oranen (2012) ovat koonneet katsauksen lastensuojelun asiakkaiden 
koulunkäynnistä ja myös siinä tulee esiin koulumenestyksen merkitys myöhemmässä sel-
viytymisessä sekä oppimisen tuen vaikutus koulumenestykseen.
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Myös negatiivisia tuloksia vaikuttavuudesta löytyy. Esimerkiksi Vinnerljung, Bränn-

ström ja Hjern (2011, 36–39) ovat tutkineet nuorille järjestettyjen tukihenkilöiden vaikut-
tavuutta. Tukihenkilöiden tarjoaminen on Ruotsissa hyvin suosittua. Vaikuttavuutta ei 
kuitenkaan löydetty ja tekijät arvelevat sen liittyvän esimerkiksi tukisuhteiden hallitse-
mattomiin päättymisiin, mikä sinänsä on yleistä. (Näyttää kuitenkin todennäköisemmältä, 
että tulokset johtuvat jälkikäteen luodusta keinotekoisesta koeasetelmasta. Rekisteriaineis-
tosta jälkikäteen konstruoitua kontrolliryhmää ei voida muodostaa kuin osin koeryhmän 
kaltaiseksi. Lastensuojelutapaukset ovat liian moniulotteisia tällaisen menettelyn onnis-
tumiseen (ks. Alastalo & Pösö 2011, 640-641). Vinnerljung, Brännström ja Hjern (2011, 
41) päätyvät ehdottamaan tukihenkilötoiminnan tavoitteiden uudistamista. Tukihenkilöt 
voisivat ”miehisen esikuvan antamisen” tai ”tavallisen perhe-elämän mallin” sijasta kes-
kittyä vähentämään olennaista kehitysriskiä eli heikkoa koulumenestystä. Tukihenkilöt 
voitaisiin kouluttaa nimenomaan koulunkäynnin tukijoiksi lapsille, jotka näyttävät tar-
vitsevan sellaista apua. 

On myös interventioita, jotka ovat tuottaneet selvästi negatiivisia tuloksia, esimerkiksi 
rikosten tekemiseen alttiiden nuorten pelottelu viemällä heidät tutustumaan vankilaoloihin 
(Petrosino, Turpin-Petrosino & Buehler 2002). Waldfogel (2008) on tarkastellut yleisem-
mästä näkökulmasta syitä, miksi hankkeet, joissa on pyritty vähentämään lasten pahoinpi-
telyjä eivät aina onnistu: koeryhmään on saattanut valikoitua erikoisen vaikeita tapauksia, 
aktiivinen seuranta on voinut nostaa näkyviin enemmän ongelmia tai työntekijät eivät ole 
jaksaneet muiden tehtävien paineessa toteuttaa interventioita kunnolla. On myös mahdol-
lista, että vanhempien ongelmat ovat niin vaikeita, ettei niitä kyetä korjaamaan. 

Kansainvälistä tutkimusta on koottu Cochrane- ja Campbell-kirjastoihin. Niiden ide-
ana on tehdä systemaattinen meta-analyysi joukosta tutkimuksia, joiden metodi kestää tiu-
kankin kritiikin. On olennaista pyrkiä satunnaistettuihin koejärjestelyihin ja välttää liian 
hyvin kontrolloituja, keinotekoisia tutkimusympäristöjä. Systemaattisen meta-analyysin 
tuloksena syntyneet arviot vaikuttavuudesta ovat yleisesti varovaisempia kuin yksittäisissä 
tuloksellisuustutkimuksissa. On tyypillistä, että osa tutkimuksista tuottaa myönteisiä tulok-
sia, mutta eivät kaikki. Toinen tavallinen ongelma on, että tulokset ovat aluksi hyviä, mutta 
ne haihtuvat myöhemmissä mittauksissa esimerkiksi puolen vuoden tai vuoden kuluttua. 
Lapsiin kohdistuvissa interventioissa käy kuitenkin monesti päinvastoin: myönteisimmät 
seuraukset näkyvät vasta vuosien kuluttua. 

Amerikkalaiseen tutkimukseen perustuvaa tietoa lasten ja perheiden palvelujen vai-
kuttavuudesta on todella runsaasti eikä ole järkevää lähteä luettelemaan eri tutkimusten 
tuloksia. Meta-analyyseja on tehty esimerkiksi koulupinnauksen vähentämisestä, köyhien 
perheiden taloudellisesta tukemisesta, vanhemmuuteen kouluttamisesta ja kotikäynneistä, 
lasten päivähoidosta, sukulaisperheisiin sijoittamisesta lastensuojelussa ja mielenterveyden 
edistämisestä kouluissa. Eurooppalainen tieto alkaa sekin kasautua mm. EU:n hankkeissa.

Toimintapolitiikkojen ja –strategioiden muodostamisessa hyödynnetään tutkimuksia 
arvioivien katsauksien rinnalla moninaisia informaatiokeskuksia, jotka välittävät tietoa 
tutkimuksesta ja ohjelmista käytäntöön. Myös raha on tullut mukaan, tiedon välittämi-
sestä on tullut liiketoimintaa. Näyttöön perustuvat ja tulokselliset ohjelmat ovat muuttu-
massa kauppatavaraksi. Whittaker (2009) huomauttaa, että varmistamattoman protokollan 
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käyttö voi merkitä, ettei maksajaa löydy. Tiedon kaupallistaminen ei kuitenkaan helpota 
sen arviointia, vaan päinvastoin.

Kustannusvaikuttavuuden erityinen problematiikka

Jotta voitaisiin varmistaa ehkäisevien toimenpiteiden tehokkuus pitää tietyt kriteerit täyt-
tää. Ensinnäkin täytyy sosiaalinen ongelma tunnistaa ja määritellä. Toiseksi on lasket-
tava sosiaalisen ongelman kustannukset ja suhteutettava ne ehkäisevien toimien kustan-
nuksiin. Kolmanneksi tulee määrittää yhteys ongelman syiden ja ehkäisevien tai sen syn-
tymistä estävien toimien välillä. Kun ehkäisevät toimenpiteet on tunnistettu ja niiden 
kustannukset ovat matalammat kuin ongelman kustannukset, kannattaa ryhtyä toimiin 
(Stagner & Lansing, 2009). 

Tiedämme, että lasten ja nuorten hyvinvoinnissa on puutteita, mutta tuo tieto ei vielä 
merkitse sitä, että sosiaalinen ongelma on määritelty hyvin. Tiedämme, että sosiaalipoli-
tiikka ja perhepolitiikka sen osana aiheuttavat kustannuksia ja että etenkin lasten huostaan-
otto sekä ihmisten syrjäytyminen tulevat yhteiskunnalle kalliiksi, mutta kaikki kustannus-
laskelmamme ovat karkeita arvioita. Tunnemme varsin huonosti syy-yhteydet sosiaalisten 
ongelmien ja niitä ehkäisevien tai niiden syntyä estävien toimien välillä. Niinpä perhepo-
litiikkaa on mahdotonta arvioida, jos noudatetaan Stagnerin ja Lansingin vaatimuksia. 

Jotta pääsisimme tässä selvityksessä todelliseen kustannusvaikuttavuuden analysoin-
tiin, meidän olisi kyettävä kuvaamaan jokaisen perheitä tukevan palvelun ja tulonsiirron 
kustannukset, niiden kyky vähentää lasten ja nuorten ongelmia sekä siitä tulevaisuudessa 
seuraavat tulot ja menot. Sitten vertaisimme primaari-, sekundaari- ja tertiaariprevention 
kustannusvaikuttavuuksia toisiinsa. Voisimme näin osoittaa, onko esimerkiksi perhetyöllä 
suurempi kustannusvaikuttavuus kuin laitoshoidolla. Ikävä kyllä, näin massiivisen tutki-
musohjelman toteuttamista kaikkine välttämättömine koejärjestelyineen tuskin tullaan 
Suomessa näkemään. Mutta vähitellen voimme tehdä kansainvälisessä yhteistyössä alue-
valtauksia, joiden avulla päästään tekemään keskeisimpiä vertailuja.

  Vielä ei olla niinkään pitkällä, vaan on tyydyttävä soveltamaan ulkomaisia tutkimus-
tuloksia. Tietoja toimivista lasten kaltoinkohtelun ehkäisyohjelmista ja niiden kustannus-
tehokkuudesta kokoaa Yhdysvalloissa moni organisaatio (esimerkiksi National Clearing-
house on Child Abuse and Neglect Information; Promising Practices Network on Children, 
Families and Communities).

Onnistuvatko huostaanotot?

Selvitystehtävämme ydinkysymyksiä on huostaanottojen tuloksellisuus. Jos huostaan-
otoilla saadaan hyviä tuloksia, niiden määrä ei ole niin suuri ongelma kuin jos tulokset 
ovat epätyydyttäviä. Sitä paitsi suomalaisilla tietokannoilla on todella vaikeaa tarkastella 
minkään muun lastensuojelutoimen tuloksellisuutta.

Huostaanottojen tuloksellisuudesta tiedetään kohtuullisen paljon. Kestilän ym. (2012b) 
tutkimuksessa kodin ulkopuolelle sijoitettujen opiskelussa ja työllistymisessä oli enemmän 
vaikeuksia kuin nuorilla keskimäärin. Sairastavuus, varhainen kuolleisuus, rikollisuus ja 
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teinivanhemmuus olivat tavallista yleisempiä. Voidaan myös puhua riskien siirtymisestä 
sukupolvesta toiseen: huostassa olleiden nuorten naisten elämään näyttäisivät liittyvän var-
hainen äitiys, lyhyt koulutus, yksinhuoltajuus ja kiinnittyminen kotiin lapsia hoitamaan 
(Heino & Johnson 2010, 280). 

Mutta tuskin kukaan odottaakaan, että huostaanotto poistaisi lapsen lähtökohtiin liit-
tyneet rasitteet. Olennaista on, että huostaanotto parantaa tilannetta siihen verrattuna, että 
sitä ei olisi tehty. Näin arvioidaan yleensä tapahtuvankin. Käsitystä tilanteen kohentumi-
sesta tukee myös se, että huostaan otetut lapset palaavat aika harvoin takaisin kotiin. Silti 
myös huostaanotossa itsessään on omat riskinsä eikä kaikkien lasten tilanne parane (Ero-
nen 2004; Huuskonen ym. 2010; Pösö 2010; Kestilä ym. 2012b; Eronen 2013). 

Varhainen huostaanotto, varsinkin pysyvänä sijoituksena perheeseen, onnistuu myö-
hempien elämäntapahtumien valossa paremmin kuin lyhytaikaiset laitossijoitukset (Heino 
& Johnson 2010, 280-282). Tämä viittaa ajoissa tehdyn huostaanoton onnistumiseen: onhan 
vaikeaa ajatella, että pikkulapsena huostaan otettujen lähtökohta biologisessa perheessä 
olisi ollut teini-iässä huostaan otettuja parempi. Huostaanottojen tuloksellisuuden ja lap-
sen edun näkökulma puoltaisivat pysyvien huostaanottojen ja niihin liitettyjen adoptioiden 
mahdollisuutta. Suomalainen lainsäädäntö ei tätä kuitenkaan mahdollista. 

Huostaanotto myöhäisessä teini-iässä on merkki riskeistä, jotka liittyvät varhaista huos-
taanottoa vähemmän vanhempiin ja enemmän omaan kokemukseen ja identiteettiin. Lai-
toshoitoon teini-iässä sijoitetuista nuorista miehistä on joka neljäs 23-24 vuotias työttömänä 
tai eläkkeellä ja toinen neljännes ryhmässä ”muut” (ei työssä, opiskelemassa, varusmiehenä, 
kotona lapsia hoitamassa, työttömänä eikä eläkkeellä) (Heino & Johnson 2010 , 282-283).

Huostaanotto on hämmästyttävän pysyvä tapahtuma. Erosen (2013) seuranta-aineis-
tossa, joka kuvaa huostaan otettuja lapsia viiden vuoden jälkeen, palasi 97 tapauksesta 11 
kotiin. Heistä neljä palautettiin hallinto-oikeuden päätöksellä, kolme otettiin jonkin ajan 
kuluttua uudelleen huostaan ja varsinaisesti vain neljä huostaanottoa päättyi kotiin palaa-
miseen. Seurannan päättyessä huostassa oli yhä 44%, joten jotkut heistä voivat vielä palata 
kotiin. Todennäköisyys ei ole suuri, koska huostaanotto on jo jatkunut heidän kohdallaan 
yli 5 vuotta.

Lastensuojelun avohuollon tuloksista ei Suomessa voi tehdä yleistyksiä. Maassa ei kerätä 
valtakunnallista tietokantaa avohuollon tekemisistä eikä tuloksista. Mainittakoon kuiten-
kin Huuskosen ym. (2012) tekemä, sosiaalityöntekijöiden arvioihin perustuva, seuranta 
avohuollon tuloksista kahdessa kaupungissa. Runsaan vuoden tarkastelujaksolla eivät avo-
huollossa pysyneiden lasten ongelmat juuri vähentyneet.

Kustannusvaikuttavuuden laskemisen vaihtoehdot

Heinonen, Väisänen ja Hipp (2012) ovat arvioineet yksittäisten lastensuojelutapaus-
ten kustannusten muodostumisen prosesseja. Kustannukset riippuvat siitä, miten laa-
joja ongelmat ovat, miten suojelutoimet ajoitetaan ja miten ne onnistuvat. Jos varhaiset 
ehkäisevät toimet onnistuvat hyvin, voivat kustannukset jäädä muutamiin satoihin euroi-
hin. Jos taas perhe toimii huonosti, lapsella on vaikeita terveys- tai mielnterveysongelmia 
ja lapsi otetaan huostaan, voivat kustannukset kohota satoihin tuhansiin euroihin vuo-
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dessa. Jos lapsi ei pysty osallistumaan aikuisena työelämään, vaan elää toimeentuloturvan 
varassa, arvioidaan 40 vuoden bruttokustannusten nousevan yli 700 000 euroon. Kus-
tannuksiin voidaan lukea myös muita tukia, ansiotyöstä pois jäämisestä seuraava tulojen 
menetys sekä sairauskustannuksia (Valtion tarkastusvirasto 2007).  

Toinen mahdollisuus on harjoittaa kustannus-hyötyanalyysia yksittäisten perhepoli-
tiikan osa-alueilla, yrittäen muodostaa käsitystä siitä, miten tehokkaita nämä osa-alueet 
ovat. Kustannuksia on suhteellisen yksinkertaista johtaa eri budjettimomenteilta tai arvi-
oida yksittäisten toimien tai palvelujen käyttäjien aiheuttamia kustannuksia. Sen sijaan 
yksittäisten toimenpiteiden hyöty on mutkikkaampi kysymys. 

  Perhepolitiikan ensisijainen päämäärä on lasten etu. Varsinaisiksi edunsaajiksi voi-
daan ensinnäkin laskea ne, jotka saavat välitöntä hyötyä erilaisista toimenpiteistä, siis lap-
set ja nuoret sekä heidän perheensä. Myös veronmaksajat, yhteiskunta kokonaisuutena ja 
yrityksetkin hyötyvät lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Kertyyhän hyvinvoiville lapsille 
sosiaalisia ja kognitiivisia valmiuksia, jotka antavat heille mahdollisuuksia kehittyä vas-
tuullisiksi nuoriksi. Hyvinvoivat nuoret opiskelevat ja löytävät paikkansa työmarkkinoilla. 
Hyvinvoivat työntekijät kehittävät osaamistaan ja osallistuvat tuottavuuden kasvattamiseen 
työpaikallaan. Hyvinvoivat työntekijät saavat palkkatuloja, jotka antavat heille mahdolli-
suuden elättää itsensä ja heistä riippuvaiset perheenjäsenet, lisäksi valtio saa niistä verotu-
loja. Hyvinvoivat yksilöt tarvitsevat vähemmän julkista tukea. On todella vaikeaa rajata, 
ketkä perhepolitiikan etuuksista hyötyvät. Miten siis voimme mitata yksittäisten toimien 
tuottaman hyödyn?

On kehitetty monta eri tekniikkaa, joiden avulla muunnetaan rahaksi myös henkilö-
kohtaisia ja yhteisöllisiä hyötyjä, kuten onnellisempia ja terveempiä lapsia, paremmin toi-
mivia perheitä ja turvallisempia ja voimakkaampia yhteisöjä, pidempää elämää, parempia 
ihmissuhteita, osallisuutta, kivuttomuutta, väkivallattomampaa elämää (Izmir & Robin-
son 2004, 10-11). 

Tarkin tapa mitata yksittäisen toimenpiteen hyötyä on suorittaa koe. Ryhmä tukea tar-
vitsevia ihmisiä jaetaan satunnaisesti koe- ja kontrolliryhmiin. Koeryhmään kohdistetaan 
tukitoimi tai interventio, kun taas kontrolliryhmään ei kohdisteta mitään tai toisenlainen 
toimenpide. Kun molemmat ryhmät testataan sekä ennen toimenpidettä että useita ker-
toja sen jälkeen, voidaan saada arvio toimenpiteen vaikutuksesta. Koejärjestelyn erityinen 
arvo on siinä, että vie tutkijan lähemmäksi syiden ja seurauksien välisiä yhteyksiä kuin 
mikään muu lähestymistapa. 

Kokeilujen edellytyksiä on kuitenkin harkittava huolellisesti. Yleensä ei ole hyväksyt-
tävää olla antamatta samanlaisia julkisia tukitoimia kaikille, jotka niitä tarvitsevat. Siksi 
kokeilut, jotka eivät kohdistu kaikkiin, vaativat tarkkaa eettistä ja juridista harkintaa. Toi-
nen vaikea kysymys on, että kokeilujen asetelmien tulisi olla niin realistisia, että tuloksilla 
on todellista sovellutusarvoa. 

Kokeen järjestämisen vaihtoehdot eivät anna yhtä varmoja arvioita syntyneestä hyö-
dystä. Toimenpiteitä voidaan esimerkiksi arvioida vertaamalla erilaisten projektien tulok-
sia tai eri alueita keskenään. Vaikutusten arvioinnissa voidaan myös käyttää aiempia tut-
kimustuloksia, jotka ovat arvioineet erillaisten toimien seurauksia ja liittää arviointiin 
joukko oletuksia. Esimerkiksi hyötyä voidaan arvioida hinnoittelemalla havaitut vaiku-
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tukset markkinahinnan avulla. Vaikkapa koulun kesken jättämisen hintaa ja sen estämi-
sestä syntyvää hyötyä voidaan mitata erolla palkkatuloissa: paljonko enemmän ansaitsee 
koulunsa loppuun suorittanut verrattuna koulun kesken jättäneeseen. Toinen vaihtoehto 
hyödyn arviointiin on tutkia, paljonko ihmiset ovat valmiita maksamaan estääkseen jon-
kin negatiivisen asiantilan. Edelleen on mahdollista laskea, paljonko tulevissa tukitoimissa 
todennäköisesti säästetään, mikäli toimenpide suoritetaan. Jos säästöt ylittävät toimenpi-
teen hinnan, on tämä varmasti kannattava (Izmir & Robinson 2004). 

Kustannuksia ja hyötyjä voidaan laskea monin tavoin ja saada varsin erilaisia tuloksia, 
riippuen malliin sisällytetyistä oletuksista. Yleensä laskennassa tyydytään kirjaamaan ohjel-
man todelliset kustannukset ja laskemaan hyödyiksi säästöt esimerkiksi sairastamiseen, 
erityisopetukseen, toimeentuloturvaan ja rikollisuuteen liittyvissä julkisissa menoissa. On 
tavallista myös ottaa huomioon toimintakyvyn paranemisesta seuranneet palkka- ja vero-
tulot. Tuloksiin vaikuttaa olennaisesti se, miten pitkän aikavälin hyödyt otetaan huomi-
oon, tulevien hyötyjen arvioinnissa voidaan käyttää diskonttausta (Maher ym. 2012, 620). 
Lee ja Aos (2011, 687) painottavat myös riskianalyysin tärkeyttä: mikä on todennäköisyys, 
että investointi menee hukkaan?

Interventiot tuottavat tietysti myös sellaisia myönteisiä tuloksia, jotka ovat vaikeasti 
muunnettavissa rahaksi. Luetaanko mukaan myös altruistisia arvoja, sitä että haluamme 
toisille parempaa elämää? Paljonko ihmiset ovat valmiita maksamaan vaikkapa lasten tai 
liikenteen turvallisuuden lisääntymisestä? (Izmir & Robinson 2004). Yritykset arvioida 
näitä hyötyjä rahassa eivät ole kuitenkaan insipiroineet tutkijoiden valtavirtaa. Voi myös 
olla poliittisesti mahdotonta odottaa vuosikymmeniä, ennen kuin voidaan tunnistaa yksit-
täisen toimenpiteen kokonaisvaikutus.

Amerikkalaisia tutkimuksia kustannusvaikuttavuuden laskemiseksi on runsaasti ja 
niillä voidaan osoittaa olleen myös vaikutusta poliittiseen päätöksentekoon, esimerkiksi 
esikoulun toteuttamiseen (Lee & Aos 2011, 687). Kaikki esimerkit eivät kuitenkaan vakuuta. 
Esimerkiksi Reynolds ym. (2002) arvioivat Chicago Child-Parent keskusten kannattavuutta. 
Nämä keskukset toimivat julkisissa kouluissa ja antavat koulutus- ja perhetukea pienituloi-
sille 3-9–vuotiaille lapsille. Tuotto lasketaan lisääntyneinä henkilökohtaisina tuloina sekä 
vähentyneinä julkisina kustannuksina ja rikosuhrien kärsiminä menetyksinä. Esimerkiksi 
lisääntyneet verotulot arvioidaan 65 ikävuoteen ja vähentyneet rikoskustannukset 44 ikä-
vuoteen asti. Toisaalta kustannuksena otetaan huomioon ohjelmakulujen ohessa kasva-
nut todennäköisyys suorittaa korkeakouluopintoja 18-22 vuoden iässä. Näin laskettuna 
esimerkiksi esikouluohjelman tuotto nousi 7-kertaiseksi investointikustannuksiin verrat-
tuna. Mielestämme on kuitenkin kyseenalaista pitää tätä tulosta näyttönä, joka sellaisenaan 
kelpaisi päätöksenteon pohjaksi. Joissain hankkeissa keskitytään lyhyempään aikaväliin, 
esimerkiksi Maher ym. (2012) tarkastelevat vain kahta vuotta ohjelman päättymisen jäl-
keen, mikä taas puolestaan johtaa mahdollisten pitkävaikutteisten seurausten aliarviointiin.

Rousu (2007, 168–181) luettelee ison joukon suomalaisia projekteja, joissa on pyritty 
ongelmien ehkäisemiseen ja joiden yhteydessä puhutaan myös kustannusten säästöstä: 
Hankkeet ovat koskeneet mm. lapsiperheiden varhaista tukea, vauvaperhetyötä, läheis-
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neuvonpitoa ja moniongelmaisten perheiden elämänhallinnan parantamista. Rousu esit-
telee myös tutkimustuloksia, joita on saatu päihdehuollossa, mielenterveystyössä, nuorten 
työllistämis- ja aktivointipalveluissa ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisessä.

Imatralla huolestuttiin ”hallitsemattomasti” (noin 10 % vuodessa) kasvaneista lasten ja 
nuorten erityispalveluiden menoista. Ideana oli investoida varhaisen tukemisen palvelui-
hin moniammatillisessa hyvinvointineuvolassa, vähentämättä rahoja korjaavasta työstä. 
Keskeisiä ideoita olivat kattavat kotikäynnit, pitkäkestoinen perhetyö ja perhetyöntekijän 
pysyvyys. Tuloksina pitkäaikaiset sijoitukset vähenivät, yksi lastenkoti lakkautettiin ja sen 
sijaan lisättiin intensiivistä perhetyötä (Kirmanen 2012). Myös Hämeenlinnassa on onnis-
tuttu samantapaisista lähtökohdista sekä 16-18-vuotiaisiin kohdistuvalla Toppari-hank-
keella vähentämään häiriöpalvelujen kustannuksia voimakkaan kasvun jälkeen.

Kaiken kaikkiaan ovat perhepolitiikan hyötylaskelmat hyvin vaikeita suorittaa ja tulok-
set joka tapauksessa arvioita. Erilaiset ihmiset erilaisine tarpeineen tarvitsevat erilaista 
tukea, mikä tarkoittaa, että optimaalisen tuloksen saavuttaminen vaatii erilaisia tukitoi-
mia. Tehokkainta on joka tapauksessa pyrkiä siihen, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus 
opiskella ja löytää itselleen paikka työmarkkinoilta. Ihmisen potentiaali pääsee oikeuk-
siinsa tuotannossa ja siten lisääntyy myös tuottavuus maassa. 

Lasten ja nuorten palvelujen kustannusvaikuttavuuden laajamittainen tutkimus on 
Suomessa alkuvaiheessa. Yleistä tietoa vaikuttavuudesta ei ole, ei edes tehdyistä toimenpi-
teistä. Olemme kaukana amerikkalaisen kustannusvaikuttavuutta koskevan tutkimuksen 
maailmasta ja sielläkin tutkimus on yhä pitkälti harjoitteluvaiheessa. Kun tällainen tut-
kimus edellyttää suurta määrää valintoja, ne täytyy tehdä yhdenmukaisesti, jotta tuloksia 
pystytään vertaamaan. 

Kuinka voimme päättää, millaiset toimet johtavat parhaaseen tulokseen, kun on enem-
män tai vähemmän mahdotonta saavuttaa vedenpitäviä tuloksia? Koejärjestelyihin perus-
tuva suomalainen vaikuttavuustieto on toistaiseksi niin niukkaa, ettei kunnollisia meta-
analyyseja voida Suomessa tehdä. On pakko tulkita erillisten tutkimusten tuloksia ja nojata 
asiantuntijoilta sekä muilta osapuolilta koottuihin arvioihin. Se ei ole ongelma, suurempi 
ongelma voisi syntyä, jos päätöksenteon pohjana olisivat huonot aineistot, huonot mittauk-
set ja tarkoitushakuiset johtopäätökset. Näyttöön perustuvaa politiikkaa ei kannata tavoi-
tella ennen kuin käytettävissä on erinomainen näyttö.
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4 Lisää tietoa!
Vaikuttavuustiedon moninaisuus

Perhepoliittiset toimet merkitsevät perheiden ja lasten tukemista. Perheiden suurelle 
enemmistölle riittää tarjottu universaali tuki. Pienellä osalla perheistä on vaikeutuvia 
ongelmia ja niiden lasten kehitys edellyttää useammanlaista suunnattua tukea. Erilaiset 
tarpeet edellyttävät erilaista tukea eikä standardiresepti riitä siihen ongelmakimppuun, 
jonka osa lapsiperheistä kohtaa. Lapsen kehitys ei voi eettisista syistä olla kokeilukohde, 
jossa yhdet saavat kehitykseensä tukea, mutta toiset jätetään ilman. Jokaisen lapsen tuen 
tulee saada hyvin perusteltua, riittävää tukea. Jotta voitaisiin ratkaista, mitkä toimet anta-
vat parhaat tulokset, tarvitaan enemmän tutkimusta.

Kun kokeiden tekemisellä on perhepolitiikassa eettiset rajansa, voidaan pitkittäisiä 
rekisteriaineistoja käyttää arvioimaan perheiden riskien ja toimenpiteiden onnistumisten 
suhteita. Alueellisten erojen tarkastelun avulla voitaisiin tunnistaa paremmin ja heikom-
min onnistuneita perhepolitiikan osa-alueita. Tämä voisi osoittaa suuntaa onnistuneille 
perhepolitiikan toimintamuodoille. 

Miten perhepolitiikan toimintoja voidaan kehittää? Kun vaikuttavuustutkimukseen 
perustuvia suosituksia ei ole, näyttää siltä, että yksittäiset sosiaalityöntekijät pakotetaan 
ottamaan valtavan suuri vastuu kaikista kohtaamistaan tapauksista. He ansaitsevat parem-
man tuen ja avun voidakseen tehdä parhaat mahdolliset päätökset. 

Kun tavoitellaan moninaisia vaikutuksia, ei niitä voi mitata kuin moninaisten indikaat-
torien avulla. Sosiaalitutkimuksessa tuloksellisuuden kuvaus ei ole koskaan helppoa. Ei ole 
ainetta tai operaatiota A, joka tuottaa todennäköisyydellä B seurauksen C. Kuten aiemmin 
olemme kuvanneet, sosiaalisten ongelmien hallinnassa suoritetaan tiettyjä tekoja, tietyissä 
olosuhteissa tietynlaisille ihmisille. Kuitenkaan ”tietty” ei ole reaalisten ihmisten ja orga-
nisaatioiden maailmassa täysin standardoitavissa. 

Sosiaalisia interventioita koskevassa vaikuttavuustutkimuksessa on hyväksyttävä se, 
että luonnontieteille tyypillisiä yksinkertaisia koeasetelmia ei voi sellaisenaan soveltaa. 
Toimenpiteen kohteena olevan ongelman kaikkia ulottuvuuksia ei voi standardoida, inter-
ventiot eivät ole laboratorioiden ulkopuolella yhdenmukaisia. Myöskään se ongelma, johon 
pyritään vaikuttamaan, ei ole erotettavissa oleva kokonaisuus, sillä ihmiset ovat keskenään 
erilaisia. Periaatteessa tämä kaikki johtaa siihen, että kaavamaisen tutkimuksen tulokset 
alittavat ne mahdollisuudet, joihin voidaan päästä, kun onnistutaan tulkitsemaan tilanteita 
ja ihmisiä oikein ja löytämään joustavat toimintatavat. Jos ymmärretään A, muotoillaan 
B toisin ja saavutetaan parempi C. Sosiaalihuollossa tällainen lähestymistapa on mahdol-
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linen. Sosiaalityön perusidea on, että sillä ei ole lupaa turvautua osaoptimointiin. Tämä ei 
koske mitään enempää kuin lasten ja nuorten elämän perusteiden rakentamista.

Sosiaalityössä ei haeta keskimäärin tai tilastollisen merkitsevyyden perusteella toimi-
vaa kausaalisuhdetta, vaan parasta mahdollista kokonaisratkaisua. Oikean toimintatavan 
hakeminen muistuttaa enemmänkin kaiken relevantin huomioon ottavaa oikeusharkintaa 
kuin syiden ja seurauksien matemaattista summaamista. Tällaisessa harkinnassa tarvitaan 
paljon ja monenlaista informaatiota. Maksimaalisen vaikuttavuuden hakeminen vaatii 
taustakseen rekisteritutkimusta, tilastoihin ja surveyhin perustuvaa tutkimusta, kvalita-
tiivista tutkimusta ja niiden lisäksi yleistä sekä tapausta koskevaa kokemustietoa. Viime 
vuosikymmenten vaikuttavuustutkimus on painottanut erittäin voimakkaasti kokemus-
tiedon merkitystä. Kenen arvio voisi olla tärkeämpi kuin toiminnan kohteen? Kansainvä-
linen vaikuttavuustutkimus on jo pitkään painottanut käyttäjien osallistumista tuloksen, 
ennen muuta laadun arviointiin (Beresford & Branfield 2006). Suomessa kiinnostus koke-
mustietoa ja lasten kuulemista kohtaan on selvästi nousussa ja se aletaan ymmärtää vai-
kuttavuuden tarkastelun osaksi (esim. STM 2012; Vario ym. 2012).

Mahdollisella ja todennäköisellä on kuitenkin eronsa. Reaalimaailmassa toimitaan insti-
tuutioissa, joilla on käytettävissään tietyt keinot. Keinot rajoittavat sitä, mitä instituutioissa 
halutaan tietää. Instituutiot päätyvät mielellään tekemään sitä, mikä on niille helppoa. Mitä 
autoritaarisempi asetelma on, sitä vähemmän instituutiot kysyvät, mitä ne voisivat tehdä 
toisin ja kuuntelevat kokemustietoa. Sen sijasta ne nojautuvat mielellään yksinkertaisten 
vaikuttavuustutkimusten tarjoamiin ratkaisuihin. Sosiaalisia ongelmia käsiteltäessä ei vai-
kuttavuustutkimus voi kuitenkaan tuottaa patenttilääkkeitä.

Nykytila

Tuija Erosen (2007) katsauksen kirjallisuusluettelo nimeää liki sata väitöskirjaa tai lisen-
siaattityötä ja kolmisensataa tutkimusta kaiken kaikkiaan. Silti jokainen 2000-luvulla laa-
dittu lasten ja nuorten sosiaalisia ongelmia käsittelevä raportti kertoo tietopohjan olemat-
tomuudesta ja tutkimuksen riittämättömyydestä. Lastensuojelun tieto ja tutkimus -hanke 
on kuvannut laajoja tiedontarpeita ja esittänyt tutkimusohjelmia sekä ajatuksia tutkimuk-
sen organisoinnista (Pekkarinen 2011), Valtiontalouden tarkastusvirasto (2012, 208-210) 
vaatii kustannusten selvittämistä sekä tilastoinnin uudistamista vaikuttavuuden arvioin-
nin edellytysten luomiseksi. Rousu (2007) on esitellyt väitöskirjassaan erittäin laajan tie-
totarpeen, jossa on mukana myös hallinnolle tärkeitä teemoja (ks. myös Suhonen 2008). 
Meidän ei ole järkevää toistaa erityisasiantuntijoiden työn tuloksia tässä, vaan keskittyä 
lyhyestä arvioimaan tietopohjan luomista ja sen merkitystä. 

Mitä siis käytännössä tarkoittaa se, että tiedämme liian vähän? Mitä olisi tärkeintä tie-
tää? Miten paljon ylikuormitettua lastensuojelua voidaan kuormittaa uusilla tietojenke-
ruutehtävillä?

Aineistojen äärimmäinen niukkuus. Emme tiedä, mitä lastensuojeluilmoituksen jäl-
keen tapahtuu.  Tiedämme minkä ikäisiä lapsia lastensuojeluun tulee ja ovatko he poikia 
vai tyttöjä, mutta emme tiedä, mitä avohuollossa tapahtuu. Avohuolto on varsinainen musta 
laatikko. Esimerkiksi valtakunnallisesti vertailukelpoinen tieto lastensuojeluilmoitusten 
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syistä, ilmoitusten tekijöistä ja käsittelystä puuttuu kokonaan (STM 2012, 18). Kenellä-
kään ei siis ole myöskään laajapohjaista tietoa siitä, miten tullaan siihen lain edellyttämään 
tilanteenmääritykseen, ettei muita keinoja ole ja lapsi joudutaan ottamaan huostaan. Vielä 
1980-luvulla koottiin tietoa asiakkuuden ja huostaanottojen syistä, ei enää. Tilastolain 
muutos on aikanaan estänyt syiden rekisteröinnin. Tiedämme huostaanottojen määrän ja 
meillä on karkea jaottelu sijoittamisesta perheisiin, ammatillisiin perhekoteihin ja laitok-
siin. Emme kuitenkaan tiedä lastensuojelulaitosten kokoa tai henkilökunnan koulutus-
taustoja. Emme edes tiedä, montako lastensuojelulaitosta maassa on. Emme tiedä, kauanko 
huostaanotot kestävät, miksi ne päättyvät ja millaisin tuloksin. Lasten arjesta sijoituksen 
aikana ei tiedetä juuri mitään, esimerkiksi heidän terveydentilastaan (Pekkarinen 2011). 

Miten siis voisimme tosissaan yrittää määrittää syitä tapausmäärän kasvuun tai alu-
eellisiin eroihin? Tiedon perustavanlaatuisella puutteella on olennainen vaikutus lasten ja 
nuorten ongelmien hallinnan mahdollisuuksiin. Suunnittelu ja toiminta perustuvat pitkälti 
tuntumaan koska ne eivät voi perustua tietoon. 

On monia tärkeitä, konkreetteja kysymyksiä, joihin ei löydy vastausta (esim. Pekkari-
nen 2011):
•	 Lastensuojelun tarpeeseen johtavien syiden merkitys erikseen ja yhdistelminä?
•	 Missä määrin perheen kokonaisuus otetaan huomioon lastensuojelun käytännössä? 

Tuetaanko vanhempia? Otetaanko sisaruus huomioon?
•	 Tukihenkilöiden käyttö?
•	 Asiakasprosessin hoitaminen kokonaisuutena tai pilkottuna?
•	 Sijoitusten epäonnistuminen?
•	 Erityisryhmien laajuus ja käsittely? 
•	 Lasten tarpeiden ja palvelujen suhde, jonojen merkitys?

Ristolainen, Varjonen ja Vuori (2013, 57) korostavat erityistä tietoaukkoa maahanmuut-
tajataustaisten perheiden kohdalla: palvelujen käytöstä, ongelmien syistä, tuen tarpeista ja 
menestystekijöistä tiedetään hyvin vähän. He kysyvät myös tietoa siirtymistä peruskou-
lusta toiselle asteelle, koska siihen liittyy erityinen syrjäytymisvaara.

Kun tietoa kerätään ylipäänsä kovin vähän, se asettaa rekisteriaineistojen hyödyntä-
miselle absoluuttisen rajan. Siltä vähäiseltä osin kuin rekistereissä on tietoa, on aineistojen 
luominen työlästä ja kallista ja lisäksi prosessissa hukkuu informaatiota (Pekkarinen 2011, 
40-45). Kun aineistoja ei ole jalostettu käytettäviksi, kestää niitä uudella tavalla hyödyntä-
vän tutkimuksen aloittaminen vuosia. Aivan uuden tiedon kerääminen erillistä tutkimusta 
varten suoraan kentältä taas on hidasta ja kallista. Tällä matkalla riittää portinvartijoita, 
joilla on omat ehtonsa ja päätösaikataulunsa. Varsin usein tällaisen tutkimuksen aineisto 
jää kertakäyttöiseksi, koska tutkimuskysymykset vaihtelevat ja tietosuoja sekä aineistojen 
omistus rajoittavat uusia käyttömahdollisuuksia.
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Pekkarinen (2011, 60) vetää yhteen todeten, että meillä on hyvin vähän tietoa edes siitä, 

mitä emme tiedä tai mitä tulisi tietää. Lapsia otetaan massoittain huostaan, mutta ilmiöstä 
ei ole tutkimustietoa edes perusteiden verran. Vielä enemmän meiltä puuttuu tietoa ennalta 
ehkäisevän lastensuojelun tehokkuudesta (mt.  50). On hämmästyttävää, ettei Suomessa ole 
hyödynnetty erinomaista luonnollista vertailuasetelmaa ja tutkittu päivähoidon vaikutuk-
sia lasten kehitykseen verrattuna pitkään kotona hoidettuihin lapsiin. Myös kotipalvelujen 
ja niiden supistumisen merkitys lapsiperheille on jäänyt hämärän peittoon.

Tietostrategian perusteet 

Syvään tiedonpuutteeseen on vastattava leveällä rintamalla. Tarvitaan rekistereitä ja tilas-
toja sekä tutkimusohjelmia, jotka sisältävät monenlaista tutkimusta. On rakennettava 
kustannusvaikuttavuuden tutkimukselle tukeva perusta. 

Rekistereitä ja tilastoja tarvitaan yleiskuvan luomiseksi asioiden tilasta. Muutamalla 
erottelevalla muuttujalla luodaan yleiskuva, joka vastaa kysymykseen: mitä oikeastaan 
tapahtuu. Mistä on kyse, mitä on tehty, mikä on ollut tulos? Sitä tarvitsevat hallinta, poli-
tiikka, media ja kansalaiskeskustelu. Kattavia rekistereitä tarvitaan myös aineistoksi yksi-
tyiskohtaisempia tutkimuksia varten. 

Yksityiskohtaisemman tiedon luomisessa, erityisesti sosiaalityössä, pitää olla tarkkana, 
ettei ylenmääräinen tiedonhalu vaikeuta itse perustoimintaa. Sosiaalityöntekijöiden arvio 
selontekovelvollisuuksien vaikutuksista työn edellytysten heikkenemiseen on jo nyt huo-
mattavan negatiivinen (Mänttäri-van der Kuip 2013). Dokumentoinnin tulee olla työnteki-
jöiden kannalta mielekästä. Ei ole mahdollista välttää sitä, että jokaisen lastensuojelutyön-
tekijän täytyy osallistua rekisterien luomisessa välttämättömään dokumentointiin, mutta 
samalla se auttaa sekä oman että yhteisen työn hallinnassa. 

Tarvitaan myös tutkimusohjelma luomaan päätöksenteon edellyttämä perusymmärrys 
lasten ja nuorten ongelmista ja niiden käsittelystä. Tutkimusten avulla selvitetään ongel-
mien tarkkaa kohdentumista, ongelmien ja niiden käsittelyn eroja ajassa ja paikassa, ins-
tituutioiden ja ammattikuntien osallistumista ehkäisemisen lavealla spektrillä. Avataan 
päivähoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun toimintaa ongelmien kanssa. Kysytään, mitä 
tapahtuu, mitkä ovat ongelmat, mistä ilmoitukset tulevat, mitä ne sisältävät, miten ongel-
mat näkyvät siellä missä ne tunnistetaan, miten asioita käsitellään, kuka toimii ja millai-
sella menestyksellä. Mitä eroja tässä kaikessa on erilaisten ja eri tavoin toimivien kuntien 
välillä? Miten lopulta löydetään poliittiset ja muut yhteiskunnalliset ratkaisut, joilla ongel-
mien kasvu pysäytetään? Ohjelma sisältää monenlaista tutkimusta: paikallista, valtakun-
nallista, historiallista, yhteiskunnallista, jotta syntyy vastauksia niihin kysymyksiin, joita 
tässäkin raportissa on ihmetelty. Tärkeimmistä teemoista on tehtävä toistuvaa tutkimusta 
vertailuja varten: mihin olemme menossa?

Tietenkin tarvitaan myös kokeellista tutkimusta ja sen edellytysten puuttuessa kokeen 
kaltaisia rekonstruktioita (kvasikokeita). Emme pääse kunnolla kiinni tuloksiin emmekä 
tiedä, mikä toimii, ennen kuin rakennamme koejärjestelyjä. Mutta kun tehdään kokeita, 
jotka yleensä ovat kalliita, on hyödynnettävä kaikkea sitä, mikä on opittu kokeilujen ja hank-
keiden tulosten haihtumisesta. Kokeet on tehtävä tieteellisesti hyvin ja sovellutusten kan-
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nalta relevantilla tavalla. Järjestelyn alusta lähtien on ymmärrettävä, että jos ammattilaiset, 
vanhemmat, lapset tai hallinto eivät ota vastaan sitä, mitä onnistuneen kokeen tuloksina 
tarjotaan, koe on epäonnistunut. Tarjottujen keinojen tulee olla riittävän spesifejä, tunnus-
taa tilanteiden, ympäristöjen ja kulttuurien moninaisuus, niiden täytyy olla eri osapuolten 
näkökulmasta soveltamiskelpoisia ja niitä pitää mieluiten voida toteuttaa yhteiskunnassa 
eikä erillisissä hoitoyksiköissä (ks. Whittaker 2009). Implementaation edellytykset ovat 
olennainen osa sitä tietoa, mitä ollaan hankkimassa. Paul Stepney (tulossa) toteaa yksin-
kertaisesti, että politiikan implementointi riippuu lopulta niistä ihmisistä, jotka sen tekevät. 

Nostamme erikseen tapaustutkimuksen tärkeyden. Yksilöiden ja perheiden ongelmien 
kehitystä ja niiden käsittelyä täytyy tarkastella myös ainutkertaisina ja moniulotteisina 
ilmiöinä. Kvalitatiivinen tieto on olennaista, jotta hahmotetaan tapausten kompleksisuus 
ja keskinäinen erilaisuus. Esimerkiksi lastensuojelun asiakasmäärien kasvua ei voi selittää 
yksilöiden ominaisuuksilla tai sosiaalisilla oloilla sellaisenaan, vaan niihin liittyy useita 
samanaikaisia muutoksia (Pösö 2010, 333-334).

Enemmän kuin mikään muu lähestymistapa johtaa tapaustutkimus ilmiön juurille, 
ymmärtämään sitä ja vastaamaan kysymykseen: mitä tästä pitäisi ajatella? Täytyy nähdä 
läheltä ne ihmisten väliset suhteet, joihin onnistuminen ja epäonnistuminen perustuvat, 
mitä eri osapuolet osaavat tai eivät osaa. Täytyy tutustua lapseen päästäkseen ymmärtämään 
hänen näkökulmaansa: mistä hänen ongelmiksi määritetyt reaktionsa tulevat? Tapaus-
tutkimuksessa rakennetaan palapeli, joka näyttää todellisen pohjan tulokselliselle työlle. 

Henkilökohtaiset, dramaattiset tarinat ongelmalliseksi juuttuneen käyttäytymisen muu-
toksesta kertovat usein yhdestä tilanteesta ja yhdestä oivalluksesta. Vaikeuksien rasittama 
henkilö kohtaa tärkeän, luotettavan ihmisen, jonka kanssa toimiessa syntyy oivallus muu-
toksen välttämättömyydestä ja tilanne lähtee muuttumaan (Holman 1999). Stepneyn (2012, 
29) mukaan on yksi teema, josta moninaiset käytäntötutkimukset ovat yhtä mieltä: se on 
sosiaalityöntekijän, vanhempien ja lasten välisen suhteen laadun tärkeys. Tämä toteamus 
on vaikuttavuustutkimukselle hankala, koska suhteista ei saa tilastotietoa eikä hyviä suh-
teita voida juuri koskaan rakentaa koejärjestelyillä. Ihmissuhteet tavoitetaan kvalitatiivi-
sella tutkimuksella, joka kykenee tunnistamaan tuloksen kannalta ratkaisevat ihmissuhteet 
ja hakemaan tuloksellisen muutoksen edellytyksiä. Muutoksen tutkiminen auttaa meitä 
myös tarkastelemaan ihmisten selviytymistä yhtä intensiivisesti kuin heidän ongelmiaan.

Kustannusvaikuttavuuden tutkimuksessa on paljon parannettavaa. Pulmana ei niin-
kään ole se, ettei kustannusvaikuttavuutta kyettäisi tutkimuksissa näyttämään, vaan se, 
että laskennassa joudutaan tekemään monta tulevaisuutta koskevaa oletusta. Toiminnan 
hyötyjä on kyettävä vertaamaan ja sitä varten hyödyt on kuvattava yhdessä hyväksytyllä 
tavalla. Se ei ole mahdotonta, mutta siihen on kehitettävä kansainväliset normit.

On selvää, että soveltavan tutkimuksen on lähestyttävä lasten, nuorten, perheiden ja 
yhteiskunnan ongelmien kimppua yhdistäen erilaisia tieteenaloja ja tutkimusmenetelmiä. 
Tavoitteeksi on hyvä ottaa integroitu tutkimusmalli, joka tuottaa samanaikaisesti tietoa 
kolmesta keskeisestä asiasta: Mikä on vaikuttavaa? Mitä parhaillaan tehdään? Miltä tulok-
set näyttävät kriittisesti arvioituina?
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Tutkimuksen ohjelmointia voidaan lähestyä myös erilaisista tiedonintresseistä käsin 

(Heino, Pekkarinen & Pösö, tulossa): 
•	 perustutkimuksen intressi: tarvitsemme tutkimusta ja perustietoa erilaisista sosiaali-

sista ilmiöistä siksi, että ne ovat olemassa. Tarvitsemme tietoa niiden sisällöistä, taus-
toista, frekvensseistä ja vaikutuksista, koska ilman tätä perustietoa emme voi vaikuttaa 
ilmiön esiintyvyyteen ja sen vaikutuksiin.

•	 kriittinen intressi: lastensuojelun - ja laajemmin sosiaalihuollon - toimiin sisältyy pal-
jon valtaa. Se mahdollistaa pakkotoimenpiteet ja tahdonvastaisuuden ja myös mahdol-
lisuuden tehdä niin hyvää kuin pahaa. Tämä ulottuvuus edellyttää kriittistä, riippu-
matonta katsetta, joka toimii myös valvonnan välineenä

•	 tilanne- ja seurantatiedon intressi: tiedontuotannon on toimittava virallisen päätök-
senteon ja politiikan tukena sekä lainsäädäntöohjauksen välineenä. Tämä edellyttää 
sitä, että meillä on tarvittava tieto vallitsevista olosuhteista, kehitystrendeistä ja tule-
vaisuuden odotuksista.

•	 kehittämistä tukeva intressi: Tutkimustietoa tarvitaan sosiaalihuollon kehittämisen 
tueksi niin instituution, politiikan kuin asiakastyön tasolla.

Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit

Kun haemme tietoa lapsista, kannattaa kysyä ”Mitä mittaamme ja mitä mittaukset tar-
koittavat?” Indikaattorien avulla voidaan kerätä tietoa lasten olosuhteista ja käyttää tietoa 
lasten olosuhteiden parantamiseen. Mutta valinnoissa kannattaa olla varovainen, jotta 
saamme oikean tiedon välitettyä indikaattoreiden kautta.

Ben-Arieh (2000) puhuu kahdesta lähestymistavasta. Toinen keskittää huomionsa lasten 
olosuhteisiin (child well being) ja toinen keskittää huomionsa lasten tulevaisuuteen (child 
well becoming). Kun ensin mainittu lähestymistapaa katsoo lasta siinä, missä hän on, toi-
nen suuntaa katseensa aikuisuuteen tai sen edellytyksiin. Politiikka tarvitsee molempia.

Kiinnostus lapsiin on lisääntynyt viime aikoina. Esimerkiksi UNICEF on kerännyt tie-
toa lapsista jo 1979 alkaen sarjassa ”The State of the World’s Children” ( http://www.unicef.
org/sowc/index_sowc.html). UNICEF:in keräämän tiedon avulla on syntynyt parempaa 
tietoa lasten olosuhteista ja se on jopa parantanut lasten asemaa kehitysmaissa. Kiinnostus 
ei ole suunnattu pelkästään köyhien maiden lasten selviytymiseen, vaan kiinnostus lasten 
hyvinvointiin on ylipäänsä lisääntynyt huomattavasti.  Hiljattain UNICEF julkaisi rapor-
tin lasten hyvinvoinnista rikkaissa maissa (UNICEF 2007). OECD on puolestaan vertail-
lut lasten hyvinvointia OECD-maissa (OECD 2009). Näistä julkaisuista saadaan sellainen 
kuva, että pikkulasten hyvinvointi on Suomessa hyvä, kun taas nuorten hyvinvointi on 
muihin maihin verrattuna keskimääräistä.

Lasten ja nuorten hyvinvointi kiinnostaa myös Suomessa. Nuorisolain neljäs pykälä 
(72/2006) velvoittaa hallituksen asettamaan nuorisopolitiikan kehittämisohjelman: ”Valtio-
neuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi nuorisopolitiikan kehittämisohjelman. Kehittämisoh-
jelma sisältää valtakunnalliset nuorisopolitiikan tavoitteet ja suuntaviivat läänien ja kuntien 
nuorisopoliittiselle ohjelmatyölle. Kehittämisohjelmaa tarkistetaan tarvittaessa.” Nykyinen 

http://www.unicef.org/sowc/index_sowc.html
http://www.unicef.org/sowc/index_sowc.html
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hallitus on hyväksynyt nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012; Lapsi- ja nuorisopo-
litiikan kehittämisohjelma 2012–2015. Lastensuojelulaki vuodelta 2007 (§ 12 (417/2007)) 
taas velvoittaa kunnat asettamaan toisenlaisen suunnitelman: ”Kunnan tai useamman kun-
nan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun 
järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka 
hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä 
vuodessa.” Tietoa lasten hyvinvoinnista tarvitaan siis sekä valtakunnassa että kunnissa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti vuonna 2009 ”Lasten hyvinvoinnin kansalliset 
indikaattorit” työryhmän laatimaan ehdotuksen säännöllisesti seurattavista lasten hyvin-
voinnin indikaattoreista. Työryhmän laatima raportti julkaistiin 2011. Työryhmä esittää 
että lasten hyvinvointia kuvataan kuudella eri ulottavuudella: 

1. materiaalinen elintaso,
2. terveys ja hyvinvointi,
3. koulu ja oppiminen,
4. turvallinen kasvuympäristö,
5. osallistuminen ja sosiaalinen toiminta,
6. yhteiskunnan tarjoama tuki ja suojelu.

Työryhmän väliraportti herätty kysymyksiä lasten hyvinvoinnin kuvaamisesta erillään 
perheen hyvinvoinnista nousi esiin. Työryhmän mukaan tietoa perheen hyvinvoinnista ei 
löydy tällä hetkellä, mutta se ehdotti myös vanhemmuuden tilaa koskevaa tiedontuotantoa 
kehitettäväksi. Esitettyjen indikaattoreiden toimivuutta testataan työryhmässä parhaillaan. 

Kustannusvaikuttavuuden tavoittelu lisää vaatimuksiin tarkan tiedon toimintavaihto-
ehtojen kokonaiskustannuksista, niin julkisen vallan kuin perheenkin kustannuksista ja 
taloudellisista hyödyistä. Tällä hetkellä ei lastensuojelun kustannuksista kokonaisuutena ja 
eri toimintoihin jaettuna kerätä valtakunnallisesti vertailukelpoista tietoa. Muissa kunnan 
toiminnoissa tehtävästä lapsiperheitä tukevasta sosiaalityöstä ei ole valtakunnallista tietoa 
(STM 2012, 17-18). Tiedon keruuta suunniteltaessa on ymmärrettävä vaikutusten valtava 
hitaus. Myönteiset tulokset voivat näkyä vuosien päästä, mutta se saattaa myös merkitä 
pitkäkestoisempien ja suurempien hyötyjen syntymistä. On syytä muistaa että indikaatto-
rit eivät anna kuvaa marginaalin marginaalista. Painotamme myös, etteivät indikaattorit 
anna syvällistä tietoa lasten hyvinvoinnista, päätöksenteossa tarvitaan muita tietoja indi-
kaattoreiden rinnalla.

Aika tutkia vaikuttavuutta tosissaan

Kukaan ei voi kiistää vaikuttavuuden merkitystä. Julkisella rahalla pitää saada aikaan 
mahdollisimman myönteisiä asioita. Vaikuttavuutta on tutkittava ja seurattava, sillä 
hyvää tarkoittavat toimenpiteet voivat johtaa myös huonoon tulokseen.

Vaikuttavuusarviointi lähtee tavoitteenasettelusta. Kun puhutaan lasten, nuorten ja per-
heiden ongelmista, tavoitellaan hyvin moninaisia vaikutuksia. Yleisiä tavoitteita ovat, että 
ongelmat lievenevät ja ihmisten toimintakyky sekä ohjauskyky kasvavat. Täsmällisempiä 
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tavoitteita ja väliaskeleita on kirjattu lastensuojelusuunnitelmaan.  Tavoitteena on, että tapa-
uksen kanssa tehty työ tuottaa myönteisiä kokemuksia, että lapset, nuoret ja heidän van-
hempansa ovat tyytyväisiä, että työntekijä ja hänen organisaationsa ovat tyytyväisiä, että 
yhteisö on tyytyväinen. Ja lopulta aikomuksena on myös, että kunta ja valtio ovat tyyty-
väisiä siitä, että toimintakykyä ja hyvinvointia on luotu enemmän kuin resursseja käytetty. 

Kaikesta tästä ei kuitenkaan synny sellaista selkeää tavoitteenasettelua, joka antaisi 
vaikuttavuuden tutkijoille konkreetit eväät. Toinen ongelma on, että tavoitteet tuntuvat 
hajaantuvan, kun siirrytään toimeenpanon puolelle. Valtio säätää lait ja kunta panee laki-
sääteiset tavoitteet varsin autonomisesti toimeen. Lainsäädäntö on sinänsä hyvin formuloi-
tua, tyylikkäästi kirjoitettuja kehittämisohjelmia riittää. Mutta lainsäädännön ja ohjelmien 
toimeenpano ei toimi niin kuin sen tulisi. Kuntien väliset erot lapsen kehitykselle elintär-
keissä asioissa eivät ole puolustettavissa. Lakisääteisten tavoitteiden täyttämättä jättämi-
sestä ei seuraa juuri mitään, vielä vähemmän, jos kansallisia suosituksia ei noudateta. Eri 
kunnissa asuvia lapsia ja perheitä kohdellaan eri tavoin. Tarvitaan enemmän kansallista 
ohjausta, jotain mikä valvoo lainsäädännön toteutusta. 

Palvelujärjestelmän arvioimiseksi kokonaisuutena olisi arvokasta voida nojautua poliit-
tisiin päätöksiin, jotka määrittäisivät, mikä perhepolitiikan alueella on tärkeää ja miten se 
on tarkoitus panna toimeen. Ehkä se kuulostaa utopistiselta, mutta vaikuttavuustutkimuk-
sen on joka tapauksessa nojattava selkeisiin preferensseihin. Jos politiikka ei niitä aseta, 
tutkijoiden on tehtävä se. 

On osoittautunut vaikeaksi tehtäväksi saada kokonaiskäsitys suomalaisen perhepolitii-
kan vaikuttavuudesta. Tutkimusta on yksittäisiltä osa-alueilta, mutta ei oikeastaan mitään 
yhteen koottua tietoa. Lastensuojelua uudistava työryhmä (STM 2012) valittaa tietopohjan 
ohuutta ja kapeutta sekä vaikuttavuustutkimuksen ja kansainvälisen tutkimuksen seuran-
nan puutteita. Ristolainen, Varjonen ja Vuori (2013, 57) toteavat, että syrjäytymistä ehkäi-
sevien toimenpiteiden vaikuttavuudesta on sekä peruspalveluiden että hankkeiden osalta 
yleisesti hyvin vähän tutkimus- ja arviointitietoa. Näytön vähäisyys ei kuitenkaan tarkoita, 
ettei toimenpide voi olla vaikuttava. Vaikuttavuusarviointia tulisi lisätä ja panostaa samalla 
tutkimukseen, joka tuottaa tietoa syrjäytymiseltä suojaavista tekijöistä. 

Organisoituminen

Hallinnon siiloutuminen on ilmiö, josta kaikki puhuvat. Jotta hallinto kykenisi hoita-
maan alati kasvavat tehtävänsä, sen on rajattava kommunikaatiota. Niinpä hallinnon 
yksiköiden välinen kommunikaatio ei ole koskaan riittävää. Asiakasvirrat kulkevat yli 
sektorien ja siirtyvät samalla tietojärjestelmästä toiseen. Olisi olennaista muodostaa koko-
naiskuva, mutta on moninaisia syitä, miksi tietojärjestelmät eivät kommunikoi keske-
nään. Lasten vaikeiden ongelmien kanssa työskennellään useilla hallinnon sektoreilla, 
mutta tiedon yhteen kokoaminen on varsin vaikeaa. Tietojen vaihtoa koskevat säädökset 
ovat hajallaan yleis- ja erityislaeissa eikä niitä tunneta riittävästi kentällä. Tärkeitä tie-
toja jää siirtymättä viranomaisten välillä ja toisaalta tietoja siirtyy asiakkaiden tietämättä. 
Tietosuojasäännösten tulkinnassa on kuntien ja työntekijöiden kesken merkittäviä eroja 
(STM 2012, 18).
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Tietojen yhdistäminen on Suomen suuri heikkous. On hämmästyttävää, miten helppoa 

Ruotsissa on hyödyntää rekisteriaineistoihin kerättyä tietoa verrattuna Suomeen. Kun Suo-
messa tarvitaan rekisteritietojen yhdistämistä, tapahtuu se aina erillisten toimeksiantojen 
perusteella tehtyinä rekisteritietojen yhdistelyinä tietosuojamenettelyineen, maksujärjes-
telyineen ja toimitusaikoineen. Näin ei tarvitsisi olla (OKM 2011, 56).

Nykyinen tilastolaki (280/2004) estää kuitenkin tutkijaa saamasta käyttöönsä rekisteri-
tietoa, jossa on tiedot henkilöistä ja kunnista, koska se mahdollistaisi tutkijalle yksilöiden 
epäsuoran tunnistamisen. Tutkijan on näin ollen mahdotonta tunnistaa kuntia, joiden per-
hepolitiikka on onnistunut paremmin tai huonommin. Parhaillaan on valmisteltavana uusi 
tilastolaki (HE 154/2012) ja tarkoituksena on helpottaa mahdollisuuksia saada kuntatiedot 
sisältävä rekisteriaineisto käytettäväksi, koska lakiehdotuksen mukaan aineistosta (hen-
kilötunnus, nimi, osoite) poistettaisiin vain suorat tunnistamistiedot. Kuitenkin edelleen 
tulee olemaan mahdotonta yhdistää eri tilastontuottajien hankkimia tietoja tutkimustar-
koituksiin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että THL:n lastensuojelutehtäviä ei jatkossakaan 
voida yhdistää Tilastokeskuksen henkilörekisteriin, jotta THL:n ulkopuoliset tutkijat voisi-
vat esimerkiksi tutkia, miten huostaanotetut lapset etenevät koulutuksessa ja työelämässä. 
Näinhän voitaisiin hahmottaa huostaanoton seurauksia tai vaikkapa tunnistaa lasten biolo-
gisten perheiden riskien realisoitumista tai päinvastoin, selviytymistä edistäneitä tekijöitä. 

Koordinaatiota kaipaa myös eri hallinnonalojen pyrkimys koota lasten ja nuorten hyvin-
vointia ja pahoinvointia koskevaa tietokantaa. OKM:n työryhmä kehittää lasten hyvinvoin-
nin indikaattoreita. THL kehittelee neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa syntyneiden 
havaintojen kokoamista valtakunnalliseksi tietokannaksi (LATE). Valtion nuorisoasiain 
neuvottelukunta (Nuora) valmistelee nuorten hyvinvointi-indikaattoreita (http://www.min-
edu.fi/OPM/Nuoriso/nuorisoasiain_neuvottelukunta/tietoa_nuorten_elinoloista/?lang=fi).  
Kaikki nämä hankkeet ovat tarpeellisia ja vaativat yhteen sovittamista. Hyvinvoinnin ja 
pahoinvoinnin yleinen kuvaus tukee lasten ja nuorten ongelmien käsittelyä, mutta ei riitä 
täyttämään lastensuojelua koskevaa tiedontarvetta. Lastensuojelun syitä koskeva tieto-
kanta on tiettävästi yhä kehitteillä. Olisi aika tehdä kokonaisratkaisu siitä, miten lasten 
hyvinvointia, ongelmia ja niiden kanssa tehtävää työtä kuvataan kansallisella ja kunnalli-
sella tasolla. Tällaista kuvausta tarvitsee myös Kuntaliitto, joka on aloittanut lastensuoje-
lun vaikuttavuutta arvioivan mittarin kehittelyn. Tavoitteena kuntaliiton työssä on, että 
perheiden tuen tarvetta pystytään tulevaisuudessa arvioimaan entistä luotettavammin, 
selkeämmin ja kattavammin. 

Vahvempaa koordinaatiota vaatii myös hankkeiden maailma. Lukemattomista sinänsä 
hyvistä hankkeista on jäänyt vähän muuttuneita käytäntöjä. Hankkeet perustuvat yleensä 
pienen, energisen joukon aktiivisuuteen ja  ne päättyvät monesti juuri silloin, kun tiimi 
alkaa oppia, miten pitäisi toimia. Hankkeiden ja ja ylikuormitetun normaalitoiminnan 
väliin jää aina kitkaa, joka estää arkisia käytäntöjä uudistumista. Kuntien valmiudet jal-
kauttaa uusia menetelmiä eivät ole kehuttavat. Vanhat toimintatavat elävät riippumatta 
hankkeiden tuloksista (Pekkarinen 2011, 32-33).

Tiedon sirpaleista ei itsestään synny kumuloituvaa tietopohjaa. Tieto ei leviä itsestään. 
Tarvitaan kansallista ohjausta, jotta tieto parhaista käytännöistä leviää. Olemassaolevaa 
tietoa tulee käyttää kehittämään perhepolitiikan osa-alueita niin, että käyttöön otetaan 

http://www.minedu.fi/OPM/Nuoriso/nuorisoasiain_neuvottelukunta/tietoa_nuorten_elinoloista/?lang=fi
http://www.minedu.fi/OPM/Nuoriso/nuorisoasiain_neuvottelukunta/tietoa_nuorten_elinoloista/?lang=fi
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tehokkaimmat toimenpiteet. Siksi on tärkeää, että hankittua tietoa myös levitetään, niin 
että kaikki voivat käyttää parhaita käytäntöjä. Nyt tutkimustieto on hajallaan ja sen luo-
man ymmärryksen tavoittaminen hankalaa. Suomessa ei ole lastensuojelun tutkimuskes-
kusta, joka toimisi samalla asiantuntemuksen keskuksena. On aika perustaa se ja antaa sen 
tehtäväksi myös tutkimustiedon levittäminen. 
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5 Johtopäätökset
Ehkäisevien ja korjaavien palvelujen tasapaino

Suomessa on jo pitkään vallinnut vahva näkemys siitä, että raskaita lastensuojelutoimia 
joudutaan tekemään liian paljon ja että ongelmiin pitäisi puuttua aiemmin peruspalve-
luilla ja perheitä tukemalla. Huostaanottojen kasvua ei kuitenkaan ole pysähtynyt, uusia 
huostaanottoja tulee vuosi vuodelta enemmän. Trendi on erityisen korostunut murros-
ikäisten kohdalla. Pikkulasten kohdalla uusien huostaanottojen määrä ei niinkään kasva, 
mutta lapsia on huostassa selvästi entistä enemmän. 

Laitossijoituksia on ohjelmissa pyritty erityisesti välttämään, mutta niiden osuus on vain 
kasvanut. Perheitä tukeviin peruspalveluihin kohdistuneita 1990-luvun leikkauksia on osin 
kompensoitu, mutta suurta investointia peruspalvelujen ehkäisytehtävän tukemiseksi ei ole 
saatu aikaan. Lisäresursseja ongelmien käsittelyyn on tullut ennen muuta sekundääriseen 
ehkäisyyn psykiatriseen avohuoltoon sekä erityisopetukseen kouluissa. Lapsiperheiden 
köyhyyden lisääntymistä ei ole saatu pysähtymään. Vaikka maassa on erinomaisen yhtei-
nen näkemys siitä, mitä tulisi tehdä, ei sitä ole kyetty realisoimaan. 

Suunnanmuutosta ei ole näköpiirissä. Yhteiskunta jatkaa kulkuaan ja aikuistuville 
nuorille asetetut vaatimukset erkaantuvat yhä kauemmaksi siitä, mihin he pystyvät. Taus-
talla ovat erityisesti työelämän tiukentamat odotukset ja vaatimukset, mutta myös niiden 
perheiden lisääntyminen, jotka eivät kykene antamaan tukevia kasvuolosuhteita lapselle. 
Suomessa on paljon puhuttu siitä, että nuorten ongelmien kasvu on johtunut lamasta kär-
sineiden lasten sukupolvesta. Kun se sukupolvi on päässyt aikuisten kirjoihin, voidaan nyt 
todeta, että laman jälkeen syntyi lisää ongelmia. 

Positiivinen viestimme on kuitenkin, että kun inhimillisistä ja taloudellisista syistä 
halutaan ehkäistä lasten ja nuorten ongelmia, siihen löytyy kyllä välineitä. Ongelmien 
ennaltaehkäisy on vaikuttavuustutkimuksen suuri kysymys, tutkimusta on todella paljon. 
Vaikka tutkimus on pääasiassa ulkomaista, sen tuloksia voidaan hyödyntää myös Suomessa, 
kunhan olosuhteiden erot ymmärretään. Monenlaiset lapsiperheiden varhaisen tukemi-
sen muodot tuottavat hyviä tuloksia ja säästävät niin julkisia kuin muitakin kustannuksia. 
Tutkimusten tuloksellisimmiksi osoittamat tukitoimet keskittyvät varhaiskasvatuksen ja 
koulunkäynnin tukemiseen. 
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Mitä siis kannattaisi tehdä?

Suurin aukko kasvatuksen mahdollisuuden ja todellisuuden välillä syntyy pikkulapsiper-
heissä. On ratkaisevan tärkeää pitää huolta siitä, että vanhemmat, joiden voimavarat ovat 
vähissä, saavat paljon tukea. Perheitä on tuettava kokonaisuuksina, ei vanhempia yhtäällä 
ja lapsia toisaalla. Kotipalvelu on hyvä tukimuoto, koska se ei leimaa ja on siten van-
hempien helppo hyväksyä. Perheiden eristyminen merkitsee lapsille suurta kehitysriskiä 
ja siksi sitä ei julkisen vallan pidä ehdoin tahdoin tukea. Erityisesti tämä koskee maa-
hanmuuttajia, joiden lasten kielenopetukseen on panostettava paljon. Tukikeinojen tulee 
lisätä osallisuutta verkostoihin, työelämään ja yhteiskuntaan, siten edesauttaen syrjäyty-
misvaarassa olevien lasten resurssien kehitystä. Suomessakin on aika ottaa vakavasti kan-
sainvälinen tutkimus, joka yksiselitteisesti korostaa varhaiskasvatuksen merkitystä lap-
sille ja erityisesti niille, joiden vanhemmilta puuttuu kasvatusresursseja. 

Koulu. Koulu on lapsen tulevaisuuden kannalta äärimmäisen keskeinen areena ja 
samalla paikka, missä valtio ja kunta kykenevät pitkäjänteisesti seuraamaan ja tukemaan 
lapsen kehitystä. Koulu ei saisi koskaan muuttua epäonnistumisen kokemusten kierteeksi. 
Kierteen katkaiseminen on mahdollista useammin kuin ajatellaan; jos lapset ovat sosiaali-
sista syistä alisuorittajia on mahdollista auttaa heidät normaalisuorittajiksi. Koulunkäynnin 
tukeminen on myös siinä mielessä erinomainen kohde, että sekä vanhemmat että lapset 
ottavat tuen mielellään vastaan. Selviytymisen tukeminen voi olla ongelmien käsittelyyn 
verrattuna onnellinen kokemus. Syrjäytymisen ehkäisemisen keinoja koulussa esittelevät 
esimerkiksi Ristolainen, Varjonen ja Vuori (2013).

Kunta. Yhteiskunnan kokonaisuuden kannalta lasten kehitys on asia, jota olennaisem-
pia ei ole. Kunnat ovat vastuussa niistä palveluista, joiden avulla lasten kehitystä on mah-
dollista turvata ja vahvistaa, erityisesti silloin, kun perheiden voimavarat eivät riitä. Tällä 
hetkellä maassa on suurta vaihtelua siinä, miten vakavasti kunnat suhtautuvat nuoren 
sukupolven kehitysedellytyksiin, millä taidoilla ja näkemyksillä ne toimivat sekä millaiset 
resurssit niillä on käytettävissään. Valtion ohjauskyky kuntiin nähden ei ole ollut suuri. 
Taloudelliset insentiivit voivat parantaa ohjausta itsenäisiin kuntiin nähden: niiden pitää 
hyötyä kyvystään hallita valtiolle kalliiksi käyviä ongelmia. On myös tärkeää, että samat 
päätöksentekijät ovat vastuussa ongelmien hallinnan koko ketjusta, että he pystyvät inves-
toimaan ongelmien ehkäisemiseen asettaessaan rinnalle niiden korjaamisen kustannukset. 

Kunnan kannattaa pitää huolta siitä, että lastensuojelutyö tehdään hyvin. Se ei ole 
mahdollista, jos tehtäviä tulee ylitsevuotavasti. Siispä hoidetaan ongelmia siellä, missä ne 
ilmaantuvat näkyviin – ei ylikuormiteta lastensuojelua. Erityisesti koulun on hoidettava 
oma vaikea tonttinsa huolella ja tehtävä voitavansa rakentaakseen itsestään yhteisön, joka 
ei syrjäytä. Ylikuormaa tulee myös siitä, jos tehdään lastensuojelusta kiertotie peruspal-
velujen käyttöön. 

Ydinasioita ovat henkilökunnan määrä ja osaaminen, työntekijöiden täytyy olla päteviä 
tähän poikkeuksellisen vaativaan työhön. Järjestetään varhaisessa vaiheessa joka lapselle 
vastuuhenkilö, joka ei vaihdu. Tuetaan avoimessa yhteistyössä vanhempia, joiden ei ole-
teta vahingoittavan lasta. Panostetaan avohuoltoon niin paljon, ettei yhtään turhaa huos-
taanottoa tarvitse tehdä. Haetaan pätevimmät tekemään huostaanotot. Tuetaan joviaalisti 
sijaisperheitä, että ne jaksavat. 
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Kerätään resursseja nojaamalla muihin omaisiin, kun vanhempien voimat eivät riitä. 

Läheisten mukaan ottaminen maksaa vähän, mutta voi auttaa paljon. Aikanaan vältettiin 
muuallakin kuin Suomessa tietoisesti sukulaisperheiden käyttöä sijaishuollossa, mutta itse 
asiassa kokemukset ovat olleet hyviä. On hyvä tunnustaa, etteivät kaikki ratkaisut löydy 
julkisesta järjestelmästä ja ammattilaisisten toiminnasta. 

Hyvin toimiminen ei synny kontrolloimalla työntekijöitä entistä tarkemmin. Vaikka 
työntekijöitä täytyy kontrolloida, he tarvitsevat myös autonomiaa. Vaikka työtä täytyy 
standardoida, työntekijöiden on myös kyettävä yksilölliseen responsiivisuuteen, vastaa-
maan muuttuviin tilanteisiin.  

Työn organisoinnin täytyy lähteä suuresta avoimuudesta. Moniuloitteisten ongelmien 
purkaminen vaatii monien instituutioiden ja ammattilaisten yhteistyöstä. Tarvitaan nopeat 
pääsytiet konsultoiviin tukipalveluihin, erityisesti terveydenhuollon eri palveluihin. Hae-
taan nuorisotyöstä tukea teini-ikäisten kanssa tehtävään työhön. Vältetään sellaista juri-
disoitumista ja tuloslaskentaa, joka johtaa vastuiden viipalointiin ja haittaa organisaatio-
rajat ylittävää yhteistyötä.

Valtio ja yhteiskunta. Periaatteellisempiakin muutoksia on syytä nostaa keskustelta-
vaksi. 

 – Vaikka oltaisiin varmoja siitä, ettei vanhemmista ole vanhemmiksi, Suomessa ei ole 
mahdollista tehdä pysyvää huostaanottoa ja sijoittaa lasta perheeseen tai antaa hän-
tä adoptoitavaksi. Kansainväliset kokemukset näistä ovat myönteisempiä kuin muista 
huostaanotoista. Suomalainen lainsäädäntö ylläpitää pysyvää epävarmuutta.

 – Ihmisten pitää uskaltaa hakea itse apua kokemiinsa ongelmiin pelkäämättä viran-
omaisia. Terveydenhuollossa tämä lähtökohta toimii varsin hyvin. Olisiko mahdollis-
ta luoda järjestöpohjainen kansallinen tukikeskusten verkko, jolla ei olisi hallinnollis-
ta valtaa? Voitaisiinko sen piirissä etsiä helpommin asiakkaiden kanssa yhdessä toimi-
via työskentelyväyliä?

 – Poliisi tekee nykyään suurissa kaupungeissa yli puolet lastensuojeluilmoituksista, usein 
varsin pienistä rikkomuksista. Olisiko järkevää nostaa poliisin ilmoituskynnystä?

Tietoa politiikan tueksi

Politiikka ei koskaan perustu vain tietoon, mutta tieto tukee järkevää politiikantekoa. 
Suomessa ei lasten ja nuorten ongelmien käsittelystä ole käytettävissä kuin tiedon rippeitä 
ja nekin hajallaan. Edessä on kuitenkin suuren luokan yhteiskunnallinen kysymys, jota 
voidaan ratkoa myös tiedon ja ymmärryksen avulla. Tehtävä ei ole helppo, koska elämisen 
ongelmia tarkasteltaessa tulee vastaan inhimillisen elämän monimuotoisuus.

Lasten ja nuorten ongelmat muodostavat ilmiökimpun, josta voidaan hankkia tietoa 
monien tieteenalojen ja tutkimusmetodien avulla. Niin täytyykin tehdä, joten olemme 
esittäneet perustelut monenlaisen tutkimuksen välttämättömyydelle. Olennaista on ryhtyä 
kokoamaan sirpalemaisen tutkimusspektrin sijaan kasautuvaa, helposti hyödynnettävissä 
olevaa tietokantaa. Tutkimusta pitää myös lukea ja koota eikä vain tehdä. Tarvitaan integ-
roivia tutkimusohjelmia, joissa yhdistetään tietoa toiminnasta, vaikuttavuudesta, kustan-
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nuksista ja hyväksyttävyydestä. Tarvitaan paljon nykyistä enemmän koejärjestelyjä, jotta 
saadaan uskottavaa tietoa vaikuttavuudesta, kustannuksista ja tulosten implementoinnista. 
Näin päästään vähitellen myös hyötyjen realistiseen arviointiin. Tutkimustulosten pitää 
haastaa toisensa ja auttaa löytämään sekä yleisiä että erityisiä vastauksia tarpeen mukaan. 
On tärkeää rahoittaa myös kriittistä, riippumatonta tutkimusta, koska lastensuojelun ja 
sosiaalihuollon toimiin sisältyy paljon vallankäyttöä. Tarvitaan myös tutkimuskeskus, joka 
suuntaa tutkimusta kartan valkeille alueille. Samalla sen on toimittava asiantuntijaelimenä, 
joka palvelee politiikkaa, mediaa ja muita tiedon tarvitsijoita.

Lisää resursseja? Käsityksemme mukaan tämän kentän hankkeisiin käytetään nykyisin 
tavattoman paljon resursseja, joita voidaan siirtää varmemmin tulevaisuutta palveleviin 
tarkoituksiin. Välttämättömän perustiedon luomiseen tarvittavat resurssit ovat olemassa, 
kunhan ne kyetään käyttämään siihen. Jos päästään parempaan tasapainoon lasten ja nuor-
ten ongelmien hallinnassa ja lopulta jopa ongelmien vähenemiseen, missä vuosikymmen-
ten ajan onnistuttiin, ei prosessi kuluta, vaan vapauttaa resursseja. 

Lastensuojelun kehitys 2000-luvun Suomessa on hyvä näyttö siitä, että heikentämällä 
inhimilliselle kehitykselle tärkeiden julkisten palvelujen laatua ei päästä säästöihin. Huos-
taanottoja ei myöskään voida noin vain ryhtyä vähentämään. Niitä tehdään, kun muita 
vaihtoehtoja ei enää ole. Tämänkin raportin tarkoituksena on hakea niitä muita vaihtoeh-
toja: saattaa hyvinvointi ja talouden terveys tukemaan toisiaan. 
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