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Yksilö kasvaa osana yhteisöjä, syrjäytymisen 
tai pärjäämisen polut alkavat varhain ja 

syntyvät vuorovaikutuksessa  
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Ikäluokka 1987 > seuranta 21-vuotiaaksi 
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THL/Kansallinen syntymäkohortti 1987 

39,4 % ikäluokasta = 23 415 

ei jatkotutkintoa, psyk esh, toimeentulotukea tai tuomio 
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Ongelmat kasaantuvat kouluttamattomille, 
1987 syntyneiden seuranta 21-vuotiaaksi 

• Ongelmat nähdään jo kouluaikana (yleisimmät dg:t: mielialaongelmat, 

käytöshäiriöt, oppimisvaikeudet) 

Kansallinen syntymäkohortti 1987 –tutkimus, THL 
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Sijoitettuna olleet tarvitsevat erityistä tukea 
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Mitä enemmän NEET-vuosia, sitä enemmän 
myös muita ongelmia (tai toisinpäin)  
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NEET= not in education, employment or training 
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Kodin ulkopuolelle sijoittamisen 
riskitekijöitä 

Kestilä ym. Yhteiskuntapolitiikka 1/2012 

    HR   Pojat 5,8(4,9-6,9)          5,1(4,5-5,8)          13,9(10,6-18,3)     10,0(8,8-11,4)           4,8(3,9-5,8)  

            Tytöt 5,4(4,6-6,4)          5,2(4,6-5,9)          11,6(9,0-14,9)         8,3(7,3-9,5)             4,3(3,5-5,3) 

pitkäaik.ttt 
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Mielenterveysongelmien riskitekijöitä 

OR                     2,0 (1,9-2,1)                         1,7 (1,6-1,9)                           2,3 (2,1-2,4)                         1,8 (1,7-1,9) 
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Vanhempien ongelmat – lasten 
murheet, ei yksilön ongelmia 
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Kansallinen syntymäkohortti 1987 –tutkimus, THL 

61 %:lla, 36 309 lapsella 1987 syntyneiden ikäluokasta  

Vanhempi, jolla toimeentulotukea, psykiatrista hoitoa tai ei koulutusta 



Vaikeudet tehtävissä ja sosiaalisissa suhteissa 
lisääntyneet 
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Vanhempien työttömyys määrittelee lasten 
terveyttä, hyvinvointia ja koulunkäyntiä 
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Vanhempien työttömyys 
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Vaikea päästä kouluterveydenhoitajan 
vastaanotolle 

Aluerajat © MML, 2012 
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Aluerajat © MML, 2012 

pääkaupunkiseutu 

Lukiolaiset  

2013 
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Lastensuojelun avohuollon asiakkaat sekä kodin 
ulkopuolelle sijoitettuna olleet lapset ja nuoret vuosina 

1996–2012 

Lähde: Lastensuojelu.SVT.THL 
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Tilanne tänä päivänä 
• Hyvinvointi eriytyy ja 

pahoinvointi kasautuu  

• Alueellinen ja sosioekonomiseen 
asemaan liittyvä eriarvoisuus 
suurta ja lisääntynyt 

• Erityistä tukea tarvitsevien lasten 
määrä kasvanut 

• Peruspalvelut riittämättömiä  

• Yhä useampi lapsi ohjataan 
erityispalveluihin 
(erityisopetus, kodin 
ulkopuolelle sijoitukset, psyk 
esh lisääntyneet) 

• Mielenterveyden häiriöt 
merkittävin työkyvyttömyyttä 
aiheuttava sairausryhmä  



Lasten ja nuorten hyvinvointi on 
investointi tulevaisuuteen 

• Hyvinvointia luodaan arjessa 

• Eriarvoistumisen ja ongelmien kasautumisen 
kierre on katkaistava 

• Apua täytyy olla tarjolla 

• Kokonaisuus huomioon  
– Vanhempien ongelmien periytymisen estäminen, lapset 

otettava huomioon aikuisten palveluissa 

– Yhteistyö eri ammattiryhmien välillä sujuvaksi 

• Yksilön hyvinvoinnin ohella tärkeää myös 
yhteisöjen hyvinvointi 

• Lasten ja nuorten hyvinvointi on kaikkien asia 

 


