Perhepiirissä

To i m i t ta n e e t U l l a H ä m ä l ä i n e n j a O l l i K a n g a s

Perhepiirissä

Perhepiirissä

To i m i t ta n e e t U l l a H ä m ä l ä i n e n j a O l l i K a n g a s

Alkusanat
Käsillä oleva kirja ”Perhepiirissä” sai alkunsa opetusministeriön aloitteesta. Kirja liittyy hal
lituksen Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelmaan. Haluamme kiittää
opetusministeriötä ja erityisesti ohjelmajohtaja Georg Henrik Wredeä hyvästä yhteistyöstä.
Kirjaa ideoitiin useampaan otteeseen yhteisissä kirjoittajapalavereissa. Myöhemmin näissä
istunnoissa keskusteltiin artikkeleiden käsikirjoituksista. Tapaamisten monitieteinen ilma
piiri oli innostunut ja innostava ja antaa uskoa siihen, että yhteiskunnallisia ilmiöitä tulee
ja voidaan hedelmällisesti tarkastella useista eri näkökulmista ja useiden eri tieteenalojen
viitekehyksessä. Kirjoittajille kuuluu suuret kiitokset.
Ilman Kelan tutkimusosaston julkaisutoimituksen tarkkaa paneutumista käsikirjoitukseen
työn loppuvaiheessa kirja olisi sekä sisällöllisesti että ulkoiselta asultaan paljon vaatimat
tomampi. Kiitos Maini ja Tarja – taas kerran – korvaamattomasta panoksestanne.

Elokuussa 2010
Toimittajat

Graafinen suunnittelu: Pekka Loiri
Kustantaja: Kelan tutkimusosasto, Helsinki
© Kirjan tekijät ja Kelan tutkimusosasto
ISBN 978-951-669-908-3 (pdf)

Sisältö
Ulla Hämäläinen ja Olli Kangas
Johdanto: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tarkastelua .....................................7
Maija Faurie ja Laura Kalliomaa-Puha
Jääkaappi, osoite vai sukuside?
Perheen määritelmät sosiaalilainsäädännössä...............................................................28
Markus Jäntti
Lapsiköyhyydestä Suomessa..........................................................................................62
Anita Haataja ja Ulla Hämäläinen
Viekö haikara tasa-arvon?
Puolisoiden väliset tuloerot lapsiperheissä ....................................................................76
Mikko Niemelä ja Anu Raijas
Lapsiperheiden kulutus ja perheen sisäinen päätöksenteko..........................................118
Johanna Hyväluoma ja Aune Karhumäki
Monikkoperheiden taloudellinen asema ja hyvinvointi ................................................. 144
Eva Österbacka
Familjers tidsanvändning – fokus på barn och unga ......................................................170
Ilpo Airio
Avioero suomalaiseen tapaan
Lähivanhemman ja lasten taloudellinen selviäminen avioerosta ................................... 196
Jaana Martikainen ja Ilona Autti-Rämö
Lääkkeitä rauhattomille pojille ja masentuneille tytöille ............................................... 216
Miia Saarikallio-Torp, Tarja Heino, Heikki Hiilamo, Helka Hytti
ja Marketta Rajavaara
Lapset huostassa, vanhemmat ahdingossa .................................................................. 236
Tarja Heino ja Marianne Johnson
Huostassa olleet lapset nuorina aikuisina ....................................................................266
Karoliina Koskenvuo
Lapsuudentapahtumat, terveys ja elämäntyytyväisyys ..................................................294
Kirjoittajat.................................................................................................................. 319

Hämäläinen ja Kangas: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tarkastelua

Johdanto:
7

Ulla Hämäläinen ja Olli Kangas
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tarkastelua
Sosiologien mukaan perhe on eräs tärkeimmistä yhteiskunnallisista laitoksista
eli instituutioista. Mutta mitä perhe lopultakin on? Ketkä muodostavat perheen?
Mitkä ovat perheen tehtävät yhteiskunnassa? Perheen määritteleminen tuntuu
ensi alkuun helpolta. Kuitenkin perheen käsite on historiassa moneen kertaan
muuttunut ja aivan viimeaikainenkin kehitys on ollut perheen käsitteen mää
rittelemisen kannalta haastavaa (Jallinoja 2003; Takala 2005). Perheen olemusta,
perheen muuttunutta yhteiskunnallista luonnetta ja tehtäviä voidaan yrittää jäljit
tää vertaamalla eri aikakausien tietosanakirjojen sisältämiä perheen määritelmiä.
Suomen ensimmäisen tietosanakirjan (1915, 392) mukaan sanaa perhe ei
käytetä ”muusta kuin siitä inhimillisestä pienoisyhteiskunnasta, jonka isä, äiti
ja lapset muodostavat – – . Kehityshistoriallisesti katsottuna perhe perustuu las
ten tarpeeseen saada suojaa ja hoitoa sekä vanhempien vaistomaisiin tarpeisiin
tyydyttää tätä tarvetta. Kun vain monogamia ja elinkautinen avioliitto voi suoda
lapsille täyden ja eheän vanhempain rakkauden ja siten taata kasvavalle jälkipol
velle tarpeelliset kehittymisehdot, niin tähän avioliittomuotoon rakentuva perhe
on sivistyskansalle ainoa otollinen.”
Ensimmäisen tietosanakirjan perhemääritelmä on selkeä mutta yllättävän
suppea ottaen huomioon sen, että kirjoittamisajankohtana perheeseen saattoi
kuulua useita sukupolvia ja perheet olivat huomattavasti laajempia kuin ydinperhe
– jonka kaltaiseen edellä oleva määritelmä tähtää. Lisäksi perheeseen saatettiin
lukea kaukaisempiakin sukulaisia. Saattoipa perhe laajentua verisukulaisuutta
laajemmallekin ja kattaa kaikki saman katon alla asuvat.
Lisäksi ensimmäisen tietosanakirjan kuvaukseen sisältyy vahvan nor
matiivinen näkemys perheen perustehtävästä: jälkipolvien hoivaaminen ja
kasvattaminen. Niin ikään määritelmässä tulee esille luonnontieteistä lainattu
evolutionistinen kulttuurin kehitysteoria, jonka mukaan kulttuurit ja kulttuu
rituotteet muuttuvat asteittain alkeellisimmista kehittyneimmiksi. Kaikkein
kehittyneimmässä, sivistyskansan avioliittomuodossa elinikäinen avioliitto takaa
lapsille parhaat kehittymisedellytykset. Ensimmäinen tietosanakirjamme koros
taa perheen kasvatuksellista funktiota. Näkemys perustuu vahvasti Snellmanin
hegeliläiseen visioon valtiosta, jonka keskeisin peruspilari porvarillinen perhe
on – tämä selittää mm. sen, miksi kyseisessä sanakirjassa ei kuvattu perhettä
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sellaisena kuin se tsaarinajan Suomessa oli vaan sellaisena, joksi se ideaalimaail
massa ajateltiin. Siksi määritelmä on vahvan normatiivinen, ja kenties siitä
syystä perheelle annettiin keskeisin kasvatuksellinen ja sivistyksellinen tehtävä
yhteiskunnassa. Kasvatuksen painottaminen saattaa olla syy myös siihen, että
määritelmässä ei puhuta lainkaan perheen tuotannollisesta ja taloudellisesta
funktiosta. Perhehän on perinteisesti ollut tärkeä tuotantoyksikkö. Näin ennen
muuta suomalaisessa maatalousyhteiskunnassa, jossa viljelmät olivat tavallisesti
perheviljelmiä ja kaikki perheen jäsenet osallistuivat kykynsä mukaan tuotannol
liseen toimintaan, talon ylläpitoon. Usein avioliitotkin solmittiin maatalouteen
liittyvistä tuotannollisista lähtökohdista, ”manttaalin mukaan”. (Hietala 2001;
Haataja 2004, 164.)
Runsas kuusi vuosikymmentä myöhemmin julkaistun Otavan suuren en
syklopedian (1979) mukaan perheen muodostavat vanhemmat, joko molemmat
tai jompikumpi, ja heidän kanssaan asuvat naimattomat lapset. Myös lapsettomat
aviopuolisot muodostavat perheen. Niin ikään perhemääritelmä kattaa avoparit,
joilla on yhteisiä lapsia. Ensyklopedia ei ota enää kantaa siihen, mikä perhemuoto
on soveliain. Perheen tehtävät näyttävät säilyneen pitkälti samankaltaisina. Myös
ensyklopedian mukaan perheen pääasiallinen tehtävä on suvun jatkaminen –
väestön uusintaminen – sekä kasvatuksellinen, primääri sosialisaatio. Perheen
piirissä lapset kehittävät persoonallisuuttaan ja oppivat yhteiskunnallisia taitoja.
(Otava 1979, 5120–5122.)
Perhettä ei enää kuitenkaan nähty ainoana sosiaalistajana, vaan mukaan
määritelmään oli tullut perhepolitiikka ja jopa perheterapia. Muutos kuvaa
yhtäältä sitä, että osa kasvatuksellista ja taloudellista vastuuta oli siirtynyt
yhteiskunnalle. Toisaalta perheterapian kuvaus ilmentää niitä mahdollisia on
gelmia, joita perheillä oli kasvatuksellisista ja primäärisosialisaatioon liittyvistä
tehtävistään selviytymisessä.
1970luvulla katse suunnattiin sekä taakse että eteenpäin, mitä tulee per
heen tuotannolliseen ja taloudelliseen funktioon. Ensyklopedia totesi maata
lousyhteisössä vallinneen perheen työnjaon. Työtä tehtiin perheelle ja perheessä.
Palkkatyöyhteiskunnan synty, teollistuminen ja kaupungistuminen muuttivat
tilanteen ja erottivat kotityön ja palkkatyön toisistaan, ja maatalousyhteiskunnan
häviämisen myötä perheen funktio tuotannollisena yksikkönä väheni merkittä
västi (Allardt ja Littunen 1972). Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että perhe olisi
menettänyt taloudellisen luonteensa. Vaikka länsimaissa parisuhteet perustuvat
nykyisin yleensä vapaaseen valintaan ja puolisoiden väliseen emotionaaliseen
suhteeseen, parisuhteella on säilynyt yhä taloudellinen ulottuvuutensa1.

1

Itse asiassa puolison valinnassa tapahtuu samankaltaista valikoitumista kuin säätyyhteiskunnassa.
Edelleenkin puolisot kuuluvat useimmiten samaan sosiaaliluokkaan ja luokkarajat ylittävät liitot
ovat harvinaisempia kuin sosiaaliluokkapohjainen ja koulutuksellinen homogamia.
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Edellä kuvattujen, perhettä koskevien sanakirjamääritelmien erot heijastavat
perheen muuttunutta yhteiskunnallista roolia historiassa. Samalla ne peilaavat
myös eroja taustalla olevissa perhekäsityksissä. Varhempia näkemyksiä leimasi
vahva familistinen taustavire. Perhe on arvo sinänsä. Itse asiassa aina uskonpuh
distukseen saakka avioliitto oli kirkollinen sakramentti, periaatteessa pyhä ja pur
kamaton. Tilanne muuttui uskonpuhdistuksen myötä, ja avioliiton purkaminen
alkoi tulla mahdolliseksi. Individualistisemmat, yhteiskuntafilosofiset ajatukset
haastoivat perinteisen perhenäkemyksen korostaessaan yksilön oikeuksia omaan
itsellisyyteen jopa perheyhteyden ja yksikön kustannuksella (Jallinoja 1984 ja
1985). Avioliittolainsäädäntöä onkin vuosisatojen kuluessa uudistettu vastaa
maan yhteiskunnan muuttunutta arvopohjaa. Viimeisin merkittävä lakimuutos
toteutettiin vuonna 1988, jolloin eroprosessia liberalisoitiin ja helpotettiin ja
syyllisyyden osoittamisesta luovuttiin. 1980luvun lopulla avioerojen määrä
alkoikin voimakkaasti kasvaa.
Lähes vuosisata ensimmäisen tietosanakirjan julkaisemisen jälkeen ilmainen
ja internetpohjainen vapaan sisällön tietosanakirja Wikipedia pohtii perhettä
seuraavalla tavalla2: ”Perheen yksiselitteinen määrittely on osoittautunut ongel
malliseksi kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja perhe onkin jatkuvan määrittelykamp
pailun kohde. Käsitteenä perhe on normisidonnainen ja liittyy vallankäyttöön”.
Uusimmasta määritelmästä puuttuu se selkeys perheen olemuksesta ja norma
tiivisuus perheen tehtävistä, jotka leimasivat viime vuosisadan alun perhemää
ritelmää. Wikipedia jatkaa: ”Perheen muodostavat yhdessä asuvat avioliitossa
tai avoliitossa olevat tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa,
jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio ja avopuolisot sekä parisuhteensa
rekisteröineet henkilöt, joilla ei ole lapsia – – . Lastensuojelu korvaa biologisten
vanhempien muodostaman perheen sosiaalisella perheellä. Laitoksissa kirjoilla
olevista henkilöistä ei muodosteta perheitä. Sitä vastoin yksityisesti sijoitetut
lapset muodostavat perheen”. Siinä missä ensimmäisen tietosanakirjan määri
telmä ei tunnista perheen ulkopuolelle sijoitettuja lapsia – joita toki tuolloinkin
oli – siinä Wikipedia antaa lastensuojelun kohteena oleville lapsille suhteellisen
suuren palstatilan. Vuosisadan takaisissa määritelmissä ei myöskään tunnistettu
yhden huoltajan perheitä samaa sukupuolta olevien perheistä puhumattakaan.
Vuodelta 1979 oleva ensyklopedia tuntee yksinhuoltajat, mutta samaa suku
puolta olevat ja lapsettomat avoparit eivät perheelle asetettuja tunnuspiirteitä
täyttäneet. Lastensuojelussa sähköisen Wikipedian näkemys menee pidemmälle:
perheterapiasta on siirrytty jo huostaanotettujen lasten tilanteen pohtimiseen.
Yhteiskunta on ottanut vahvemman vastuun jälkipolvien kasvattamisesta ja tullut
sekä tukemaan ja turvaamaan että tarvittaessa jopa ottamaan lapsia huostaan ja
suojelemaan heitä perheen vaikutuksilta.
2 Saatavissa: <http://fi.wikipedia.org/wiki/Perhe> (luettu 25.5.2010).
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Perinteinen perhemalli rakentui yhden ansaitsijan, miehisen palkansaajan varaan.
Tuotantorakenteen ja yhteiskunnan muutoksen myötä kahden ansaitsijan malli al
koi yleistyä toisen maailmansodan jälkeen. Tämän myötä tuli ratkaistavaksi kaksi
uutta kysymystä. Miten järjestää lastenhoito, kun vanhemmat ovat töissä? Miten
korvata perheen kasvatukselliset ja sosialisaatioon liittyvät tehtävät, kun perheen
ulkopuolella töissä käyvät vanhemmat eivät enää näitä tehtäviä voi täyttää?
Vastaukset kysymyksiin vaihtelevat maittain. Pohjoismaille on ollut tyy
pillistä investointi julkiseen päivähoitoon, jolla on sekä pyritty helpottamaan
perheen ja työelämän yhteen sovittamista että huolehtimaan varhaiskasvatuk
sesta (Ferrarini 2006). Jo 1930luvulla ruotsalainen poliittinen vaikuttaja Alva
Myrdal (2003) kehitteli ajatusta varhaiskasvatuksesta, joka toteutettaisiin julkisen
päivähoidon avulla. Kasvatustavoitteen ohella päiväkoti toteuttaisi myös tasa
arvotavoitetta: lapset saisivat yhtäläiset mahdollisuudet. Myrdalilaiset ajatukset
olivat vahvasti läsnä, kun ruotsalaista päiväkoti ja varhaiskasvatusjärjestelmää
käytiin kehittämään 1960luvun loppupuolella. Yleisen ja julkisen päivähoidon
katsottiin tarjoavan parhaat edellytykset lapsen hyvinvoinnille ja kaikenpuo
liselle kehitykselle sekä toteuttavan parhaiten sukupuolten välistä tasaarvoa
antamalla molemmille vanhemmille mahdollisuuden työn ja vanhemmuuden
yhdistämiseen (Hirdman 1989 ja 2006).
Suomessa poliittinen keskustelu varhaiskasvatuksesta on ollut monisäikei
sempää. Meillä on ollut näkemyksiä, jotka myötäilevät edellä kuvattua Myrdalin
linjaa, mutta toisaalta Suomessa on korostettu paljon voimakkaammin kuin
Ruotsissa perheen kasvatuksellista roolia ja sitä, että lapsen paras hoitopaikka
on kotona (Hiilamo ja Kangas 2009). Kumpaakin linjaa on pyritty tukemaan
poliittisilla ratkaisuilla, ja suomalaista perhepoliittista linjaa onkin leimannut
kahden rinnakkaisen järjestelmän kehittäminen. Yhtäältä Suomessa on subjek
tiivinen päivähoitooikeus, mikä on yksi vahvimmista päivähoitooikeuksista
OECDmaissa. Toisekseen Suomessa on kehitetty kotihoidon tukea vaihtoehtona
muille päivähoitomuodoille. Kaiken kaikkiaan Suomessa investoidaan muihin
kehittyneisiin maihin nähden suhteellisen paljon lastenhoitoon. 2000luvun
puolivälissä meillä käytettiin 1,4 prosenttia bruttokansantuotteesta päivähoitoon
ja esikouluun. Luku on samaa luokkaa kuin muissa Pohjoismaissa ja selvästi yli
OECDmaiden keskiarvon (0,7 prosenttia, ks. OECD 2007).
Samankaltaiset bruttokansantuoteosuudet kätkevät edellä kuvattuja institu
tionaalisia eroja hoivan ja varhaiskasvatuksen järjestämisessä, mikä puolestaan
vaikuttaa siihen, missä määrin äidit osallistuvat työmarkkinoille ja missä määrin
lapset ovat varhaiskasvatuksen piirissä. On toki niin, että Norjassa ja tätä nykyä
myös Ruotsissa on kotihoidontukivaihtoehto, mutta se ei ole yhtä suosittu kuin
meillä. Eräs syy liittyy siihen, että naapurimaissa päivähoito nähdään kiinteäm
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pänä osana varhaiskasvatusta kuin Suomessa. Itse asiassa Suomi kuuluu niihin
OECDmaihin, joissa 3–5vuotiaat lapset osallistuvat päivähoitoon tai esiope
tukseen vähiten. Suomessa vajaa puolet kyseisestä ikäluokasta on esiopetuksessa,
Ranskassa ja Italiassa kaikki ja Skandinavian maissa 80–90 prosenttia. Pienten
lasten äitien osuus työvoimasta on Suomessa varsin pieni, mutta yli kuusivuotiait
ten lasten äitien työhönosallistumisaste (84 %) on länsimaiden korkeimpien
joukossa. (OECD 2007, 46, 136.)
Kuten edellä todettiin, Pohjoismaissa käytetään alle kouluikäisten lasten
hoitoon kansainvälisesti katsoen paljon rahaa. Tässä Suomi ei poikkea skandi
naavisista naapureistaan. Varhaiskasvatuksellisesta perspektiivistä sen sijaan voi
olla ongelmallista se, että Suomessa investoidaan Tanskaa ja Ruotsia vähemmän
nimenomaan varhaiskasvatukseen ja esiopetus ei tavoita lapsia siinä määrin kuin
monissa muissa maissa. Useissa tutkimuksissa (esim. Cunha ja Heckman 2006;
EspingAndersen 2002 ja 2006) on nimittäin painotettu varhaisen kasvatuksen
merkitystä inhimillisen pääoman sekä tiedollisten ja eitiedollisten taitojen
kartuttajana. Hyvä varhaiskasvatus voi tasoittaa lasten kotitaustoihin liittyviä re
surssieroja ja tarjota kaikille tasaarvoiset lähtökohdat. Muu koulutusjärjestelmä
myöhemmin joko avaa tai sulkee ovia riippuen kansallisista koulutuspoliittisista
ratkaisuista. Tasaarvoisten lähtökohtien tavoite puolestaan liittyy laajempaan
filosofiseen keskusteluun tasaarvosta ja oikeudenmukaisuudesta: yhteiskunnan
tulisi olla avoin ja tarjota kaikille taustasta riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet
rakentaa elämäänsä.

Koulu mahdollistajana
Suomessa uudistettiin koulujärjestelmä perusteellisesti 1970luvun alussa, jolloin
rinnakkaiskoulujärjestelmästä siirryttiin yhtenäiskouluun, peruskouluun. Rin
nakkaiskoulujärjestelmä oli yhteiskunnan tasaarvotavoitteitten kannalta pul
mallinen. Se jakoi oppilaat jo varhaisessa vaiheessa oppi ja kansalaiskoululaisiin
ja paalutti pysyvästi jo tuossa vaiheessa tulevan elämän suunnan. Peruskoulu
uudistus tarjosi laajemmat väylät kaikille lapsille ja yhdessä muita koulutusasteita
koskevien uudistusten kanssa se poisti ns. koulutukselliset umpiperät: mikään
koulutusreitti ei saa johtaa umpikujaan vaan aina on oltava mahdollisuus jatkaa
seuraavalla tasolla. Peruskoulun käyttöönotolla onkin ollut sukupolvien välistä
tuloliikkuvuutta lisäävä vaikutus (Pekkarinen ym. 2009).
Koululaisten osaamista mittaava maailmanlaajuinen PISAtutkimus on
toteutettu kolme kertaa. Kaikilla kerroilla Suomi on menestynyt tutkimuksessa
erinomaisesti. Suomalaisten koululaisten saavuttamat pistemäärät ovat olleet
joko tutkimusjoukon parhaita tai ainakin sijoittuneet kärjen välittömään tun
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tumaan kaikilla osaamisen alueilla – lukeminen, matematiikka, luonnontiede
ja ongelmanratkaisu. Suomessa oppimispistemäärien vaihteluväli on pieni. Sekä
väestöryhmittäiset, alueittaiset että koulujen väliset erot ovat meillä suhteellisen
pieniä. Lisäksi on niin, että Suomessa on kaikilla testialueilla muihin maihin
verrattuna erittäin paljon huippuryhmään kuuluvia. (Arinen ja Karjalainen 2007.)
Taulukossa 1 on OECDmikrodatan3 pohjalta havainnollistettu matematii
kan oppimistuloksia ja lasten taustan yhteyttä tuloksiin. Mitä tulee vanhempien
koulutustasoon ja sitä kautta laajemminkin sosiaaliseen asemaan, Suomessa
lapsen taustalla – olipa sitten kyse sosioekonomisesta asemasta, tuloista tai kou
lutuksesta – on vähemmän merkitystä tulokseen kuin muissa maissa.
Poikkeuksen edellä sanotusta muodostaa kielitausta. Suomessa äidinkielel
lään (suomen tai ruotsin kielellä) testin suorittavat saavat 15 prosenttia paremmat
tulokset kuin ne, jotka tekevät testin muulla kuin kotikielellään. OECDmaissa
tuo ero on keskimäärin jonkin verran pienempi ja Yhdysvallat (ja Australia, joka ei
ole taulukossa mukana) selviävät tässä suhteessa muita maita tasaarvoisemmin.
Muissa maissa, Ruotsi mukaan lukien, vanhempien sosioekonomisella taustalla
näyttäisi olevan suurempi merkitys kuin kotikielellä. Suomessa taas testin teke
minen muulla kuin kotikielellä jakaa osaamista enemmän kuin muissa maissa
ja enemmän kuin vanhempien koulutustausta. Tämä voi olla viite siitä, että tu
levaisuudessa, jolloin maahanmuuttajataustaisia lapsia on Suomenkin kouluissa
enemmän, Suomen suhteellinen asema vertailussa voi muuttua. Tulevaisuutta
katsoen maahanmuuttajataustaisten lasten integrointi sekä varhaiskasvatus että
koulutusjärjestelmään on haaste, johon on syytä panostaa.

Taulukko 1. Matematiikan PISA-tulokset vanhempien koulutustaustan mukaan eräissä maissa 2006.
Suomi

Ruotsi

USA

Koko OECD

Äiti ei-koulutettu

527

440

411

452

Äiti koulutettu

556

519

484

524

Koulutetut/ei-koulutetut

1,06

1,18

1,18

1,16

Isä ei-koulutettu

539

444

413

459

Isä koulutettu

556

520

486

525

Koulutetut/ei-koulutetut

1,03

1,17

1,18

1,15

Testi kotikielellä

550

509

480

504

Testi vieraalla kielellä

477

454

440

454

Kotikieli / vieras kieli

1,15

1,12

1,09

1,11

3 Aineisto on saatavissa osoitteessa <http://pisa2006.acer.edu.au/interactive.php> (luettu 2.6.2010).
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Oikeudenmukaisuus on eräs kaikkein eniten käytetyistä käsitteistä yhteiskun
nallisessa ja poliittisessa keskustelussa. Oikeudenmukaisuus on myös eräs eni
ten erimielisyyksiä aiheuttanut käsite. Mikä yhdelle on oikeudenmukaisuutta,
saattaa toiselle olla huutava vääryys. Tähän epäselvyyteen John Rawls (1971)
tarjoaa avauksia, jotka useimmat voivat hyväksyä riippumatta poliittisista tai
muista ideologisista taustoistaan. Oikeudenmukaisuusteoriassaan Rawls esitti
vaatimuksen, että oikeudenmukaisen yhteiskunnan tulee olla vapaa yhteiskunta;
tietyt perusvapaudet tai oikeudet tulee taata kaikille. Hän ei niinkään vaatinut
tulojen tai muitten resurssien tasaamista. Hänen keskeinen vaatimuksensa oli,
että yhteiskunnallisia eroja tuottavien instituutioiden on oltava yhtäläisen avoi
mia kaikille. Kuten tiedetään, esimerkiksi koulutus liittyy yhteiskunnallisiin
eroihin (ei pelkästään tuloeroihin vaan myös terveys, kuolleisuus ja muihin
hyvinvointieroihin, ks. esim. Marmot 2005). Siksi koulutuksen olisi oltava yhtä
läisesti avointa kaikille. Sosiaalisen stratifikaation tutkimus on osoittanut, että
kaikissa maissa koulutuksella ja sosiaalisella asemalla on taipumusta periytyä.
Kaikki yhteiskunnat ovat tässä mielessä luokkayhteiskuntia, mutta toisissa maissa
tausta vaikuttaa enemmän ja toisissa vähemmän. Suomi kuuluu jälkimmäiseen
ryhmään. PISAaineistojen mukaan Suomessa vanhempien sosiaalinen tausta
vaikuttaa vähemmän oppimistuloksiin kuin muissa OECDmaissa. Suomessa
ja muissa Pohjoismaissa sosiaalinen liikkuvuus on ollut melko voimakasta (ks.
Markus Jäntin artikkeli tässä kirjassa). Toista ääripäätä edustavat mm. Yhdys
vallat ja Englanti, joissa oppiminen on vahvimmin sidoksissa vanhempien so
sioekonomiseen asemaan ja lasten mahdollisuudet ovat vahvemmin sidoksissa
vanhempien yhteiskunnalliseen asemaan.
Myöhemmissä tutkimuksissaan Rawls (1993) yrittää määritellä tarkemmin,
mikä on se yhteiskunnallinen hyvä, johon osallisuus täytyy turvata. Tarkka sisäl
löllinen vastaus jää nytkin auki. Sen sijaan Rawls antaa viitteellisiä ja teoreettisia
vastauksia. Yhteiskunnan on Rawlsin (1993) mukaan taattava kaikille jäsenilleen
rationaalisen autonomian edellytykset, että he voivat järkevästi asettaa elämän
sä päämäärät ja ottaa päämääristään ja toimistaan vastuun. Autonomia nojaa
yksilön moraalisiin ja intellektuaalisiin kykyihin. Rawlsin ajatukset lähenevät
tässä Amartya Senin (ks. esim. Sen 1992, 1999 ja 2009) nimiin myöhemmin
kirjattua näkemystä ihmisen toimintamahdollisuuksista (capabilities approach),
jotka yhteiskunnan tulisi taata kaikille. Vasta kun tällaiset kyvyt, autonomisen
toiminnan edellytykset, on luotu, voidaan puhua oikeudenmukaisuuden toteu
tumisesta. Vaatimus on äärimmäisen tärkeä ja haastava. Tähän kirjaan valituissa
tutkimuksissa valotetaan eri perspektiiveistä, missä määrin suomalainen yhteis
kunta täyttää tämän vaatimuksen.
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Tämän kirjan teemana on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi. Useat tahot
kaipaavat lasten ja perheiden hyvinvointiin kohdistuvaa tietoa ja arviointia. Las
ten oikeuksien julistus ratifioitiin Suomessa vuonna 1991. Julistuksen mukaan
lapsen tulee saada nauttia erityistä suojelua ja hänellä tulee olla mahdollisuus
terveeseen ja normaaliin kehitykseen. Lapselle on taattava koulutusta ja sosiaa
lista turvaa ja tarvittaessa myös suojelua. Erikoishoitoa on annettava niille, jotka
vamman tai muun syyn vuoksi ovat erityisen hoivan tarpeessa. Lisäksi julistus
korostaa, että yhteiskunnan on annettava erityistä huolenpitoa niille lapsille,
joilta puuttuu perheen takaama turva ja huolenpito. Lasten oikeuksien julistuksen
päämääränä on mahdollisimman hyvien kasvuedellytysten luominen kaikille
lapsille sosiaaliseen, rodulliseen tai muuhun taustaan katsomatta.
Julistuksen tavoitteet ovat kunnianhimoiset. Jotta julistuksen toteutumista
voitaisiin seurata, tietoa lasten ja perheitten tilanteesta ja hyvinvoinnista kaiva
taan useista eri näkökulmista. Monipuolinen tiedon saaminen on välttämätöntä
myös siksi, että ei ole olemassa mitään yksittäistä toimenpidettä, jolla hyvinvointia
voitaisiin parantaa. Perheitten hyvinvointi koostuu lukuisista eri tekijöistä, joihin
voidaan vaikuttaa lukuisilla eri politiikan lohkoilla, ja perhepolitiikka on vain
yksi vaikuttava tekijä. Eräät politiikkalohkot on suoraan suunnattu lasten ja
perheitten tukemiseen. Näistä esimerkkinä ovat lapsilisät, erilaiset perhevapaat,
neuvolatoiminta, lasten kotihoidon tuki, päivähoito, perheneuvonta ja perhetera
pia. Politiikkatoimenpiteitten vaikutukset ovat usein myös epäsuoria ja välillisiä.
Päivähoito mahdollistaa vanhempien työssä käymisen, mikä lisää perheen tuloja
ja materiaalista hyvinvointia ja vähentää ratkaisevasti köyhyysriskiä. Sairaus
tai työttömyysvakuutuksen kautta tapahtuvat tulonsiirrot tarjoavat perheille
taloudellista turvaa tilanteessa, jossa toisen tai molempien huoltajien ansiotulot
ovat sairauden tai työttömyyden vuoksi ehtyneet. Lisäksi on muistettava se,
että kaikilla yhteiskuntapolitiikan lohkoilla tavoitteet ja ajatellut vaikutukset
eivät aina käy yhteen toteutuneitten vaikutusten kanssa. Toimenpiteillä voi olla
ennakoimattomia ja yllättäviäkin seurauksia. Kaiken kaikkiaan tämä merkitsee
sitä, että politiikkavaikutusten analyysin on edettävä hyvin laajalla rintamalla.
Markus Jäntti peräänkuuluttaa artikkelissaan tässä kirjassa lasten hyvin
voinnin tutkimusta. Erityisesti kvantitatiivinen lasten hyvinvointitutkimus
perustuu tällä hetkellä hyvin yleisesti perheiden tulojen tutkimukseen. Tulot ovat
luonnollisestikin yksi hyvinvoinnin osatekijä. Köyhyys lisää syrjäytymisriskiä, ja
lapsuudessa koetulla köyhyydellä voi olla pitkäkestoinen vaikutus, joka varjostaa
myös aikuiselämää. Mutta myös muilla hyvinvoinnin osatekijöillä on oma vai
kutuksensa niin lasten kuin aikuistenkin hyvinvointiin. Siksi pelkkä tuloihin ja
tulonsiirtoihin keskittynyt lähestymistapa on liian suppea ja riittämätön.
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Eräät kansalliset ja kansainväliset lapsi ja perhekysymyksiin erikoistuneet
järjestöt ovat yrittäneet laajentaa perheitten hyvinvoinnin mittaamista sisältä
mään myös muita ulottuvuuksia kuin pelkät tulot. Kansainvälisesti kenties vaiku
tusvaltaisin ja eniten huomiota saanut lähestymistapa on UNICEFin kehittämä,
nimenomaan lasten hyvinvointia analysoiva indikaattorijärjestelmä, joka perus
tuu useista eri lähteistä peräisin olevaan tietoon (UNICEF 2007). Lähtökohtana
UNICEFin mittaristossa on laaja hyvinvoinnin käsite, joka pohjautui kuuteen
eri ulottuvuuteen: materiaalinen hyvinvointi, terveys ja turvallisuus, koulutus,
sosiaaliset suhteet, riskikäyttäytyminen ja subjektiivinen eli koettu hyvinvointi.
UNICEF mittaa materiaalista hyvinvointia useilla ulottuvuuksilla. Ensim
mäinen ulottuvuus on perinteinen lapsiköyhyys (perheen tulot ovat alle 50 %
kansallisesta keskitulosta). Toinen ulottuvuus laajentaa näkökulmaa sosiaali
seen ja kulttuuriseen deprivaatioon, minkä avulla yritetään arvioida perheen
kulttuuritaustaa tai sitä kulttuurista pääomaa, joka välittyy lapselle. UNICEF
operationalisoi materiaalisen hyvinvoinnin paljon laajemmin kuin perinteinen
köyhyys ja tulonjakomittaus, ja käsitteellistä painopistettä on lavennettu pelkistä
rahallisista resursseista kulttuurisen syrjäytymisen suuntaan.
Lasten terveyttä ja turvallisuutta on niin ikään mitattu moniulotteisesti ja
useilla eri muuttujilla. Koulutus ottaa huomioon sekä koulusaavutukset, koulu
tukseen osallistumisen että nuorten tulevaan työhönsä liittämän tavoitetason.
Viimeksi mainittu muuttuja yrittää peilata nuorten tulevaisuudensuunnitelmia
ja mahdollista koulutuksesta ja työelämästä syrjäytymisen ennustetta eri maissa.
Sosiaalisissa mittareissa tarkastellaan lasten perhe ja kaverisuhteita. Riski
käyttäytyminen puolestaan sisältää terveyskäyttäytymistä, väkivaltaisuutta tai
väkivallan tai kiusaamisen uhriksi joutumista mittaavia muuttujia. Kuudetta
ulottuvuutta, koettua subjektiivista hyvinvointia, kartoitettiin mielipidekysy
myksillä siitä, pitävätkö lapset terveydentilaansa hyvänä vai huonona, pitävätkö
he koulunkäynnistä, kuinka tyytyväisiä he yleensä ovat elämäänsä ja tuntevatko
he itsensä yksinäisiksi ja ulkopuolisiksi.
Kaikilla kuudella ulottuvuudella yksittäiset muuttujat on muutettu yhteismi
tallisiksi ja lopulta maat on asetettu kullakin ulottuvuudella paremmuusjärjestyk
seen, ja lopulliset pisteet muodostuvat maitten saamasta järjestyslukujen keskiar
vosta. Tulokset selviävät taulukosta 2 (s. 16). Pohjoismaat selviävät materiaalisen
toimeentulon ulottuvuudella erittäin hyvin, mikä tiedetään jo aiemmista lasten
köyhyyttä luotaavista tutkimuksista: Pohjoismaissa on vähän lapsiköyhyyttä, ja
absoluuttisesti ottaen köyhien lapsiperheitten tulotaso on korkeampi kuin muissa
maissa (ks. esim. Bradbury ja Jäntti 1999; Bradbury ym. 2001).
Sen sijaan Pohjoismaat eivät pärjää kovinkaan hyvin perhe ja ystävyys
suhteissa ja subjektiivisessa hyvinvoinnissa. Pohjolan sijoitusta perhesuhteissa
heikentää suuri yksinhuoltajaperheiden lasten osuus. Lisäksi Pohjoismaiden ja
ennen muuta Suomen sijoitusta painaa alaspäin perheiden yhteisiin toimiin
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(mm. syömiseen) käytetyn ajan vähäisyys muihin maihin verrattuna (UNICEF
2007). Vastaavasti suomalaisten lasten sijoittumista subjektiivisen hyvinvoinnin
mittarilla rasittaa se, että vain alle 10 prosenttia koululaisista ilmoittaa pitävänsä
koulunkäynnistä, mikä osuus on mukana olevien maiden pienin. Oppimis
tuloksissa suomalaiset lapset pärjäävät hyvin, mutta kouluviihtyvyydessä on
parantamisen varaa.
Yhteispisteissä Suomi sijoittuu muiden Pohjoismaiden tavoin erittäin hyvin.
UNICEFin vertailun mukaan lasten tilanne Yhdysvalloissa ja Englannissa näyttää
kaikkein heikoimmalta, mikä vastaa pitkälti tulonjakotutkimusten tuottamia
tuloksia4. Kaiken kaikkiaan Suomen tilanne kansainvälisessä vertailussa näyttää

Taulukko 2. Lasten hyvinvointi 2005, maitten järjestys eri ulottuvuuksilla.

Yhteis
pisteet

Materiaa
linen
Terveys ja
hyvinvointi turvallisuus

Koulutus

Perhe- ja
ystävä
suhteet

Riski
käyttäyty
minen

Subjektiiviinen
hyvinvointia

1. SWE

SWE

SWE

BEL

ITA

SWE

NLD

2. NLD

NOR

NLD

CAN

NLD

NLD

AUT

3. FIN

FIN

FIN

FIN

CHE

IRL

IRL

4. DNK

DNK

DNK

SWE

BEL

DNK

CHE

5. CHE

CHE

ITA

NLD

IRL

FIN

SWE

6. NOR

CAN

FRA

IRE

DNK

ITA

NOR

7. IRL

BEL

NOR

DNK

NOR

DEU

DEU

8. ITA

AUT

CHE

DEU

FRA

CHE

ITA

9. BEL

FRA

DEU

NOR

DEU

NOR

FIN

10. DEU

NLD

GBR

USA

SWE

FRA

DNK

11. CAN

DEU

CAN

CHE

AUT

AUT

CAN

12. FRA

ITA

BEL

GBR

FIN

CAN

BEL

13. AUT

USA

IRL

FRA

CAN

BEL

FRA

14. USA

GBR

AUT

AUT

USA

USA

GBR

15. GBR

IRL

USA

ITA

GBR

GBR

a
Subjektiivista hyvinvointia ei mitattu Yhdysvalloissa.
AUT = Itävalta, BEL = Belgia, CAN = Kanada, CHE = Sveitsi, DEU = Saksa, DNK = Tanska, FIN = Suomi, FRA =
Ranska, GBR = Iso-Britannia, IRL = Irlanti, ITA = Italia, NLD = Alankomaat, NOR = Norja, SWE = Ruotsi, USA =
Yhdysvallat.
Lähde: UNICEF 2007.

4 Ks. http://www.lisproject.org.

Hämäläinen ja Kangas: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tarkastelua

17

varsin hyvältä. Tuloksia tulkittaessa on hyvä kuitenkin pitää mielessä, että lapsi
perheitten köyhyysriski on kasvanut nopeasti 1990luvun laman jälkeen. Vuonna
1995 lapsiköyhyys Suomessa oli viisi prosenttia mutta se lähes kolminkertaistui
(13 prosenttiin) vuoteen 2007 tultaessa. Vastaavalla ajanjaksolla yksinhuoltajien
köyhyysriski oli kasvanut kahdeksasta 27 prosenttiin (Tilastokeskus 2010). Suo
men tilanne ei kasvaneista köyhyysriskeistä huolimatta kansainvälisessä vertai
lussa ole vielä nytkään hälyttävän huono. Pulmallista sen sijaan on köyhyyden
nopea lisääntyminen. Keskeinen yhteiskuntapoliittinen haaste on, miten tuo
suunta saadaan käännettyä.
Käsillä olevassa kirjassa lasten ja perheitten hyvinvointia on katsottu useasta
suunnasta, monen tieteenalan näkökulmasta, yli kymmenen eri aineiston valos
sa. Käytännössä kaikki UNICEFin edellä listaamat hyvinvoinnin mittaamisen
osaalueet ovat läsnä joko suoraan tai välillisesti. Kirja alkaa sosiaaliturvalain
säädännön tämänhetkisen ja sangen kirjavan perhekäsitteen kuvauksella. Siinä
kuvataan, miten lainsäädäntö tunnistaa, tunnustaa ja kohtelee erilaisia perheitä.
Tämän jälkeen perhettä tarkastellaan useassa artikkelissa taloudellisena yk
sikkönä erilaisten materiaalisen hyvinvoinnin mittareiden avulla. Sen jälkeen
tarkastellaan tilanteita, jolloin kaikki ei mene niin kuin toivotaan ja perhe tai
joku sen jäsenistä ajautuu erilaisiin ongelmiin. Kirjan viimeinen artikkeli nostaa
esiin lapsuuden pitkäkestoiset vaikutukset, sen miten lapsuuden kokemukset
heijastuvat pitkälle ihmisen myöhempään elämään. Eräässä englantilaisessa
TVmainoksessa korostetaan, että tulevaisuus on tärkeä. Me vietämme siellä
loppuelämämme. Mainosta mukaillen voisi sanoa, että lapsuus on tärkeä: se
vaikuttaa siihen, millaisena yksilönä me tulevaisuuttamme rakennamme lop
puelämäksemme!

Mitä on perhe?
Edellä kyseltiin perheen määritelmää. Mitä perhe lopultakin on ja mitä se on
2000luvun Suomessa? Tunnistamisongelma tulee esille myös käytännön lain
säädännössä. Sillä, miten sosiaalilainsäädäntö määrittää ja normittaa ’perhettä’,
on sekä taloudellisia että oikeudellisia vaikutuksia perheyhteisöön ja sen yksittäi
siin jäseniin. Maija Faurie ja Laura Kalliomaa-Puha pureutuvat artikkelissaan
tähän tematiikkaan ja pohtivat perheen käsitettä sosiaalilainsäädännössä. Miksi
meille ei ole selvää, mikä perhe on ja keitä siihen kuuluu? Perhettä rajataan ja
määritellään lainsäädännössä joko suoraan tai epäsuorasti ja eri lakien kohdalla
eri tavalla. Kysymys siitä, keitä perheeseen luetaan, on tärkeä tulonsiirtojärjestel
missä. Keiden kaikkien ajatellaan kuuluvan perheeseen ja keiden tulot otetaan
huomioon etuuspäätöstä tehtäessä, vaihtelee etuuksittain. Joskus lain tulkinta

Perhepiirissä

18

toimii ns. elatusolettaman varassa. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka laki ei
määrittele henkilölle suoraa elatusvelvollisuutta suhteessa toiseen, kuitenkin
käytännössä esimerkiksi sosiaalietuuden saamiseen ylipäätään ja etuuden tasoon
voi vaikuttaa oletus siitä, että samassa taloudessa asuva tai muuten läheinen
henkilö on vastuussa henkilön elatuksesta. Sosiaalilainsäädännön kirjavaan
perhekäsitteeseen ja perhekoon käsitteeseen vaikuttaa mm. lainsäädännön ikä ja
eriaikaisuus, mikä heijastui jo edellä vuosien 1915 ja 2010 sanakirjamääritelmissä
perheen käsitteestä. Kirjoittajat listaavat myös muita syitä, mm. lakien eri tavoit
teet ja hallinnolliset tarpeet. Eräs hyvin keskeinen tekijä ovat myös budjettisyyt:
määrittelemällä perhe sopivalla tavalla kunkin lain kohdalla erikseen voidaan
julkisen sektorin menopaineita pyrkiä pitämään kurissa.
Faurie ja KalliomaaPuha käyvät läpi sosiaalilainsäädäntöä erityisesti Kelan
toimeenpaneman sosiaaliturvan näkökulmasta. He pohtivat niin vanhempien ja
muiden aikuisten suhdetta lapsiin kuin aikuisten keskinäisiäkin suhteita mm.
opintotuen, työttömyysturvan, eläkkeiden ja kotihoidon tuen näkökulmasta. He
tarttuvat myös viime aikoina paljon keskustelua herättäneisiin maahanmuut
tajaperheiden perhekäsitteisiin, avopuolisoiden asemaan ja samaa sukupuolta
olevien perhekuvaan. Kirjoittajat summaavat, että ihmisillä on itsellään oikeus
määritellä se ihmisjoukko, jota he kutsuvat perheeksi. Kuitenkin sosiaalilain
säädäntö määrittelee sen usein ihmisen puolesta – joskus myös ihmisen omaa
tahtoa vastaan. Kirjava lainsäädäntö jättää paljon tilaa yksittäisten lainkäyttäjien
ja toimeenpanijoiden tulkinnalle, mikä voi olla asiakkaan kannalta sekä huono
että hyvä asia. Huonoa on se, että asiakas saattaa jäädä lain toimeenpanijan – so
siaalityöntekijän, Kelan virkailijan tai muun katutason byrokraatin – mielivallan
armoille. Käytännöt saattavat myös poiketa paljon toisistaan eri paikkakunnilla.
Hyvää puolestaan on se, että toimeenpanijalle jää mahdollisuus, niin halutessaan,
auttaa asiakasta ja tehdä päätökset asiakkaan eduksi.

Perhe taloudellisena yksikkönä
Perhe on vielä tänäkin päivänä myös taloudellinen yksikkö, jossa tuloja tavalla tai
toisella yhdistetään ja taloudellisia resursseja jaetaan jälkipolville. Perhe on myös
kulutuksen yksikkö. Niin kulutuspäätösten tekeminen kuin tulojen jakaminenkin
kotitalouden jäsenten kesken vaihtelee perheittäin. Perheen taloudelliseen ja kulu
tukselliseen rooliin pureudutaan useammassa kirjan artikkelissa. Toimeentulon
järjestämistä kuvaa muun muassa Markus Jäntin artikkeli, jossa tarkastellaan
lapsiköyhyyden kehitystä Suomessa. Tuloerot ovat kasvaneet Suomessa nopeasti
1990luvun puolivälistä lähtien. Lapsiperheiden köyhyydessä tapahtuneet muu
tokset seuraavat yleistä tulonjaon kehitystä. Jäntin tulosten mukaan vuonna 1995
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noin viisi prosenttia kaikista lapsista ja noin 10 prosenttia yksinhuoltajien lapsista
eli köyhyydessä. Runsaassa vuosikymmenessä luvut olivat kasvaneet 14:ään ja 25
prosenttiin. EU:n tasoisessa vertailussa luvut eivät kenties ole suuria, sillä koko
Euroopan tasolla lasten köyhyysaste oli vajaa 20 prosenttia. Suomen kohdalla
huoli kohdistuu sekä eriarvoisuuden että lapsiköyhyyden nopeaan lisääntymi
seen. Vauhti on ollut nopeampaa kuin useimmissa vertailumaissa.
Miksi tuloerot ja köyhyys ovat sitten kasvaneet niin nopeasti Suomessa? Kas
vun syynä on yleensä pidetty tuotannontekijätuloerojen kasvua, toisin sanoen on
oletettu, että pääomatulot ja suurimmat palkkatulot ovat kasvaneet nopeimmin.
Käytettävissä olevien tulojen kasvu heijastaisi siten tätä markkinamekanismeihin
liittyvää tuloerojen kasvua. Tuotannontekijätuloihin liittyvät erot kasvoivatkin
1990–1995 nopeasti mutta tasoittuivat sen jälkeen ja ovat pysyneet samalla ta
solla. Käytettävissä olevien tulojen hajonta sen sijaan kasvaa yhä. Tämä johtuu
yhtäältä verotuksen tasausvaikutuksen heikkenemisestä (hyvätuloiset maksavat
verokevennysten vuoksi suhteessa vähemmän veroja) ja sosiaalisten tulonsiirto
järjestelmien hiipuneesta tasausvaikutuksesta (sosiaaliedut ovat jääneet jälkeen).
Tuleeko köyhyyden kasvusta olla huolissaan, onhan suomalaisten köyhyys
ja tulonjaollinen eriarvoisuus vielä siedettävissä rajoissa? Yhteiskunnallinen
ongelma on siinä, että köyhyydellä on taipumus periytyä. Lisääntynyt köyhyys
saattaa muuttaa yhteiskuntaa suljetummaksi. Suomi yhdessä muitten Pohjois
maitten kanssa on ollut muihin maihin verrattuna avoimempi yhteiskunta siinä
mielessä, että vanhempien ja lasten välinen tulokorrelaatio on ollut alhaisempi
kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa tai Englannissa. Tämä merkitsee sitä, että liik
kuvuus sosiaalisesta asemasta tai tuloryhmästä toiseen on ollut Pohjoismaissa
vilkkaampaa kuin muissa maissa. Kasvanut köyhyys voi pahimmassa tapauk
sessa merkitä liukumista kohti suljettua luokkayhteiskuntaa, jossa lapset ovat
taustansa vankeja.
Yleisen lapsiperheiden toimeentuloa kuvaavan artikkelin jälkeen siirrymme
erityisteemoihin toimeentulossa ja sen järjestämisessä. Naisten ja miesten väli
sistä palkkaeroista keskustellaan aika ajoin vilkkaastikin. Ollaanpa palkkaerojen
suuruudesta tai erojen syistä mitä mieltä tahansa, palkkaerot heijastuvat perheen
sisälle konkreettisiksi puolisoiden välisiksi tuloeroiksi. Anita Haataja ja Ulla
Hämäläinen pohtivat artikkelissaan puolisoiden välisiä tuloeroja lapsiperheissä.
Artikkelissa käydään läpi sitä, miksi puolisoiden välisillä tuloeroilla on ylipää
tään merkitystä, miten tuloerot ovat kehittyneet 1990–2007 ja miten puolisoiden
väliset tuloerot kehittyvät, kun perheeseen syntyy lapsi. Artikkelissa kuvataan
puolisoiden välisiä tuloeroja äidin kotitalouteen tuoman tuloosuuden avulla
kolmella eri tulokäsitteellä: markkinatuloilla, tulonsiirtojen jälkeisillä brutto
tuloilla sekä tulonsiirrot ja verotuksen huomioivilla nettotuloilla. Vertailemalla
eri tulokäsitteiden antamaa kuvaa voidaan arvioida julkisen sektorin toiminnan
tuloja tasaavaa vaikusta ja sen kehitystä.
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Haatajan ja Hämäläisen mukaan tulonjakoaineistolla tehdyssä pitkän
aikavälin tarkastelussa äitien osuus puolisoiden yhteenlasketuista henkilökoh
taisista tuloista säilyy yllättävän samanlaisena huolimatta suurista muutoksista
niin perherakenteessa, äitien työssäkäynnissä kuin perhepolitiikan linjassakin.
Keskiarvojen taakse piiloutuu kuitenkin polarisoitumista: niiden perheiden,
joissa äitien tuloosuus on hyvin pieni tai hyvin suuri, määrä on kasvanut.
Ensimmäinen viittaa äitien lisääntyneeseen perhevapaiden – erityisesti kotihoi
don tuen – käyttöön, jälkimmäinen puolestaan liittyy miesten työttömyyteen.
Tarkasteltaessa samoja perheitä ennen lapsen syntymää ja sen jälkeen havaitaan,
että yhden lapsen saaneilla perheillä äidin tuloosuus palautuu viidessä vuodessa
ennen lapsen syntymää vallinneelle tasolle. Myös toisen lapsen saaneiden äitien
tuloosuus palautuu muutamassa vuodessa lähelle lähtötilannetta. Kolme ja
useampia lapsia saaneiden äitien tuloosuus on pitkän aikaa alhainen, mutta
seurantaaika on liian lyhyt kertomaan, jääkö äidin tuloosuus pysyvästi alem
malle tasolle. Tulosten taustalla on se, että isien lisääntyneestä perhevapaiden
käytöstä huolimatta isien perhevapaiden kohdalla puhutaan päivien ja viikkojen
yhteiskestosta, kun äitien kohdalla puhutaan käytännössä vähintään vuodesta,
merkittävällä osalla jopa vuosista.
Tulot ovat tärkeä osa ihmisten hyvinvointia. Ne ovat universaalinen resurssi,
joita käytetään kulutuksen kautta saatavaan hyvinvointiin. Hyvinvointitutki
muksessa kulutustutkimuksella on oma vankka jalansijansa. Eräät kulutusso
siologit jopa väittävät, että ihminen ei pelkästään ole sitä, mitä hän syö, vaan
hän on myös sitä, mitä hän kuluttaa (Campbell 1987). Tästä näkökulmasta
lapsiperheiden kulutus on erityisen mielenkiintoinen ja tärkeä tutkimuskohde.
Kulutuksen kautta tyydytetään lasten tarpeita ja luodaan identiteettiä.
Artikkelissa ”Lapsiperheiden kulutus” Mikko Niemelä ja Anu Raijas selvit
tävät lapsiperheiden kulutuksen rakennetta ja kulutuspäätösten muodostumista.
Tutkimuksessa on rajauduttu vapaaajan kulutukseen. Perinteisesti lapsiperhei
den kulutusta on tarkasteltu esimerkiksi välttämättömyyskulutuksen kautta.
Vapaaajan kulutus on kuitenkin keskeinen osa lasten ja nuorten kiinnittymistä
eri yhteisöihin, ja nimenomaan vapaaajan kulutuksessa – harrastukset, tietoko
nepelit ja elektroniset laitteet, matkat ja kulttuuri – lasten ja nuorten sosiaaliset
jaot muodostuvat. Artikkeli peilaa myös perheiden päätöksentekoprosessia vapaa
ajankulutuksessa. Kuka perheessä päättää vapaaajan kulutuksesta? Kahden
huoltajan lapsiperheissä välttämättömyyskulutuksen käsite ei tulosten mukaan
rajoitu pelkkään ruokaan ja vaatetukseen. Välttämättömyyttä voivat nimittäin
edustaa myös monet vapaaajan kulutuksen muodot, joiden kautta erityisesti
nuorten sosiaalinen ympäristö rakennetaan. Päätöksentekoprosessi ja erityisesti
lasten rooli siinä vaihtelee hyödykeryhmittäin. Tutkimuksessa tarkastellaan myös
uusperheiden päätöksiä vapaaajan kulutuksessa.
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Perheen kulutus muuttuu lasten syntymisen myötä. Erityisen dramaatti
sesti kulutus saattaa muuttua, kun perheeseen syntyy enemmän kuin yksi lapsi
kerralla. Monikkovanhemmuus tulee perheelle useimmiten yllätyksenä, joskus
jopa šokkina. Monikkovanhemmuuden erityishaasteet liittyvät niin hoivan kuin
taloudellisten asioiden järjestämiseen. Johanna Hyväluoma ja Aune Karhumäki
selvittävät ensimmäisen valtakunnallisen monikkoperheille suunnatun hyvin
vointikyselyn avulla monikkovanhempien subjektiivisia kokemuksia taloudelli
sesta selviytymisestään. He tarkastelevat monikkoperheiden vanhempien tuloja
sekä toimeentulon ja hyvinvoinnin kokemusta suhteessa perheisiin, jotka ovat
saaneet lapsensa yksi kerrallaan. Monikkoperheitten hyvinvointikyselyn rinnalla
käytetään vertailuaineistona Stakesin (nykyinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,
THL) keräämää Hyvinvointi ja palvelut aineistoa (HYPA).
Voidaan pitää ehkä yllättävänä sitä tulosta, että monikkoperheiden toi
meentulo ei juurikaan poikkea muiden lapsiperheiden toimeentulosta. Monik
kovanhemmat ovat keskimäärin hyvätuloisia, mikä voi olla seurausta siitä, että
kaksosten ja kolmosten syntymän todennäköisyys kasvaa äidin iän myötä, ja
osalla monikkous on seurausta hedelmöityshoidoista. Monikkoperheet kokevat
toimeentulonsa muita lapsiperheitä haastavammaksi lasten ollessa alle 3vuo
tiaita. Näin koetaan ennen kaikkea silloin, kun perheessä on enemmän kuin
kolme lasta. Huonon toimeentulon kanssa kamppailevat monikkovanhemmat
kokevat kuitenkin enemmän stressiä kuin vastaavassa asemassa olevat, yhden
lapsen kerrallaan saaneet perheet. Kaikki monikkoperheet eivät kuitenkaan
koe monikkovanhemmuutta erityisen kuormittavana. Tutkijat korostavatkin,
että monikkovanhemmuudesta aiheutuu myös paljon iloa. Monikkolasten
hyvinvoinnin taso on heidän vanhempiensa arvioimana usein parempi kuin
vertailuryhmässä.
Perheet eivät jaa pelkästään taloudellisia resursseja jäsentensä välillä vaan
myös aikaa ja yhteisyyttä. Jotta perheen sosialisaatioon liittyvät voimavaraluonne
ja kasvatuksellinen funktio toteutuisivat, vanhemmilla täytyy olla aikaa lapsil
leen. Aika on rahaa. Vanhempien ja lasten ajankäyttö ja siinä vuosien 1987–1988
ja 1999–2000 välillä tapahtuneet muutokset ovat Eva Österbackan artikkelin
keskiössä. Österbackan mukaan suomalaisten ajankäytössä on vuosikymmenen
aikana tapahtunut eräitä merkittäviä muutoksia. Koululaisten perheen ja ikäto
vereitten kanssa viettämä aika on vähentynyt ja yksinolo lisääntynyt. Selitys on
se, että television ja tietokoneen äärellä vietetty aika on lisääntynyt. Koululaiset
käyttävät keskimäärin kaksi tuntia arkipäivisin ja kolme tuntia viikonloppuisin
television katseluun. Vastaavasti myös vanhempien koko perheen kanssa viettämä
aika on jonkin verran vähentynyt. Näyttää siltä, että koko perhe ei kokoonnu
yhteen samalla tavalla kuin aikaisemmin. Näiltä osin Eva Österbackan havain
not suomalaisten perheitten yhteisestä ajankäytöstä tai sen puutteesta tukevat
edellä esitettyä UNICEFin tulosta. Perheen kanssa vietetty aika seuraa perinteisiä
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sukupuolirooleja edelleen eikä näissä rooleissa näyttäisi ajankäytön suhteen
tapahtuneen muutoksia.
”Meitä ei kukaan saa koskaan erottaa. Ikuinen tämä liittomme on. Vaikka
taivas ja maa kerran katoaa, silti rakkaus on ajaton”, riimitteli Unto Mononen
Erottamattomattangossaan. Liitot voivat olla ikuisia romanttista rakkautta
ylistävissä kulttuurituotteissa. Ihmisten arki on karumpi, eikä rakkaus suin
kaan aina ole ajaton. Lähestulkoon joka toinen avioliitto päätyy eroon, millä
on emotionaalisten seurausten lisäksi myös merkittäviä taloudellisia seuraus
vaikutuksia. Parisuhteen purkautuminen ja yksinhuoltajuus onkin listattu ns.
uudeksi sosiaaliseksi riskiksi. Tulonjakoa koskevissa tutkimuksissa on noussut
esille yksinhuoltajien heikentynyt taloudellinen asema 1990luvun puolivälin
jälkeen (esim. Moisio 2005; Suomalainen lapsi 2007; Forssen ym. 2009; ks. myös
Markus Jäntin artikkeli tässä kirjassa).
Ilpo Airio selvittää artikkelissaan avioeron kokeneiden perheiden talou
dellista selviytymistä. Artikkelin lähtökohta poikkeaa aiemmista tutkimuksista
siinä, että Airio tarkastelee avioeron kokeneiden henkilöiden ja kotitalouksien
taloudellista asemaa ennen avioeroa ja sen jälkeen. Hän myös vertaa heitä avio
liitossa olevien vertailuaineistoon. Artikkelissa pohditaan, missä määrin yksin
huoltajien heikko taloudellinen asema on suoraa seurausta avioerosta ja missä
määrin kyse on siitä, että pienituloisten henkilöiden avioeroriski on suurempi.
Airion tulosten mukaan kyse on kummastakin: yli puolella lähivanhemmuuden
saaneista5 henkilöistä pienituloisuus on suoraa seurasta avioerosta. Kuitenkin
eronneista hieman yli kolmannes on ollut pienituloisia jo parisuhteessa. Airion
tulosten mukaan huomattavan usein avioliitossa hyvätuloistenkin henkilöiden
kohtalona avioeron jälkeen on pienituloisuus. Avioeron jälkeen huono tulokehitys
havaitaan erityisesti pienten lasten lähivanhemmilla.

Kun kaikki ei menekään hyvin
Perhe on voimavara, joka auttaa ja tukee jäseniään. Aina kaikki ei mene hyvin
ja perheen voimat ehtyvät. Tarvitaan yhteiskunnan tukea. Toisaalta perhe voi
olla vahva, kiinteä ja sosiaalistava, mutta perheen harjoittama sosialisaatio voi
olla yhteiskunnassa vallitsevien normien mukaan eitoivottavaa. Klassinen
esimerkki tällaisesta on Oscar Lewisin (1989) Sánchezin lapset, jossa kuvataan
köyhyyttä, perheväkivaltaa, uskottomuutta, raakaa rikollisuutta ja perheen
selviytymisstrategioita. Suomessa kenties köyhien perheitten todellisuus ei ole
5 Lähivanhemmaksi kutsutaan tässä henkilöä, jolle lapsilisän yksinhuoltajakorotus maksetaan.
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yhtä hätkähdyttävää kuin Meksiko Cityssä, mutta yhtä kaikki myös Suomessa
köyhyys on ongelma. Perheiden ongelmat johtuvat monista eri syistä, ja tarvi
taan viranomaisten tukea ja väliintuloa. Joskus lapsen etu vaatii myös suojelua,
huostaanottoa ja perheen hajottamista.
Kirjan kolme seuraavaa artikkelia tarkastelevat tilannetta, jossa kaikki lap
suudessa ja nuoruudessa ei olekaan sujunut odotusten mukaan. Jaana Martikai
nen ja Ilona Autti-Rämö kuvaavat lasten ja nuorten psyykenlääkkeiden käyttöä.
Valtaosalla psyykkisistä sairauksista kärsivistä aikuisista oireet ovat alkaneet jo
lapsuudessa tai viimeistään nuoruudessa. Varhainen puuttuminen mielenter
veysongelmiin on tärkeää. Vaikka lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen ja
psyykenlääkkeiden käyttö on viime vuosina lisääntynyt, ei epidemiologisten
tutkimusten pohjalta ole selvää, ovatko lasten ja nuorten mielenterveysongelmat
yleistyneet. Tutkijat toteavat, että alle 15vuotiaiden psyykenlääkkeiden käyttö ei
ole Suomessa yleistä ja että tämän ikäisillä lääkehoitoon päädytään erikoistuneen
lääkärin hoidossa osana kokonaishoitoa. Vanhemmissa ikäryhmissä tilanne
muuttuu merkittävästi. Erityisesti masennuslääkkeiden käyttö yleistyy, ja nuoren
lääkkeet määrää usein erikoistumaton lääkäri. Kirjoituksessa tarkastellaan myös
psyykenlääkkeiden käytön alueellisia eroja. Vaikka pienten ryhmien tarkastelussa
osa eroista on sattumaa, vaikuttaa kuitenkin siltä, että meillä on lasten ja nuorten
psyykenlääkkeiden käytössä suuret alueelliset erot.
Huostaanotettujen ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on
kasvanut huomattavasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Huostaanotto on
viimesijainen keino yrittää auttaa lasta silloin, kun perheen ja/tai lapsen tilanne
kriisiytyy, ja lapsen terveyttä ja kehitystä ei voida muutoin taata. Huostaanottoon
päädytään, kun erilaiset avohuollon keinot on käytetty loppuun. Huostaanotto ja
kodin ulkopuolelle sijoittaminen ovat yhteiskunnan suunnalta hyvin voimakkaita
puuttumisia perheen tilanteeseen. Tästä syystä on yllättävää, miten vähän koko
valtakunnan tason kattavia tutkimuksia huostaanotettujen lasten taustoista ja
huostaanotettujen lasten tulevaisuudesta on tehty. Tässä kirjassa huostaanotet
tuja lapsia ja heidän perheitään lähestytään kahdesta eri näkökulmasta. Miia
Saarikallio-Torp, Tarja Heino, Heikki Hiilamo, Helka Hytti ja Marketta
Rajavaara seuraavat kodin ulkopuolelle sijoitettujen ja huostaanotettujen lasten
vanhempien toimeentuloa sosiaaliturvaetuuksien saantia ja työttömyyttä kuvaa
vien tietojen valossa. Suomessa ei ole aiemmin tutkittu huostaanotettujen lasten
elinoloja vastaavalla tavalla rekisteritietoja yhdistäen. Huostaanotettujen lasten
vanhemmilla oli usein huomattavia ongelmia työmarkkinoille kiinnittymisessä,
terveydessä ja toimeentulon järjestämisessä. Huostaanotettujen lasten äideistä
huomattavasti suurempi osa kuin vertailuryhmän äideistä ajautui työkyvyttö
myyseläkkeelle. Tällöin eläkkeelle jäämisen taustalla ovat yleensä vakavat mielen
terveyden ongelmat. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten vanhempien elämässä
korostuu tämän artikkelin tulosten perusteella suuri riippuvuus sosiaaliturvasta.
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Esimerkiksi toimeentulotukiasiakkaina oli lapsen huostaanottovuonna ja sen
jälkeen noin 90 prosenttia huostaanotettujen pienten lasten äideistä. Käytössä
olevan rekisteritiedon pohjalta välittyvä kuva kertoo vaikeista ja päällekkäisistä
ongelmista, joista tulisi tietää enemmän.
Tarja Heino ja Marianne Johnson puolestaan tarkastelevat huostassa olleita
lapsia nuorina aikuisina. Huostassa olleiden lasten tulevaisuutta tarkastellaan
yhteiskunnan kannalta keskeisten instituutioiden kautta: koulutukseen osallistu
misen ja tutkinnon suorittamisen, työmarkkinoille kiinnittymisen ja perheellis
tymisen näkökulmasta. Parhaiten nuorena aikuisena eri mittareilla tarkasteltuna
pärjäävät ne henkilöt, jotka on otettu huostaan varhain ja sijoitettu perhehoitoon.
Vaikeimmalta tilanne näyttää silloin, kun lapsi on otettu huostaan murrosiässä
ja sijoitettu laitoshoitoon. Kirjoittajat peräänkuuluttavat yhteiskunnan vas
tuuta toimivasta seurantajärjestelmästä. Tällä hetkellä tietosuojarajoitteiden
vuoksi tutkimusta ei voitu toteuttaa yksilöaineistolla vaan tulokset perustuvat
kokonaisaineistosta tuotettuihin tilastointitaulukoihin. Tilastointitaulukoiden
käyttö tutkimuksessa on parhaimmillaankin vain kuvailevaa eikä niiden avulla
voida esimerkiksi sanoa, onko laitoshoitoon teiniiässä sijoitettujen lasten vaikea
tulevaisuus seurausta liian myöhäisestä sijoituksesta, vaikeasta murrosiästä vai
kenties kyseisten laitosten toiminnasta. Tutkijat nostavat esille myös kriittisen
kysymyksen kuntien järjestämän jälkihuollon sisällöstä ja toimivuudesta huos
taanoton jälkeen.

Lapsuudella ja perheellä on väliä
Kirjamme päättyy Karoliina Koskenvuon artikkeliin, joka tuo esille sen, miksi
lapsuudentapahtumilla ja olosuhteilla on sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta
väliä. Artikkeli alkaa kirjallisuuskatsauksella, jossa Koskenvuo kokoaa yhteen
viime aikoina nopeasti lisääntynyttä elämänkaariepidemiologista tutkimusta
siitä, miten lapsuudentapahtumilla – alkaen sikiöajasta ja varhaislapsuudesta
– kokemuksilla ja sosioekonomisilla olosuhteilla on merkitystä aikuisiän ter
veydelle. Lisäksi hän tarkastelee laajan seurantatutkimusaineiston avulla sitä,
miten lapsuuden kuormittavat kokemukset heijastuvat elämäntyytyväisyyteen
aikuisena. Aikaisempien tutkimusten valossa tiedämme, että subjektiivinen
kokemus hyvinvoinnista on yhteydessä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteemme.
Koskenvuo tarkastelee artikkelinsa empiirisessä osassa, miten mm. vakavat
ristiriitaisuudet perheessä, pitkäaikaiset taloudelliset vaikeudet ja jatkuva pelko
jotakin perheenjäsentä kohtaan heijastuvat ihmisen elämäntyytyväisyyteen
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aikuisena ja tätä kautta myös ihmisen terveyteen ja sellaisiin yhteiskunnallisiin
ilmiöihin kuin vaikkapa työssä jaksaminen ja varhaiseläkkeelle jääminen.
Koskenvuon artikkeli summaa sen, miksi tässä kirjassa käsitellyillä teemoilla
on merkitystä. Perhe on voimavara ja tarjoaa lapsille perustan omaa elämänsä
rakentamiseen. Mutta joskus perhe voi myös olla ongelma. Perhe tarvitsee vi
ranomaisten tukea ja joskus jopa suojelua. Monet niistä ilmiöistä ja haitallisista
prosesseista, joihin pyrimme vaikuttamaan koulutus, terveys, sosiaali ja jopa
työvoimapolitiikalla, ovat käynnistyneet jo lapsuudessa. Siksi on ensiarvoisen
tärkeätä jo varhain puuttua ongelmiin ja yrittää korjata niitä. Mitä varhemmin
ongelmat osataan paikantaa ja tarttua niihin, sen parempi. Tämä asettaa suuria
haasteita niille varhaiskasvatus, koulutus, sosiaali ja terveyspoliittisille toimille,
joiden varaan suomalainen yhteiskunta tulevaisuuttaan rakentaa. Tavoitteena
tulisi olla ne periaatteet, joihin Suomi on sitoutunut ratifioidessaan lasten oi
keuksin julistuksen.
”Lapset ovat eläviä viestejä, joita lähetämme oman aikamme ohi tulevai
suuteen”, väittää amerikkalainen mediatutkija Neil Postman (1985) kirjassaan
Lyhenevä lapsuus. Millaisia viestejä suomalainen yhteiskunta lähettää tulevai
suuteen? Millaisia viestejä me haluamme lähettää tulevaisuuteen?
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Maija Faurie ja Laura Kalliomaa-Puha
Jääkaappi, osoite vai sukuside?
Perheen määritelmät sosiaalilainsäädännössä
Johdanto
Mikä on perhe?
Miten vastaisit kysymykseen, mikä on perhe? Ydinperhe, uusperhe, sateenkaari
perhe? Vaikuttaako suhtautumiseesi avioliitto, avoliitto tai parisuhteen rekiste
röiminen? Tai liikkuvuus eri kulttuuripiirien välillä? Entä lapset? Lähes kaikki
suomalaiset ovat sitä mieltä, että ainakin vanhemmat ja lapset muodostavat
perheen, silloinkin kun lapset ovat jo aikuisia eivätkä asu enää kotona. Suurin
osa on sitä mieltä, että lapseton pari on perhe, kymmenesosan mielestä yksikin
ihminen muodostaa perheen, monet lukevat perheeseensä myös lemmikit. (Ks.
tarkemmin Jallinoja 2000; Paajanen 2007.) Ihmiset määrittelevät perheensä itse,
ja yhä useampi ajattelee, että jokaisella on myös oikeus määritellä oma perheensä
(Jallinoja 2000, 195–196; Litmala 2003, 120–122). Perhe voidaankin ymmärtää
”ryhmittymäksi, jonka muodostaa kaksi tai useampi yksilö, jotka itse määrit
televät itsensä perheeksi ja jotka tuntevat vastuuta sekä velvollisuuksia toisiaan
kohtaan” (Litmala 2003, 120).1
Lainsäädännössä henkilökohtaiselle arviolle on jätetty vähemmän tilaa.
Vaikka yhtä ja selkeää perheen määritelmää ei lainsäädännöstä löydy, perhettä
kyllä kuvaillaan ja rajataan monessakin eri lainkohdassa. Monet lait eivät tosin
edes mainitse sanaa perhe vaikka antavatkin oikeuksia ja asettavat velvollisuuksia
keskenään läheisille ihmisille. Edellä esitetty kansalaisten ymmärrys siitä, mikä
on perhe, on rakentunut tavanomaisesti kahdenlaisten suhteiden varaan: pari
suhteen sekä lapsen ja vanhemman suhteen. Nämä suhteet ovat merkityksellisiä
myös silloin, kun eri lait määrittelevät, mikä on perhe. Yleisimpänä perhetyyppinä
pidetään ydinperhettä, johon kuuluvat vanhemmat ja heidän kanssaan asuvat
lapset. Monet nykyperheet poikkeavat tästä tyyppitapauksesta, mutta ydinper
heestä johdetut periaatteet ohjaavat pitkälti sitä, mitä perheellä tarkoitetaan paitsi
arkipuheessa myös lainsäädännössä. (OM Komiteanmietintö 1992:12, 6, 70.)
1 Perhekäyttäytyminen muuttuu jatkuvasti, ks. perheiden muutoksista esim. RitalaKoskinen 2001;
Kangas 2002; Litmala 2003; Takala 2005.
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Lainsäädännössä perhettä lähestytään myös laajemmin sukulaisuuden tai yhtei
sen talouden näkökulmasta. Kun perhettä tarkastellaan oikeuden näkökulmasta,
ei ehkä olekaan erityisen kiinnostavaa miettiä, mikä on perheen määritelmä,
vaan pohtia, mitä oikeusvaikutuksia tai oikeudellisia seurauksia liittyy sellaiseen
ihmissuhdeverkkoon, jota nimitetään perheeksi. (OM Komiteanmietintö 1992:12,
82–83; STM Työryhmämuistio 1993:26, 3.)
Kun lainsäädännössä otetaan kantaa siihen, millaiset ihmissuhteet ovat
oikeudellisesti merkityksellisiä, tullaan samalla kertoneeksi tarina perheestä.
Artikkelissamme arvioimme, millaisia oikeusvaikutuksia sosiaalilainsäädäntö
liittää perheeseen ja millaiseksi sosiaalilainsäädäntö perheen olettaa, millaisen
tarinan se perheestä kertoo. Keskitymme Kelan toimeenpanevan sosiaaliturvan
säännöksiin, mutta ennen kuin pääsemme siihen, avaamme hieman oikeuden eri
laisia suhtautumistapoja perheeseen sekä valaisemme lyhyesti perheen sääntelyn
historiaa. Pohdimme, kohteleeko Kelan toimeenpaneva, sosiaaliturvaa koskeva
lainsäädäntö eri perhemuotoja neutraalisti, onko se sosiaalisesti oikeudenmukais
ta ja yhdenvertaista. Tarkastelemme myös sitä, onko oikeusvaikutukset sidottu
helposti selvitettäviin, julkisiin ja yksiselitteisiin seikkoihin, sekä sitä, miten
lainsäädäntö ottaa huomioon kansainvälistymisen vaikutukset.

Siveellisestä sääntelystä neutraaliin
Aina 1970luvulta lähtien Pohjoismaissa on ajateltu, että lainsäädännön tulisi
olla neutraalia suhtautumisessaan erilaisiin yhteiselämän muotoihin. Neutraa
lisuusperiaate merkitsee perusteettoman erilaisen kohtelun välttämistä. (OM
Komiteanmietintö 1992:12, 71, 79–80; Helin 2004, 1260.) Yleisellä tasolla peri
aatetta ilmentää perustuslain (731/1999) suojaama yhdenvertaisuuden periaate
(6 §). Kun perheille annetaan oikeuksia, jaetaan tulonsiirtoja tai asetetaan vel
voitteita julkista valtaa kohtaan, eri perhetyyppejä ei tulisi asettaa eri asemaan.
Kansalaisen valitseman tietyn yhteiselämän muodon ei tulisi vaikuttaa hänen
edukseen tai vahingokseen – ellei siihen ole erityistä, hyväksyttävää syytä. Jos
esimerkiksi sääntely on sellainen, että hyvin monet tosiasiallisesti esiintyvät
perhesuhteet joudutaan jättämään huomiotta, herää kysymys, onko muidenkaan
huomioon ottamista pidettävä perusteltuna vai tulisiko sääntelyn kohteeksi
valitakin yksilö perhesuhteen asemasta. (OM Komiteanmietintö 1992:12, 82;
Tuori ja Kotkas 2008, 153.)
Aiemmin perhettä koskevissa normeissa pyrittiin kontrolloimaan per
heenjäsenten moraalia ja antamaan ohjeita sopivasta käyttäytymisestä, olipa
sitten kysymys avioliitosta, köyhäinhoidosta tai vaikkapa lasten kasvatuksesta.
Perheellä oli tärkeä tehtävä valtion kansalaisten kasvattajina ja valtion eettisen
perustan ylläpitäjänä. (Helin 2004, 1261; Pylkkänen 2006, 1111; Tuori ja Kotkas
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2008, 80–84.) Perhelainsäädännön tarkoituksena ei enää ole valvoa perhettä
eikä perheelämää lastensuojelua lukuun ottamatta, ohjata moraalisesti eikä
lailla määrätä joitakin parisuhteita sallituiksi ja toisia kielletyiksi. Ajatellaan,
että perheelämän sääntely on monelta osin mahdotonta ja tarpeetonta. Perhe
elämän oikeudellista käsittelyä pidetään myös jotenkin sopimattomana ja sen
ennemminkin ajatellaan lisäävän riitaisuuksia. Sääntely on pakottavaa lähinnä
vain tietyissä heikomman suojaan liittyvissä kohtuuttomuustapauksissa. Kuten
Anu Pylkkänen toteaa, laki ottaa kantaa vain sellaisiin ongelmiin, joita kuvitellaan
voitavan ratkaista oikeudellisesti. Suurin osa perheissä tehtävistä ratkaisuista ei
ole sellaisia. (Pylkkänen 1992, 122.)
On jätetty paljolti ihmisten oman valinnan varaan, haluavatko he oikeusjär
jestyksen apua perhesuhteiden selvitykseen. Oikeusturvakeinot perhesuhteiden
ja perhevarallisuuden selvitykseen ovat käytettävissä pääasiallisesti vain aviolii
toissa ja rekisteröidyissä parisuhteissa eli silloin, kun pari on halunnut – tietoi
sesti tai tiedostamattaan – tällaisten oikeusvaikutusten ulottuvan suhteeseensa
rekisteröimällä sen. (Pylkkänen 1992, 121; STM Työryhmämuistio 1993:26, 5.)
Parhaillaan pohditaan, pitäisikö myös avoliitolle antaa nykyistä enemmän
oikeudellista merkitystä. Oikeusministeriön 2008 asettama avoliittotyöryhmä
pyrkii löytämään tasapainon avopuolisoiden valinnanvapauden ja heikomman
osapuolen suojan välillä. (OM Työryhmämietintö 2008:10; HE 37/2010.) Lasten
oikeuksia yhteiskunta pyrkii turvaamaan siten, että ne olisivat riippumattomia
perheolosuhteista, kuten vanhempien parisuhteen muodosta tai parisuhteen
purkautumisesta. Vanhempien ja lasten suhteet määräytyvät vanhemmuuden
perusteella eivätkä sen pohjalta, muodostavatko lapsi ja vanhempi yhdessä asu
van perheen. (Pylkkänen 1992, 121.) Avioliittolain ja lapsilainsäädännön perhe
käsityksen voisikin tiivistää rakentuvan yhä enemmän biologisten suhteiden ja
parisuhteen jonkunlaisen rekisteröimisen varaan rakentuvaksi.

Ennakoitavat ja helposti selvitettävät kriteerit
Myös käytännön seikat halutaan ottaa huomioon. Lakien oikeusvaikutukset
pitäisi sitoa helposti selvitettäviin, mielellään julkisiin ja yksiselitteisiin seik
koihin. Tämä parantaa ennakoitavuutta ja helpottaa lain toimenpanijan työtä.
Perheetuutta ei esimerkiksi kannata sitoa kovin intiimeihin kriteereihin, joiden
selvittely on hankalaa, ellei mahdotonta. Erityisen tärkeää tämä on massaluon
teisissa etuuksissa, ellei selvittelyyn ole tarkoituksenmukaista uhrata riittäviä
voimavaroja (OM Komiteanmietintö 1992:12, 80). Hyvä lainsäädäntö ottaa myös
entistä enemmän huomioon kansainvälistymisen vaikutukset. Tämä näkyy so
siaaliturvan toimeenpanossa esimerkiksi kansainvälistyvänä asiakaskuntana, kun
joudutaan pohtimaan, miten ja missä määrin uudet perhekäsitykset on syytä ottaa
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Perhettä koskeva lainsäädäntö sisälsi aiemmin paljolti sääntöjä varallisuuden
siirtämisestä, koska säätyjakoisessa yhteiskunnassa avioliittojen ja perimyksen
kautta tapahtuvat omaisuuden siirrot olivat oleellisen tärkeitä yhteiskuntaraken
teen kannalta (Pylkkänen 2006, 1109–1110; ks. myös Kangas 2002, 59). Nykyisin
elatus ja huolenpito ovat perhettä koskevan lainsäädännön ydintä. Valtaosa
perhesidonnaisesta sääntelystä kiertyykin sen kysymyksen ympärille, miten
perheen ja julkisen vallan välisen vastuun tulee jakautua elatukseen ja huolenpi
toon liittyvissä asioissa. Keskusteltaessa perheen käsitteestä keskustellaan myös
tästä vastuunjaosta ja sen oikeudenmukaisesta sisällöstä. (Huhtanen 1994b, 46.)
Erityisesti sosiaaliturvaa koskevassa lainsäädännössä perheen määrittely
liittyy oikeudenmukaiseen vastuunjakoon yksityisoikeudellisen elatuksen ja
julkisen elatuksen välillä. Pääsäännön mukaan jokainen aikuinen vastaa itse
omasta, aviopuolisonsa ja alaikäisten lastensa elatuksesta (yksityisoikeudellinen
elatus). Julkinen elatus (sosiaaliturva) oli pitkään toissijainen perheen ja suvun
elatukseen nähden. Mutta toisen maailmansodan jälkeen ja etenkin 1960luvun
jälkipuoliskolla luotiin monia sosiaalivakuutuksen ja sosiaaliavustuksen tuki
muotoja, jotka ovat ensisijaisia ja joihin ihmisillä on oikeus perhesuhteistaan
huolimatta.
Viime kädessä kysymys on siis siitä, miten kansalaisen elämän rahoitusriski
jaetaan: ovatko toimeentulo ja palvelut yksilön oma, perheen vai julkishallin
non asia. Asiaa koskevassa lainsäädännössä tätä vastuunjakoa ei ole kirjoitettu
mihinkään suoranaisesti näkyville. Lainsäätäjä ei ole toisin sanoen missään
kokoavasti ja yleisesti vahvistanut, kuuluuko vastuu yksilön toimeentulosta ja
palveluista ensisijaisesti yksilölle itselleen, hänen perheelleen vai julkiselle vallalle
silloin, kun elatuksen saaminen omalla työllä ei ole mahdollista. Toimeentuloa
säätelevä normikokonaisuus on laaja. Se sisältää sekä perheoikeudellista että
sosiaalioikeudellista säädöstöä. Perhelainsäädännössä asetetaan perheenjäsenille
välittömiä elatusvelvoitteita toisiinsa nähden. Sosiaalilainsäädännössä määrätään
siitä, mikä on julkisen vallan vastuu ihmisten toimeentulosta: missä tilanteessa
henkilö on oikeutettu julkisesti rahoitettuun sosiaaliturvaan ja minkä tasoista
turva kulloinkin on. (Huhtanen 1998.)
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Perheen sääntelyssä pidetään huolta sekä perheen yhteisyydestä että perheen
jäsenten yksilöllisistä oikeuksista. Painotukset ovat muuttuneet yhteisyydestä yhä
suuremman yksilöllisyyden ja sopimuksellisuuden suuntaan. Perheenjäsenten ei
enää oleteta kaikissa tapauksissa toimivan ensi sijassa perheenjäseninä tai saavan
elatusta ja hoitoa perheeltä. Esimerkiksi avioparit vastaavat omista toimistaan
elatusvelkoja lukuun ottamatta eivätkä avioparit joudu vastuuseen toistensa
oikeustoimien vuoksi. (Pylkkänen 1992, 123.)
Perustuslain 19 § 2 momentin mukaan lailla taataan jokaiselle oikeus
perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja
vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.
Sanalla ”jokainen” perusteltu perustoimeentulon universaalisuusperiaate viit
taa useiden etuuksien yksilökohtaisuuteen (Tuori ja Kotkas 2008, 224). Vaikka
sosiaaliturvaetuudet Suomessa määräytyvät pääsäännön mukaan yksilöllisesti
asumisen perusteella perhesuhteista ja niihin mahdollisesti kytkeytyvistä ela
tussuhteista huolimatta, moni etuus on myös perhekohtainen. Tällaiset etuudet
perustuvat siihen ajatukseen, että perheelle kuuluu ensisijainen vastuu jäsentensä
toimeentulosta ja huolenpidosta, silloin kun avuntarvitsija ei itse voi pitää niistä
huolta. Silloin etuuden saamiseen vaikuttavat paitsi hakijan omat myös hänen
perheensä tulot ja varat. Yksilöllisiinkin etuuksiin voi liittyä tarveharkintaa,
jonka perusteella etuuden saamiseen, sen määrään tai siitä perittävään maksuun
vaikuttavat esimerkiksi saajan puolison tai vanhempien tulot. Tämä hämärtää
yksilökohtaisten ja perhekohtaisten etuuksien rajaa. (Ks. Huhtanen 1994b, 54;
Tuori ja Kotkas 2008, 223–224.)

Oletus elatuksesta
Keiden kaikkien tulot otetaan huomioon etuuksista päätettäessä, vaihtelee
etuuksittain. Yleensä tämä henkilöjoukko on kuitenkin määritelty suuremmaksi
kuin se piiri, jonka lainsäädäntö asettaa elatusvelvolliseksi. Koska asiaa koskevat
säännöt eivät aseta perheelle elatusvelvollisuutta, kysymys on oletuksesta, ns.
elatusolettamasta, jonka mukaan samassa asunnossa asuvat tai muutoin lähei
seksi tulkittavat henkilöt tosiasiassa osallistuvat toistensa elatukseen. Vaikka
oletuksen paikkansapitävyyttä ei ole juuri tutkittu, se on hyväksytty monia
tarveharkintaisia etuuksia koskevan sääntelyn lähtökohdaksi. Onko oikein, että
etuuden arvioitua tarvetta vähentävät sellaisen henkilön tulot, joka ei ole vel
vollinen ottamaan osaa hakijan elatukseen ja joka ei myöskään todellisuudessa
aina toimi elatusolettaman mukaisesti (Huhtanen 1994b, 55)? Pääsääntönä pitäisi
Raija Huhtasen mukaan olla se, että mikäli perheoikeudellista elatusvelvollisuutta
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ei ole lainsäädännössä vahvistettu, vastuu henkilön toimeentulosta on julkisen
vallan (Huhtanen 1994b, 53).
Vaikka sosiaalioikeudessa on viime vuosina korostettu yksilön aktiivisuutta
ja autonomiaa (ks. esim. Sakslin ja Keskitalo 2005; KalliomaaPuha 2007, 37, 151),
perhettä koskevassa sääntelyssä yksilö jää usein takaalalle. Yhdessä asumiseen
sidotaan oikeusvaikutuksia esimerkiksi määriteltäessä jonkin sosiaalietuuden
saamista, ja yhdessä asuvilla oletetaan olevan yhteinen talous sukulaisuussuh
teista riippumatta. Siksi sosiaalioikeudessa puhutaankin yleisesti yhteisestä
jääkaapista tai osoitteesta perheyhteyden määrittäjänä. Sosiaalivakuutuksen
osalta kehitys ei ole ollut yhtä suoraviivaista kuin sosiaali ja terveyspalveluissa,
mutta 1960–1970lukujen jälkeen sosiaalivakuutuksessakaan ei ole niinkään
tukeuduttu yksityisoikeudelliseen elatusvastuuseen kuin elatusolettamiin. (STM
Työryhmämuistio 1993:26, 9.)

Lakien linjakkuus kärsii
Yksittäinen ihminen törmää konkreettisesti perheen määritelmiin lainsäädän
nössä ehkä useimmiten sosiaalilainsäädännön alueella, kun arvioidaan, voiko hän
saada jotain sosiaalietuutta ja jos voi, minkä verran. Lait rakentuvat toisenlaiselle
ajattelumallille kuin perheissä todellisuudessa eletään, ja eri laeissa määritellään
sama perhe eri tavalla. Välillä laki esimerkiksi lukee perheeseen aikuisen kotona
asuvan lapsen, välillä tätä ei oteta huomioon; toisinaan vanhemman uusi puoliso
lasketaan perhekuntaan, toisinaan ei. Tosiasiallinen tilanne ja lain määritelmä
tai tulkinta saattavat olla ristiriidassa keskenään, mikä on kansalaisen kan
nalta sekoittavaa ja vaikea ymmärtää. Kuten edellä todettiin, perhesuhteet on
sosiaalilainsäädännössä usein määritelty niin laveasti, että perheeseen kuuluu
henkilöitä, joilta edunhakijalla tai palvelunsaajalla ei ole lakisääteistä oikeutta
saada elatusta (Huhtanen 1998).
Ristiriitaiset määritelmät paitsi koettelevat kansalaisten oikeustajua myös
sotkevat lakien linjakkuutta. Lainsäädännön sisäinen epäjohdonmukaisuus ja
ristiriitaisuus tekevät sosiaalilainsäädännöstä entistäkin vaikeammin ymmär
rettävän ja hallittavan kokonaisuuden. Tämä koskee paitsi yksittäisiä ihmisiä,
joiden mahdollisuudet valvoa oikeuksiensa toteutumista ovat vaikeutuneet, myös
viranomaisia. Ongelmallista on myös se, jos erilaiset perheet joutuvat perhe
määritelmän suppeuden vuoksi erilaiseen juridiseen asemaan ja yhdenvertainen
kohtelu vaarantuu.

Perhepiirissä

Välttämätön ristiriita?

34

Ristiriitaisten määritelmien ongelmallisuus on ollut tunnettu jo pitkään. Asias
ta käytiin vilkasta keskustelua 1990luvulla oikeustieteen tutkijoiden kesken
ja perhekäsitteen sekavuutta pohti kaksikin työryhmää: Perhetoimikunta
oikeusministeriössä ja Perhekäsitetyöryhmä sosiaali ja terveysministeriössä
(OM Komiteanmietintö 1992:12; STM Työryhmämuistio 1993:26). Ministeriöt
lähestyivät asiaa hieman eri tavalla. Oikeusministeriön hallinnonalalla on koros
tettu neutraalisuusperiaatetta ja sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalla
tarkoituksenmukaisuutta. Ennen kaikkea ministeriöissä on oltu eri mieltä siitä,
missä laajuudessa yksilön läheissuhteet on asianmukaista ottaa huomioon hä
nen oikeuksiinsa vaikuttavana tekijänä. Jotta perheitä säänneltäisiin samalla
tavalla samassa asiayhteydessä, ministeriöt asettivat epävirallisen työryhmän
pohtimaan, millainen perhekäsite lainsäädännössä olisi tarkoituksenmukainen
(OM Työryhmän muistio 1995).
Vaikka ongelma on nostettu esiin jo kaksi vuosikymmentä sitten, ei tilan
ne ole sosiaalilainsäädännössä vielä selkiintynyt. Pentti Arajärvi on kahdessa
selvitysmiesmuistiossaan ehdottanut erityisesti Kelan hoitamiin lakeihin ja
toimeentuloturvaa koskevaan lainsäädäntöön sisältyvien avio ja avoliiton
määritelmien yhdenmukaistamista (STM Työryhmämuistio 1997:20; STM
Monisteita 1998:17). Viimeksi lainsäädännön käsitteiden yksinkertaistamista
ja yhdenmukaistamista on pohdittu muun muassa SATAkomitean esityksessä
sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen keskeisissä linjauksissa (STM Selvityksiä
2009:10). Myös Kela on ehdottanut erityisesti avoliiton ja puolisoiden erillään
asumista koskevien määritelmien yhdenmukaistamista.
Lain perheelle asettamat kriteerit kertovat aina jonkinlaisen tarinan perhees
tä ja perheelämästä. Kirjoitamme seuraavassa lisäluvun kertomukseen perheestä
Kelan toimeenpaneman toimeentuloturvan osalta ja katsomme, miten perhe
määrittyy tällä hetkellä niistä normeista käsin: tarkastelemme eri perhemuoto
jen asemaa sekä eri perheenjäsenten välisiä suhteita pääosin Kelan hoitamaan
toimeentuloturvaan liittyvässä sosiaalilainsäädännössä.

Perhe Kelan etuuksissa
Parisuhteessa elävät aikuiset
Suomessa aikuisten ihmisten oletetaan elättävän itse itsensä. Nykyiseen lainsää
däntöön on kirjoitettu ainoastaan yksi täysiikäisten välinen elatusvelvollisuus:
aviopuolisot on velvoitettu huolehtimaan toistensa toimeentulosta ja huolen
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pidosta. Aviopuolisoiden välinen elatusvelvollisuus pätee pääosin sosiaalilain
säädännössäkin. Joidenkin taloudelliseen tarveharkintaan perustuvien etuuksien
saaminen riippuu paitsi hakijan omista myös hänen puolisonsa tuloista. Puolison
tuloista riippuvaisia tukia ovat muun muassa työmarkkinatuki, asumistuki,
eläkkeensaajan asumistuki ja toimeentulotuki (Huhtanen 1994b, 56). Elatusta
ei kuitenkaan oleteta sellaisten puolisoiden välille, jotka asuvat erillään ja joilla
ei ole yhteistaloutta (ks. mm. laki eläkkeensaajan asumistuesta 571/2007 4 §,
kansaneläkelaki 568/2007 5 §, Etuusohje – kotihoidon tuki, 10). Tietyt etuudet
täsmentävät lisäksi, että aviopuolisoiden on tullut muuttaa erilleen yhteiselämän
lopettamiseksi (ks. lapsilisälaki 796/1992 7 §, Etuusohje – kotihoidon tuki, 10)
tai välien rikkoutumisen vuoksi (ks. Etuusohje – yleinen asumistuki, 9, työttö
myysturvalaki 1290/2002 1 luvun 7 §). Asumusero tai yhteiselämän lopettami
nen eivät kuitenkaan estä kansaneläkelain mukaisen leskeneläkkeen saamista
(Etuusohje – perheeläke, 3).
Puolison tulojen huomioon ottaminen on johdonmukaista perhekohtaisia
etuuksia, kuten asumistukea tai toimeentulotukea, myönnettäessä: tuet mää
räytyvät perheen tai ruokakunnan yhteisten tulojen ja menojen perusteella ja
vastaavasti ne maksetaan yhteisesti koko perheelle tai ruokakunnalle (ks. laki
toimeentulotuesta 1412/1997 1 ja 6 § ja asumistukilaki 408/1975 1, 3 ja 5 §). Sitä
vastoin yksilökohtaisen etuuden osalta puolison tuloihin sidottu tarveharkinta on
ongelmallisempi silloinkin, kun sen vastapainona on puolisoiden lakiin perustuva
elatusvelvollisuus. Työmarkkinatuki on syyperusteinen vähimmäisturvaetuus,
jolla taataan perustuslain 19 § 2 momentin mukainen perustoimeentulo työt
tömyyden ajalta. Perustuslakivaliokunta on katsonut, että tarveharkinta ei ole
sopusoinnussa perusoikeuksien yksilöllisen luonteen kanssa (PeVL 46/2002 vp).
Toiseksi se on valiokunnan mukaan ristiriidassa tuloverojärjestelmän kanssa,
jossa lähtökohtana on yksilökohtaiseen tarkasteluun perustuva erillisverotus
ja jossa ei oteta huomioon mahdollista elatusvelvollisuutta puolisoon nähden.
Ehdotuksissaan sosiaaliturvan uudistamiseksi SATAkomitea ehdottaakin
tarveharkinnasta luopumista. Komitean mukaan tarveharkinnan poistaminen
on johdonmukaista pyrittäessä henkilökohtaisiin etuuksiin. Tarveharkinnasta
luopuminen purkaisi siihen liittyviä kannustinongelmia – nykyisellään työn
vastaanottaminen silloin, kun molemmat puolisot saavat työmarkkinatukea,
pienentää perheen muita tuloja ja tarveharkinta voi kannustaa erilaisiin asu
misjärjestelyihin etuuden alentamisen välttämiseksi. Lisäksi tarveharkinnasta
luopuminen vähentäisi etuuden hallinnollista taakkaa ja helpottaisi sen toi
meenpanoa. (STM Selvityksiä 2009:62, 67; ks. lähemmin Latvala 2008.) Vertailun
vuoksi on hyvä huomioida, ettei puolison tuloja oteta huomioon, kun on kysymys
työttömyyskassojen maksamasta ansiosidonnaisesta työttömyyspäivärahasta tai
Kelan maksamasta peruspäivärahasta.
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Rekisteröity parisuhde rinnastetaan oikeusvaikutuksiltaan avioliittoon
(laki rekisteröidystä parisuhteesta 950/2001 8 §). Tämä pätee myös sosiaali
lainsäädännössä (Etuusohje – kotihoidon tuki, 10; Etuusohje – lapsilisä, 36;
Etuusohje – yleinen asumistuki, 7; ks. myös HE 90/2006 vp, 33). Rekisteröidyn
parisuhteen lisäksi myös avoliitto rinnastetaan avioliitonomaisena parisuhteena
sosiaalilainsäädännössä lähes poikkeuksetta avioliittoon. Poikkeuksena tähän
yleiseen sääntöön on kuitenkin sotilasavustuslaki, jonka mukaan etuuteen on
oikeutettu asevelvollisen avopuoliso, vain jos tällä on asevelvollisen kanssa
yhteinen alaikäinen lapsi huollettavana (sotilasavustuslaki 781/1993 4 §). Toi
nen, ei niin mutkaton, poikkeus sääntöön on kansaneläkelaki. Edunjättäjän
avopuoliso ei ole oikeutettu lainmukaiseen leskeneläkkeeseen, mutta lesken
eläkkeeseen oikeutetun jatkoeläkkeen täydennysmäärä on kuitenkin pienempi
leskellä, joka on avoliitossa (kansaneläkelaki 30 ja 36 §).2 Muutoin siis puolison
tuloista riippuvaisissa etuuksissa avoliitto rinnastetaan avioliittoon, vaikka
perheoikeudellista elatusvelvollisuutta puolisoiden välillä ei ole eivätkä he näin
ollen voi vaatia elatusta toisiltaan (asumistukilaki 408/1975 1 §, eläkkeensaajan
asumistukilaki 14 §, rintamasotilaseläkelaki 119/1977 7 §, toimeentulotukilaki
1412/1997 3 §, työttömyysturvalaki 1 luvun 7 §). Elatusolettama voi hyvin olla
ristiriidassa tosiasiallisen elatuksen kanssa.3 Olettama on ongelmallinen ensin
näkin siksi, ettei se ota lainkaan huomioon sitä merkitystä, minkä avopuolisot
ovat itse suhteelleen tahtoneet antaa, eikä sitä, ettei muu lainsäädäntö anna
avopuolisolle juridista roolia (ks. esim. Huhtanen 1994b, 56–57; Helin 2004,
1249). Toisin sanoen aikuisten väliselle sukupuolisuhteelle annetaan taloudelli
nen merkitys (Helin 1992, 168; Gottberg 1994), vaikkei heidän tarkoituksenaan
olisikaan perustaa yhteistä rahataloutta. Tosiasiallisen elatuksen ja perheelämän
yksityiskohtien selvittäminen voi myös osoittautua vaikeaksi niin näytön kuin
yksityisyyden suojankin kannalta (Helin 1992, 168). Yhdenvertaisen valvonnan
vaikeus voi myös mahdollisesti aiheuttaa parisuhteiden eriarvoista kohtelua (OM
Työryhmän muistio 1995, 4).
Edellä mainittu työmarkkinatuen puolison tuloihin sidottu tarveharkinta
asettaa avoliitossa asuvat työttömät työnhakijat erityisen huonoon asemaan.
2 Avopuolisoiden pitäisikin turvata toisensa kuoleman tai suhteen päättymisen varalta testamentein ja
sopimusjärjestelyin. Perintö ja lahjaverotuksessa avopuolisot kuitenkin saattavat rinnastua toisilleen
vieraisiin henkilöihin. Veroseuraamukset voivat siis olla raskaat. Eva Gottbergin mukaan monelta
avopuolisolta tämä jää ottamatta huomioon, koska tulo ja varallisuusverotuksessa avopuolisoita
sen sijaan kohdellaan perheinä. Hän ehdotti, että avopuoliso voitaisiin rinnastaa aviopuolisoon
samoin edellytyksin, joilla rinnastus jo pitkään on tehty tuloverotuksen puolella (Gottberg 1995,
427). Muutoksia tähän pohditaan parhaillaan oikeusministeriön avoliittotyöryhmässä, ks. OM
Työryhmämietintö 2008:10.
3

Perheiden tulot eivät välttämättä jakaudu tasaisesti ja perheiden sisäisellä tulonjaolla on merkitystä
tosiasiallisen elatuksen kannalta, ks. tässä kirjassa Haatajan ja Hämäläisen sekä Niemelän ja Raijaksen
artikkelit.
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Työmarkkinatukea hakiessaan he voivat jäädä avopuolisonsa tulojen takia ilman
perustoimeentuloturvaa, riippumatta siitä, mikä elatussuhde heidän välillään
tosiasiallisesti on, ja siitä, ettei heillä ole oikeusturvakeinoja vaatia oletettua ela
tusta toisiltaan (ks. työttömyysturvalaki 7 luku ja Latvala 2008). Ennen vuotta
2009 myös opintotuen asumislisää myönnettäessä otettiin huomioon opiskelijan
puolison tulot. Ohjeistuksen mukaan samassa asunnossa asuvia, samaa suku
puolta olevia henkilöitä ei pidetty puolisoina, ellei kyse ollut rekisteröidystä
parisuhteesta, mutta samassa asunnossa kahdestaan asuvat mies ja nainen
katsottiin puolisoiksi, ellei opiskelija esittänyt uskottavaa selvitystä siitä, ettei
asu avioliitonomaisissa olosuhteissa eri sukupuolta olevan asuinkumppaninsa
kanssa (Etuusohje – opintotuki, 124). Opintotukilain muutosta (14.11.2008/706),
jonka myötä puolison tulojen huomioon ottamisesta asumislisää myönnettäessä
luovuttiin 1.1.2009 alkaen, perusteltiin muun muassa sillä, että hakijat kokivat
asumisjärjestelyjensä selvittämisen hankalaksi ja kiusalliseksi. Asuinkumppanin
tulojen huomioon ottaminen koettiin epäoikeudenmukaiseksi, sillä erityisesti
nuoret vastakkaista sukupuolta olevat opiskelijat voivat asua samassa asunnossa
ilman keskinäistä seurustelusuhdetta, eivätkä yhdessä asuvat nuoret myöskään
yleensä avusta toisiaan taloudellisesti. Luopumista puolison tulojen perusteella
tehtävästä tarveharkinnasta perusteltiin lisäksi selvitystyöhön käytettävän hal
linnollisen työn määrän säästämisellä. (HE 117/2008 vp, 1.) Uudistus siis toteutti
edellä esitettyä periaatetta, jonka mukaan lakien oikeusvaikutusten sitominen
helposti selvitettäviin eikä perheiden intimiteettiin puuttuviin kriteereihin hel
pottaa lain soveltamista.
Tyytymättömyys eri sukupuolta olevien asuinkumppaneiden välille oletet
tuun avopuolisuuteen, hankalaan todistustaakkaan ja oletettuun yhteistalouteen
on noussut esille Kelan saamasta anonyymista asiakaspalautteesta:
”On aivan käsittämätöntä millaisen selvitystyön joutuu tekemään
todistaakseen eri sukupuolta olevien kämppiksien avopuolisotto
muuden. Selvityspyynnön ohjeistus oli niin hataraa että sai sellaisen
käsityksen ettei opintotukilautakuntakaan/kela tiedä mikä olisi
tarpeeksi pätevä peruste. Toinen asia on että nykyinen malli on epä
oikeudenmukainen vanhoillinen jopa rasistinen olettaen että vain
heteroseksuaaliset ihmiset voiva muodostaa avopuolisoita. Yhtälailla
Teidän oletuksenne mukaan homoseksuaaliset avopuolisot tukevat
toisiaan rahallisesti siinä missä heterotkin, josta pääsenkin kolman
teen aiheeseen että on naurettavaa kuvitella että nykyyhteiskunnassa,
jossa pariskunnat muuttavat yhteen jo paljon heppoisemmilla perus
teilla kuin perheenperustamismielessä, että avopuolisot elättäisivät
toisiaan – –”
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Vaikka rekisteröity parisuhde tulee tavallisesti rinnastaa avioliittoon (laki
rekisteröidystä parisuhteesta 8 §), samaa sukupuolta olevien henkilöiden avo
liittoa ei katsota laeissa eikä niiden soveltamiskäytännöissä avioliitonomaiseksi
suhteeksi (ks. mm. Etuusohje – kotihoidon tuki, 10; Etuusohje – lapsilisä, 36;
Etuusohje – opintotuki, 124; Etuusohje – perheeläke, 3). Kelan ohjeiden taustalla
on lain eduskuntakäsittelyn aikana muotoutunut tulkintaohje. Lakivaliokunta
päätyi lausumaan, ettei uusi laki koskisi samaa sukupuolta olevien rekisteröimä
töntä parisuhdetta eikä niitä säännöksiä, joita muun muassa sosiaalilainsäädän
nössä on avioliitonomaisista suhteista, voitaisi kyseisen lain perusteella soveltaa
samaan sukupuolta oleviin yhdessä asuviin henkilöihin. Hallituksen tulisi
saattaa kannanotto asianomaisten hallinnonalojen tietoon ja noudatettavaksi.
Lisäksi valiokunta totesi, että jos myöhemmin ilmenee perusteltuja syitä muut
taa suhtautumista asiaan, se ei saa tapahtua hallintoviranomaisten yksittäisillä
tulkintapäätöksillä, vaan muutos edellyttää huolellista selvitystä siitä, missä ja
mitä toimenpiteitä tarvitaan tilanteen muuttamiseksi ja uuteen yhtenäiseen
käytäntöön pääsemiseksi, sekä tällaisten toimenpiteiden toteuttamista. (EV
95/2001 vp; LaVM 15/2001 vp, 14.) Kela ei siis voi muuttaa ohjeitansa omin päin.
Käytäntö saattaa eri sukupuolta olevien avoliitot epäedullisempaan asemaan
puolison tuloihin sidonnaisiin etuuksiin nähden. Esimerkiksi Kelan perhe
eläkkeen etuusohjeen mukaan (Etuusohje – perheeläke) samaa sukupuolta
olevien avoliitossa elävä henkilö lasketaan yksinäiseksi henkilöksi, joka saa täyden
lesken jatkoeläkkeen täydennysmäärän, kun sitä vastoin eri sukupuolta olevien
avoliitossa elävä henkilö saa määrästä 85 prosenttia. Toisaalta kyseinen asettelu
asettaa samaa sukupuolta olevien henkilöiden välisen parisuhteen taloudellisesta
edusta huolimatta ideologisesti eriarvoiseen asemaan, kun suhteelle ei anneta
yhtä suurta sosiaalista merkitystä kuin eri sukupuolta olevien avoliitolle. Suh
tautuminen samaa sukupuolta olevan avoparin asemaan saattaa myös vaihdella
jopa samaa etuutta arvioitaessa. Esimerkiksi kunnan hoitamaa toimeentulotukea
laskettaessa yhdessä asuminen vaikuttaa perusosan määrää pienentävästi, mutta
koska pari ei muodosta perhettä toimeentulotuesta annetun lain mukaan (toi
meentulotukilaki 3 §), heille ei tehdä yhteisiin tuloihin ja menoihin perustuvaa
toimeentulotukilaskelmaa (ks. STM Julkaisuja 2007:11, 90). Nykyiset säännöt
eivät siis ole aina yhdenvertaisia eivätkä neutraalisuusperiaatteen mukaisia.

Parisuhteessa elävät aikuiset sekä heidän lapsensa
Kun kysymyksessä on avioliitto ja ydinperhe, perheenjäsenten väliset suhteet
vastaavat tavallisesti lainsäädännöstä ilmenevää perhekäsitystä. Tulkintapulmia
voi tosin syntyä jo niinkin tavallisen ilmiön kuin avioeron myötä. Epäselvyyttä
voi syntyä esimerkiksi silloin, kun lapsen tosiasiallinen huolto ei vastaa oletettua,
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kuten korkeimman oikeuden tapauksessa 1997:148, jossa lapsilisät oli maksettu
lapsen äidille, vaikka lapsi asui pysyvästi isänsä luona. Vuoroasuminen ja lasten
huollon jakaminen on lisääntynyt. Lapsilisä voidaan kuitenkin maksaa vain
toiselle vanhemmalle. Kesällä 2009 mediassa nousi esille kysymys siitä, pitäisikö
lapsilisäjärjestelmän ottaa huomioon yhä tavallisempi yhteishuoltajuus. Yhteis
huollossa olevien lasten isä oli kokenut epäoikeudenmukaisena sen, että vaikka
lapset asuivat vuoroviikoin isänsä luona ja kesällä pidemmän jakson kerrallaan,
lapsilisä maksettiin lain mukaan äidille, jonka luona lapset olivat kirjoilla. (HS
13.7.2009; ks. myös HS 15.7.2009.) Kelan asiakkaat ovat tuoneet antamassaan
palautteessa esiin epäkohtana myös sen, että isä, joka ei asu samassa taloudessa
lapsen äidin kanssa, ei saa isyysvapaata tai rahaa. Asiakkaat ovat olleet sitä
mieltä, että eri paikkakunnalla lapsensa kanssa asuva isä tarvitsisi etäisyyksien
takia isyyslomaa viettääkseen enemmän aikaa lapsensa kanssa ja auttaakseen
yksinhuoltajaäitiä.
Rekisteröidyn parisuhteen ja siihen liittyvien perhesuhteiden asema on
melko selkeästi säännelty – ellei toisin säädetä, rekisteröidyllä parisuhteella on
samat oikeusvaikutukset kuin avioliitolla (laki rekisteröidystä parisuhteesta 8 §),
ja se mitä sosiaalilainsäädännössä säädetään aviopuolisoista suhteessa toistensa
lapsiin, pätee myös henkilöihin, jotka ovat rekisteröineet parisuhteensa. Muun
muassa sairausvakuutuslaissa todetaan, että se mitä laissa säädetään vanhem
painrahasta, sovelletaan myös vakuutettuihin, joiden parisuhde on rekisteröity.
Vakuutetulla, joka ei ole lapsen vanhempi, on oikeus vanhempainrahaan, jos
parisuhteen rekisteröinnin jälkeen parisuhteen osapuolelle syntyy lapsi tai
parisuhteen osapuoli ottaa alle 7vuotiaan lapsen hoitoonsa ja vakuutettu asuu
samassa taloudessa4 lapsen ja tämän vanhemman kanssa. (Sairausvakuutuslaki 9
luvun 16 §; Etuusohje – vanhempainraha.) Kelan etuusohje täsmentää, että van
hempainrahaa voidaan maksaa sekä naiselle että miehelle, joka on rekisteröidyssä
parisuhteessa lapsen vanhemman kanssa (Etuusohje – vanhempainraha, 14).
Syyskuun 1. päivästä 2010 alkaen rekisteröidyn parisuhteen osapuoli voi saada
myös isyysrahaa (olipa hän mies tai nainen), jos isyysvapaalla oleva puoliso on
adoptoinut lapsen (ks. sairausvakuutuslain muutos 438/2010).
Avoliittokin rinnastetaan useita perheetuuksia määriteltäessä avioliittoon.
Esimerkiksi avopuolisonsa lasta hoitava henkilö on oikeutettu sairausvakuu
tuslain mukaiseen erityishoitorahaan (sairausvakuutuslaki 1224/2004 10 luvun
1 §). Avopuoliso saa myös työttömyysturvalain mukaisen lapsikorotuksen
peruspäivärahaan, mikäli hänellä on samassa taloudessa asuva avopuolisonsa
4

Laki tai etuusohje eivät ota kantaa siihen, mitä samassa taloudessa asuminen tarkoittaa. Esimerkiksi
Kelan kansaneläkkeen lapsikorotukseen annettujen etuusohjeiden mukaan samassa taloudessa
asuminen edellyttää yleensä, että lapsi asuu eläkkeensaajan luona jatkuvasti. Samassa taloudessa
asuminen ratkaistaan tapauskohtaisesti käyttäen hyväksi Kelan käytettävissä olevia asukastietoja,
asiakkaan antamia tietoja ja muita tiedossa olevia seikkoja. (Etuusohje – lapsikorotus, 9.)
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alaikäinen lapsi huollettavana (työttömyysturvalaki 6 luvun 6 §). Avopuoliso voi
kuitenkin vaikuttaa perheen etuihin myös negatiivisesti ns. uusperheissä, joissa
lapsen ja tämän vanhemman uuden puolison suhde vaikuttaa heille maksettaviin
etuuksiin. Esimerkiksi lapsen päivähoitomaksua määrättäessä otetaan huomioon
vanhemman kanssa avoliitossa asuvan henkilön tulot (laki sosiaali ja tervey
denhuollon asiakasmaksuista 734/1992 10a §). Sosiaalilainsäädäntö siis olettaa
henkilön elättävän avopuolisonsa lasta, vaikka hänellä ei ole yksityisoikeudellista
elatusvelvollisuutta lasta kohtaan, eikä häntä voida täten velvoittaa maksamaan
lapselle elatusapua. Vastoin neutraalisuusperiaatetta asetelma kyseenalaistaa
parisuhteen osapuolten valinnanvapauden järjestää parisuhteensa tahtomallaan
tavalla (Helin 1992, 168; Huhtanen 1994b, 56–57) eikä ota huomioon perheessä
vallitsevaa tosiasiallista tilannetta. Tätä voisi toisaalta olla hankalakin todentaa ja
tilanteen valvonta vaatisi viranomaisilta perheiden intiimien asioiden selvittämis
tä tai perheiltä näiden asioiden salaamista viranomaisilta (Helin 1992, 167–168).
Johdonmukaista olisi, että myös vanhemman samaa sukupuolta oleva avo
puoliso vaikuttaisi etuuksiin. Kuten edellä selvitettiin, lait ja Kelan etuusohjeet
pääosin sulkevat pois samaa sukupuolta olevien yhdessä asuvien suhteen etuuk
siin vaikuttavien parisuhteiden piiristä asiaa koskevan lakivaliokunnan lausuman
mukaisesti (LaVM 15/2001 vp, 14). Esimerkiksi työttömyysturvalaki rinnastaa
aviopuolisoihin vain miehen ja naisen, jotka elävät jatkuvasti avoliitossa eli yh
teisessä taloudessa ja muutoinkin avioliitonomaisissa olosuhteissa (1 luvun 7 §).
Peruspäivärahan lapsikorotusta maksetaan biologisen lapsen, ottolapsen, kasvat
tilapsen tai lapsen, josta saaja on velvollinen maksamaan elatusapua, lisäksi vain
avio tai avopuolison lapsesta, jos tämä asuu saajan kanssa samassa taloudessa
(Etuusohje – peruspäiväraha, 9). Vanhemman samaa sukupuolta oleva avopuoliso
ei saa lapsikorotusta peruspäivärahaan, vaikka tällä on avopuolisonsa alaikäinen
lapsi huollettavanaan, eikä vanhemman saamaa kotihoidon tukea vähennetä
tämän samaa sukupuolta olevan avopuolison peruspäivärahasta, vaikka se lain
mukaan vähennettäisiin eri sukupuolta olevan avopuolison etuudesta (työttö
myysturvalaki 4 luvun 8 §, ks. myös Etuusohje – peruspäiväraha, 95). Vastaavasti
samaa sukupuolta olevan avopuolison tuloja ei oteta huomioon päivähoitomaksua
määrättäessä. Sama ristiriitainen asetelma esiintyy myös yksinhuoltajakorotusta
lapsilisään maksettaessa. Yksinhuoltajana ei pidetä henkilöä, joka asuu avoliitossa
yhteisessä taloudessa (lapsilisälaki 7 §), mutta samaa sukupuolta olevan kanssa
avoliitossa oleva henkilö oletetaan yksinhuoltajaksi (Etuusohje – lapsilisä, 36).
Täysin systemaattista samaa sukupuolta olevien avopuolisoiden sulkeminen
vanhempain ja perheetuuksien ulkopuolelle ei kuitenkaan ole. Esimerkiksi
asumistukea määrättäessä samaa sukupuolta oleva avopari on toisensa lapsiin
nähden lähtökohtaisesti samanarvoisessa asemassa kuin muut aikuisten väliset
parisuhteet (HE 200/2000 vp, 4). Toinen etuus, joka ei ota asiaan lainkaan kantaa,
on erityishoitoraha: sairausvakuutuslain mukaan erityishoitorahaan on oikeus
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muiden edellytysten täyttyessä vakuutetulla, joka hoitaa omaa tai aviopuolisonsa
lasta, ottolasta tai muuta lasta, jota vakuutettu vanhemman tavoin tosiasiallisesti
hoitaa (10 luvun 1 §). Avopuoliso ja rekisteröidyssä parisuhteessa oleva henkilö
rinnastetaan aviopuolisoon, mutta samaa sukupuolta olevaa avopuolisoa ei
mainita. Jäänee siis tulkinnan varaan, lasketaanko vanhemman samaa suku
puolta oleva avopuoliso muuksi henkilöksi, joka vanhemman tavoin hoitaa lasta.
(Etuusohje – peruspäiväraha, 6–7.)

Alaikäiset lapset, vanhemmat ja vanhempien parisuhde
Joissakin tapauksissa lainsäädäntö ottaa tosiasialliset elatussuhteet hyvin huo
mioon. Esimerkiksi kansaneläkelain mukaiseen lapseneläkkeeseen on oikeus
edunjättäjän oman ja ottolapsen lisäksi myös lapsella, joka edunjättäjän kuollessa
asui tämän kanssa samassa taloudessa ja jonka elatuksesta edunjättäjä vastasi
(kansaneläkelaki 40 §). Kelan etuusohjeen mukaan eläkkeen voi viimeksi maini
tulla perusteella saada edunjättäjän aviopuolison lapsi, rekisteröidyn parisuhteen
osapuolen lapsi, avopuolison lapsi, kasvattilapsi, perheeseen sijoitettu lapsi, jos
perhe vastasi elatuksesta, tai muu huollossa ollut lapsi (Etuusohje – lapseneläke,
11–12)5. Edunjättäjän katsotaan vastanneen muun kuin aviopuolison tai rekiste
röidyn parisuhteen osapuolen lapsen elatuksesta, jos lapsen elatukseen muualta
tulleet korvaukset eivät ylittäneet lapsilisän ja elatustuen yhteismäärää (HE
90/2006 vp, 41). Tämä saattaa kuitenkin asettaa edunjättäjän biologisen tai muu
ten tämän todellisen elatuksen varassa olleet lapset eri asemaan. Perheeläkkeen
myöntäminen lapsipuolelle, joka saa elatusta molemmilta vanhemmiltaan eikä
edunjättäjän kuolema itse asiassa vaikuta hänen elatukseen lainkaan, voi johtaa
ylikompensaatioon, kun huomioon otetaan yksinhuoltajuuden perusteella mak
settavat lapsilisän yksinhuoltajakorotus ja muut edut. Edunjättäjän biologisen
tai muuten tämän elatusavun varassa olleen lapsen kohdalla asetelma saattaa
puolestaan johtaa alikompensaatioon, varsinkin jos edunjättäjällä on ollut useita
samassa taloudessa asuvia lapsipuolia, joiden kanssa oma lapsi jakaa työeläkela
kien mukaisen lapseneläkkeen. (OM Työryhmän muistio 1995, 8–9.)
Kaikki alaikäisen lapsen etuudet eivät kuitenkaan ole riippuvaisia lapsen
suhteesta vanhempaansa tai vanhemman puolisoon. Lapsilisää maksetaan alle
17vuotiaan lapsen elatukseen, ja vaikka etuus maksetaan lapsen vanhemmalle
tai huoltajalle, jonka huollossa lapsi on, ja vaikka etuuden määrään voivat vai
kuttaa lapsen perhesuhteet (esimerkiksi sisarusten lukumäärä tai se, onko lapsen
vanhempi yksinhuoltaja), on etuus lapsikohtainen. Ainoa vaatimus etuuden
maksamiselle on se, että lapsi asuu Suomessa (lapsilisälaki 1 §). Lapsilisän lap
5 Käytännössä edunjättäjä voi siis olla esimerkiksi lapsen isovanhempi tai vanhemman samaa suku
puolta oleva avopuoliso.
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sikohtaisuus tai yksilöllisyys tulee epäsuorasti esille muun muassa korkeimman
oikeuden ratkaisusta 2009:14. Tapauksessa etiopialaista naista syytettiin törkeästä
petoksesta, kun hän oli vääriä tietoja antamalla saanut Suomesta oleskeluluvan
ja sosiaalietuuksia, muun muassa lapsilisää. Nainen oli hakenut oleskelulupaa
perheenyhdistämisperusteella hänelle ja lapselleen. Hakemus perustui siihen,
että hän oli solminut avioliiton miehen kanssa, jolla oli pysyvä oleskelulupa
Suomessa, ja että lapsi oli heidän yhteinen. Samoja tietoja esittämällä nainen
oli hakenut Kelalta lapsilisää, kotihoidon tukea ja äitiysrahaa sekä kaupungilta
toimeentulotukea. Myöhemmin nainen nouti toisen lapsensa Etiopiasta Suo
meen ja synnytti vielä kolmannen lapsen. Jälkeenpäin hän ilmoitti, että mies
ei ollutkaan hänen aviomiehensä eikä hänen lastensa oikea isä. Korkeimman
oikeuden mukaan asiassa jäi kuitenkin täyttymättä petoksen tunnusmerkistö.
Oikeus katsoi naisella olleen sosiaalietuuksia hakiessaan niiden myöntämistä
edellyttämä voimassa oleva oleskelulupa ja naisen esittämien virheellisten tietojen
koskeneen hänen puolisoaan ja lastensa isyyttä – seikkoja, jotka voivat vaikuttaa
etuuksien määrään mutta jotka eivät ole etuuksien myöntämisen edellytys. Näin
ollen nainen olisi ollut oikeutettu etuuksiin – ja lapset lapsilisiinsä – virheellisistä
tiedoista riippumatta.

Täysi-ikäiset lapset ja vanhemmat
Ongelmallisempaa on täysiikäisten lasten ja vanhempien välisten suhteiden
sääntely. Toimeentulotukilain mukaan jokaisella on oikeus saada toimeentulo
tukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään,
yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista
tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla
tai muulla tavalla (2 § 1 momentti). Lain mukaan vanhempien elatusvelvollisuus
kohdistuu vain alaikäiseen lapseen (2 § 2 momentti). Lapsen elatuksesta annetun
lain (704/75) mukaan lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy, kun
hän täyttää kahdeksantoista vuotta. Vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta
aiheutuvista kustannuksista myös sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt kahdek
santoista vuotta, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi (3 §). Kohtuullisuutta arvioi
taessa tulee ottaa huomioon mm. koulutuksesta aiheutuvien kustannusten määrä
sekä lapsen mahdollisuudet koulutuksen päätyttyä itse vastata koulutuksestaan
aiheutuneista kustannuksista (ks. myös Huhtanen 1994a, 156, 164 ja 1998, 95).
Vanhempien elatusvelvollisuutta opiskelevaan täysiikäiseen lapseensa näh
den säätelee lapsen elatuksesta annetun lain lisäksi muun muassa opintotukilaki
ja kansaneläkelaki. Jälkimmäisen mukaan lapseneläkkeeseen on oikeus alle
18vuotiaan lisäksi edunjättäjän alle 21vuotiaalla päätoimisesti opiskelevalla
lapsella (40 §). Vanhemman luona asuminen vaikuttaa sekä korkeakouluopiske

Faurie ja Kalliomaa-Puha: Jääkaappi, osoite vai sukuside?

43

lijan että muun opiskelijan opintorahan määrään vähentävästi (opintotukilaki
11 §). Vanhempien elatusvelvollisuutta opiskelevaa täysiikäistä lastaan kohtaan
mutkistaa se, millä koulutusjärjestelmän asteella lapsi opiskelee: Muiden kuin
korkeakouluopiskelijoiden vanhempien tulot otetaan huomioon opintorahaa
myönnettäessä, jos opiskelija on alle 20vuotias (asuipa hän vanhempiensa luona
tai itsenäisesti) sekä asumislisää myönnettäessä, jos opiskelija on alle 18vuotias,
ellei opiskelija ole avioliitossa tai itse elatusvelvollinen (19 §). Korkeakouluopiske
lijan opintotukea myönnettäessä vanhempien tuloja ei oteta lainkaan huomioon,
vaikka opiskelija asuisi kotona tai olisi alle 18vuotias. Toisin sanoen se, onko
opintotuki yksilö vai perhekohtainen, riippuu etuudensaajan oppilaitoksesta.
(Ks. myös Hämäläinen ym. 2007.)
Korkein hallintooikeus on tosin katsonut, ettei vanhempien elatusvelvolli
suutta täysiikäiseen lapseensa nähden toimeentulotuen tarvetta harkittaessa voi
da perustaa lapsen elatuksesta annetun lain mukaiseen vanhempien vastuuseen
lapsen koulutuskustannuksista (KHO 21.11.2000/3001). Opiskelijan vanhemmilta
tosiasiassa saamat varat on kuitenkin katsottu olevan toimeentulotukilain 2 §:n
mukaista muulla tavalla saatua toimeentulotukea, ja samalla on viitattu muun
muassa lapsen elatuksesta annettuun lakiin (STM Julkaisuja 2007:11, 35; ks.
myös KHO 21.11.2000/3001 ja 20.12.2001/3187). Korkeimpaan hallintooikeuteen
valitettiin asiassa, jossa täysiikäisen opiskelijan, joka oli saanut vanhemmiltansa
lainaa vuokranmaksuun ja ruokamenoihin, ei ollut katsottu olevan toimeentulo
tuen tarpeessa. KHO katsoi, että vaikka vanhemmat eivät ole toimeentulotuesta
annetun lain mukaan elatusvelvollisia täysiikäisiin lapsiinsa nähden, lapsen ei
voitu katsoa olleen toimeentulotuen tarpeessa, kun otettiin huomioon se, mitä
laissa lapsen elatuksesta on säädetty, sekä se, että lapsi oli saanut tosiasiassa
toimeentulonsa vanhemmiltaan varoilla, joita ei ollut tarkoitettu maksettavaksi
takaisin ainakaan välittömästi opiskelun vielä jatkuessa. (KHO 20.12.2001/3187.)
Yhteinen asunto on sosiaalilautakuntien mukaan riittänyt osoittamaan
elatuksen saamisen tapauksissa, joissa täysiikäinen lapsi, joka ei opiskele, asuu
vanhempiensa luona. Lapsen toimeentulotuki on evätty helposti viittaamalla
asunnossa elävien toisten henkilöiden tuloihin. Tätä käytäntöä ei ole pidetty
hyväksyttävänä valitusasteissa, joissa on katsottu, että täysiikäisen henkilön tuen
tarpeeseen saisivat vaikuttaa vain hänen henkilökohtaiset tulonsa ja menonsa.
(Huhtanen 1994a, 164.) Toisin sanoen mikäli lapsi ei opiskele, hänellä pitäisi
olla oikeus toimeentulotukeen silloinkin, kun hän asuu vanhempiensa kanssa.
Yhdessä asuminen kuitenkin vähentää tuen määrää; vanhemman kanssa asuvalle
maksetaan 73 prosenttia toimeentulotuen yksin asuvalle tai yksinhuoltajalle
maksettavasta perusosasta. Sen sijaan täysiikäisen lapsensa kanssa asuva van
hempi katsottaisiin yksin asuvaksi ja hän saisi täysimääräisen toimeentulotuen
perusosan. (Toimeentulotukilaki 9 §.) Kun täysiikäinen lapsi asuu vanhempansa
kanssa, riippumatta tosiasiallisista elatussuhteista tai siitä opiskeleeko lapsi,
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on toimeentulotuki lapsen osalta perhekohtainen, mutta vanhemman osalta
yksilökohtainen. Vanhempien oletetaan vastaavan heidän kanssaan samassa
taloudessa asuvan täysiikäisen lapsensa elatuksesta myös silloin, kun lapsi ha
kee työmarkkinatukea, ellei tämä voi luotettavasti osoittaa, etteivät vanhemmat
tosiasiallisesti tue häntä. Muutoin etuudesta vähennetään 50 prosenttia, jos
vanhempien tulot ylittävät 1 781 euroa kuukaudessa6. (Työttömyysturvalaki 7
luvun 9 §.) SATAkomitea on ehdottanut, että vanhempien tuloihin sidotusta
tarveharkinnasta työmarkkinatuessa luovuttaisiin (STM Selvityksiä 2009:62,
68). Komitean mukaan (puolison ja) vanhempien tulojen selvittämisestä ja
seurannasta luopuminen muun muassa helpottaisi toimeenpanoa ja osaltansa
lyhentäisi hakemusten käsittelyaikoja (STM Selvityksiä 2009:62, 67).
Päivähoitomaksun suuruutta arvioitaessa vanhempiensa luona asuvaa täysi
ikäistä lasta ei lueta perheeseen7, mutta kun lapsi hakee esimerkiksi toimeentulo
tukea, työmarkkinatukea tai opintotukea, häntä ei katsota itsenäiseksi ihmiseksi.
On nurinkurista, että määrättäessä perhekohtaisia etuuksia, joihin vaikuttavat
perheen koko ja tulot, perheen menoja nostavaa vanhempiensa luona asuvaa
täysiikäistä työtöntä ei lueta perheeseen kuuluvaksi, mutta hänen hakiessaan
itsenäisenä yksilönä sosiaalietuuksia hänen katsotaan kuitenkin asuvan vanhem
piensa luona etuuksia laskevasti. (Toukonen 1994, 22.)
Asetelman ongelmallisuus on noussut esiin myös Kelan saamassa asiakas
palautteessa:
”Miksi Kela rokottaa kaksinkertaisesti, siis jos lapsi joutuu muutta
maan kotiin – – perheeltä pienennetään asumistukea – – ja vastaavasti
sitten otetaan sen lapsen työttömyysrahastakin paljon pois – – selit
täkkää?”

Lapsen ikä
Määritelmä lapsen iästäkään ei ole sosiaalilainsäädännössä täysin yhtenäinen.
Vaikka pääosa laeista määrittää etuuteen oikeutetun tai oikeuttavan lapsen
alaikäiseksi tai alle 18vuotiaaksi, esimerkiksi lapsilisän maksaminen lakkaa
jo lapsen täytettyä 17 vuotta.8 Kansaneläkelain mukaiseen lapseneläkkeeseen
6

Tulorajaa nostetaan jokaisesta samassa taloudessa asuvasta alle 18vuotiaasta lapsesta.

7

Sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7a §:n mukaan perheen kokona otetaan
huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä
heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

8

Ks. asumistukilaki 1 §, elatustukilaki 580/2008 1 luvun 1 §, laki eläkkeensaajan asumistuesta 6 §,
laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 1128/1996 2 §, toimeentulotukilaki 3 §, opintotu
kilaki 16a §, sairausvakuutuslaki 1 luvun 4 §, laki sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
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on oikeutettu alle 18vuotias lapsi tai alle 21vuotias päätoimisesti opiskeleva
lapsi (40 §), ja lesken jatkoeläkkeen perusmäärään on oikeus leskellä, jos tällä
oli edunjättäjän kanssa alle 18vuotias yhteinen lapsi tai lesken kanssa samassa
taloudessa asuu alle 18vuotias lapsi, joka asui lesken ja edunjättäjän kanssa
edunjättäjän kuollessa (29 §). Silti eläkkeensaajan lapsikorotukseen oikeuttaa
vain hänen kanssaan samassa taloudessa asuva, hänen tai hänen avio tai avo
puolisonsa alle 16vuotias lapsi. Eläkkeensaajan asumistuen hakijan asumisme
noissa ei myöskään oteta huomioon 16 vuotta täyttäneen lapsen asumismenoja
(laki eläkkeensaajan asumistuesta 9 §). Myös vammaisetuuksista annetun lain
(570/2007) mukaisiin vammaisetuuksiin sovelletaan 16 vuoden ikärajaa. Vam
maistuki jakautuu alle 16vuotiaan vammaistukeen ja 16 vuotta täyttäneen
vammaistukeen. Alle 16vuotiaan vammaistukea voi hakea lapsen edunvalvoja,
huoltaja tai muu laissa mainittu henkilö, kun taas 16 vuotta täyttäneen oletetaan
ensisijaisesti hakevan itse vammaistukensa (15 §).9
Vaikka työeläkejärjestelmässä eläkkeen karttumisen alkamisikä siirrettiin
23 vuodesta 18 vuoteen, säilyivät kansaneläkejärjestelmän selkeyttämisen yhtey
dessä muun muassa 16 vuoden ikäraja (ks. esim. asumisaikavaatimus 9, 21 ja
32 §, oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen 12 § ja lapsikorotus 51 §). Esitykses
sään sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen keskeisistä linjauksista SATAkomitea
ehdottaa, että ”selvitetään mahdollisuudet yhtenäistää ja selkeyttää etuuksien
alkamisikärajoja” ja ”määritellään lapsen ja nuoren yleinen ikäraja eri etuuksissa
johdonmukaisesti ja selkeästi”. SATAkomitea toteaa, että muun muassa lapsilisän
ja ”muiden etuuksien lapsia ja nuoria koskevien ikärajojen yhtenäistäminen 18
vuoteen olisi paikallaan.” (STM Selvityksiä 2009:10, 79.) Komitean loppumie
tinnöstä kyseinen ehdotus näyttää kuitenkin jääneen pois.

7a §, sotilasavustuslaki 4 §, työttömyysturvalaki 6 luvun 6 §. Lapsilisä porrastetaan niiden lasten
lukumäärän mukaan, jotka ovat oikeutettuja lapsilisään. Toisin sanoen 17 vuotta täyttänyttä perheen
lasta ei siis oteta huomioon lapsilisää nostavasti. Jos perheessä on 15 vuotta täyttänyt lapsi, joka saa
lapsilisänsä itse lapsilisälain 12 §:n perusteella, häntäkään ei huomioida nuorempien sisarustensa
lapsilisän porrastuksessa.
9 Tuen myöntämiskriteereihin liittyy ikärajan lisäksi myös muu porrastus ja sen tuoma problematiikka.
16 vuotta täyttäneen vammaistuen myöntämiskriteerit, ja erityisesti kriteerit sen korotettuun tai
ylimpään määrään, joiden perusteella vaikeavammaisella on oikeus saada lääkinnällistä kuntoutusta,
ovat tiukemmat kuin alle 16vuotiaan vammaistuen kriteerit. Käytännössä tästä porrastuksesta ja
kriteerien tiukentumisesta voi seurata, että lapsi, joka on saanut korotettua tai ylintä alle 16vuotiaan
vammaistukea ja täten lääkinnällistä kuntoutusta, täyttäessään 16 vuotta ei täytäkään enää 16 vuotta
täyttäneen korotetun vammaistuen tiukempia kriteerejä, ja täten myös hänen oikeutensa lääkin
nälliseen kuntoutukseen lakkaa, vaikka hänen toimintakyvyssään ei olisi tapahtunut parannusta.
Ks. laki vammaisetuuksista 570/2007 7 ja 8 § ja laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja
kuntoutusrahaetuuksista 566/2005 9 §.
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Myös alaikäisillä sisaruksilla ja keskenään suoraan etenevässä tai takanevassa
polvessa olevilla sukulaisilla on pieni etuuksiin vaikuttava rooli sosiaalilainsää
dännössä. Esimerkiksi asumistukea myönnettäessä nämä samassa asunnossa
pysyvästi asuvat perheenjäsenet ja sukulaiset lasketaan aina kuuluvaksi ruoka
kuntaan tosiasiallisista olosuhteista tai tilapäisistä poissaoloista huolimatta (asu
mistukilaki 1 §).10 Toisin sanoen ruokakuntaan lasketaan automaattisesti mukaan
myös isovanhemmat. Myös sisaruksilla on vaikutusta etuuksia laskettaessa. Useat
etuudet tai niihin vaikuttavat tulorajat ja menot lasketaan porrastetusti lasten
tai perheenjäsenten määrän mukaan.11 Porrastusasteikot saattavat erota hieman
toisistaan. Jotkut etuudet, kuten työttömyyspäivärahan lapsikorotus, porrastuvat
kolmen ensimmäisen lapsen tai perheenjäsenen kohdalla ja sitä seuraaviin lapsiin
sovelletaan kiinteää laskelmaa12, toiset etuudet, kuten lapsilisä, porrastuvat aina
viidenteen lapseen saakka.13
Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa on kum
mastusta herättänyt sääntö perheen koosta. Kotihoidon ja yksityisen hoidon
tuen hoitolisä maksetaan täysimääräisenä, jos perheen kuukausitulot eivät ylitä
perheen koon mukaan määräytyvää tulorajaa. Tulorajan ylittävä tulo vähentää
hoitolisän täyttä määrää perheen koon mukaan määräytyvällä prosenttiosuu
della tulorajan ylittävästä tulosta. Tulorajaa määrättäessä perheen koossa otetaan
kuitenkin huomioon lapsista vain enintään kaksi. (Laki lasten kotihoidon ja yk
sityisen hoidon tuesta 5 §.) Perheen todellista kokoa ei siis oteta huomioon, mikä
käytännössä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kuusilapsinen perhe ei saisi ansaita
suuremmista menoistaan huolimatta sen enempää kuin kaksilapsinen perhe.
Alun perin lasten kotihoidon tuesta annetussa laissa perheen käsitettä ei
ollut erikseen määritelty. Lakia muutettiin vastaamaan lasten päivähoidon
10 Poikkeuksena sääntöön on opiskelija, joka opintotukilain (65/1994) 14 §:n mukaan on oikeutettu
asumislisään, paitsi jos asumislisä on myönnetty ruokakunnan jäsenen toisella paikkakunnalla olevaa
asuntoa varten, tai kysymyksessä on opiskelija, joka saa vieraan valtion opintotukea tai vastaavaa
etuutta.
11 Ks. lapsilisälaki 7 §, laki eläkkeensaajan asumistuesta 10 §, laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon
tuesta 4 §, toimeentulotukilaki 9 §, opintotukilaki 16a §, sotilasavustuslaki 8 §, työttömyysturvalaki
6 luvun 6 § ja 9 luvun 3 §.
12 Työttömyysturvalain 6 luvun 6 §:n mukaan työttömyyspäivärahan saajalle, jolla on huollettavanaan
18 vuotta nuorempi lapsi, maksetaan päiväraha korotettuna lapsikorotuksella, jonka suuruus yhdestä
lapsesta on 4,21 euroa, kahdesta lapsesta yhteensä 6,18 euroa ja kolmesta tai useammasta lapsesta
yhteensä 7,97 euroa päivässä.
13 Lapsilisälain 7 §:n mukaan lapsilisä on lasta kohden 100 euroa kalenterikuukaudessa. Jos henkilöllä on
oikeus nostaa lapsilisää useammasta kuin yhdestä lapsesta, lapsilisän määrä on toisesta lapsesta 110,50
euroa, kolmannesta lapsesta 141 euroa, neljännestä lapsesta 161,50 euroa ja jokaisesta seuraavasta
lapsesta 182 euroa kalenterikuukaudessa. Lapsilisä porrastetaan niiden lasten lukumäärän mukaan,
jotka ovat oikeutettuja lapsilisään. Täten esimerkiksi perheeseen kuuluvaa 17 vuotta täyttänyttä lasta
ei oteta lasten lukumäärässä huomioon, kuten edellä alaviitteessä 9 selvitettiin.
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maksujen määräämisessä tuolloin omaksuttua sääntelyä, jonka mukaan palvelun
käyttäjäksi katsottiin hoidossa olevan lapsen ohella hänen kanssaan yhteista
loudessa elävät vanhemmat tai muut huoltajat. Päivähoidon palvelunkäyttäjän
maksukykyä määriteltäessä huomioon otettiin vanhemman sekä hänen kanssaan
yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henki
lön tulot. Sisarusten tuloja ei otettu huomioon. Lakia lasten kotihoidon tuesta
muutettiin vastaavasti siten, että perheeseen kuuluvina henkilöinä pidettiin
lasten kotihoidon tukeen oikeuttavia lapsia, heidän kanssaan yhteistaloudessa
eläviä vanhempiaan tai muita huoltajiaan sekä vanhemman tai muun huoltajan
kanssa yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävää
henkilöä. Perheen rajaamisella tukeen oikeuttaviin lapsiin oli tarkoitus poistaa
mahdollisuus muiden sisarusten tulojen huomioon ottamiseen lisäosaa mää
rättäessä ja täten välttää lisäosaa saavien perheiden kannalta kohtuuttomuudet.
Esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa lähellä täysiikäisyyttä olevat, edelleen
perheessä asuvat lapset käyvät palkkatyössä, olisi kohtuutonta, jos lapsen työtulo
vähentäisi perheen saamaa lisäosaa. (HE 210/1994 vp.)
Myöskään laki sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992)
ei siis ennen 1.8.2008 voimaan tullutta muutosta (387/2008) ottanut lasten päi
vähoitomaksua määrättäessä huomioon perheen todellista kokoa. Perhekoossa
otettiin huomioon vanhempien lisäksi enintään kaksi 1–6vuotiasta lasta ja
useampilapsisissa perheissä muut 1–6vuotiaat lapset tai lapset, joista maksetaan
vanhempainrahaa tai jotka käyvät koulua, jäivät perhekäsitteen ulkopuolelle.
Perheen muut lapset otettiin huomioon maksun perusteena olevaa tuloa määrät
täessä vähentämällä perheen tulosta 89 euroa lasta kohti. Muutosta ehdottaneen
hallituksen esityksen mukaan lapsiperheet olivat erilaisessa asemassa lasten
lukumäärän tai iän perusteella ja käsite oli vaikeasti ymmärrettävä ja epäselvä
(HE 37/2008 vp, 9). Esityksessä esitettiin päivähoitomaksujen perusteena olevan
perhekäsitteen uudistamista vastaamaan mahdollisimman hyvin perheen todel
lista rakennetta (HE 37/2008 vp, 13). Nykymuodossaan laki ottaa perheen koossa
huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät
henkilöt sekä molempien samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset. Päivähoi
don maksuprosentit ja tulorajat lasketaan porrastetusti perheen koon mukaan
kuuteen henkilöön saakka, jonka jälkeen maksun perusteena olevaa tulorajaa
lisätään 107 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. (Laki
sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 7a §.) Lakia lasten kotihoidon
tuesta muutettiin aikanaan vastaamaan päivähoitomaksua määrättäessä tuolloin
noudatettavaa perhekäsitettä ja tuloharkintaa (HE 210/1994 vp), mutta vaikka
päivähoitomaksujen sääntelyä on sittemmin uudistettu, edellä mainittuun lakiin
tämä ristiriitaiseksi koettu perhekäsite on kuitenkin jäänyt.
Perhekäsitteeseen liittyvä Kelan saama asiakaspalaute keskittyykin paljolti
juuri tästä säännöksestä koettuun epäoikeudenmukaisuuteen. Asiakkaat kokevat
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”Suomessa kun on muitakin perheitä mihinkä kuuluu enemmän kun
4 henkilöä niin miksi kuitenkin kotihoidon tuen lisä osaan huomi
oidaan max. 4 henkinen perhe??? eikö se viides tai kuudes jne. syö ja
tarvi mitään rahalla hankittavaa?”
”Miten on mahdollista että perheen todellista kokoa ei oteta korvauk
sissa huomioon?! Jos kuudesta tai seitsemästä lapsesta huomioidaan
kaksi, on se hyvin epäreilua. Samoilla tuloilla pitäisi elättää moninker
tainen määrä lapsia. Tähän epäkohtaan pitäisi ehdottomasti puuttua.”
”Miten hoitolisää laskettaessa huomioidaan vain 4 perheenjäsentä????
Meidän perheessämme on 8 jäsentä, joten tämä on huomattavan
epäreilu laskutapa!”
Monikkoperheiden eli niiden perheiden, joihin syntyy tai adoptoidaan
samanaikaisesti useampi lapsi, erityisasema on otettu eräissä etuuslaeissa huo
mioon. Sairausvakuutuslain mukaista vanhempainrahakautta pidennetään
60 arkipäivällä kutakin yhtä useampaa lasta kohti, jos samalla kertaa syntyy
useampia lapsia (sairausvakuutuslaki 9 luvun 10 §). Myös ottovanhemman
vanhempainrahakautta pidennetään, jos samalla kertaa on otettu hoidettavaksi
useampia ottolapsia (sairausvakuutuslaki 9 luvun 12 §). Monikkoperhe on lisäksi
oikeutettu korotettuun äitiysavustukseen, joka annetaan äitiyspakkauksena tai
sitä korvaavana rahasummana: ensimmäisestä lapsesta suoritetaan yksi äitiys
avustus, toisesta samanaikaisesti syntyvästä tai ottolapseksi otettavasta lapsesta se
suoritetaan kaksinkertaisena, kolmannesta kolminkertaisena, neljännestä nelin
kertaisena jne. (Etuusohje – äitiysavustus, 18–19). Suurin osa sosiaalietuuksista,
kuten lapsilisä, lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki, eivät kuitenkaan
ota monikkoperheiden erityistarpeita erityisesti huomioon.

Kansainvälistyvä perhe
Vuonna 2009 mediassa alkoi keskustelu ulkomaalaislain (301/2004) perhemää
ritelmästä, maahanmuuttoviranomaisten tulkinnasta ja suomalaisten perhekä
sityksestä. Egyptiläiseltä isoäidiltä evättiin oleskelulupahakemus, koska hänen
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ei katsottu kuuluvan poikansa ydinperheeseen.14 Ulkomaalaislain mukaan per
hesiteen perusteella oleskelulupaa myönnettäessä perheenjäseneksi katsotaan
Suomessa asuvan henkilön aviopuoliso sekä alle 18vuotias naimaton lapsi, jonka
huoltaja on Suomessa asuva henkilö tai tämän aviopuoliso (37 §). Myös muulle
perheenjäsenelle voidaan poikkeustapauksissa myöntää perhesiteen perusteella
oleskelulupa. Edellytyksenä on, että perheenkokoaja on Suomessa asuva Suomen
kansalainen ja että asianomaisten on tarkoitus jatkaa aikaisemmin viettämäänsä
kiinteää perheelämää Suomessa tai että omainen on täysin riippuvainen Suomes
sa asuvasta Suomen kansalaisesta ja oleskeluluvan epääminen näistä syistä olisi
kohtuutonta (50 §). Egyptiläisen isoäidin olosuhteet eivät maahanmuuttoviraston
tulkinnan mukaan täyttäneet muulle perheenjäsenelle perhesiteen perusteella
myönnettävän oleskeluluvan edellytyksiä. Sosiaalilainsäädännön perhekäsitteen
kanssa ulkomaalaislain määritelmä ei tältä osin kuitenkaan ole ristiriidassa, sillä
harvaan sosiaalietuussäännökseen sisältyy elatus tai hoivaolettama ikäänty
viin vanhempiin tai isovanhempiin nähden.15 Eri kulttuurien perhekäsitykseen
törmätään käytännössä kuitenkin usein Kelan toimistoissa maahanmuuttaja
asiakkaiden kanssa. Jotta Kelan toimihenkilöt osaisivat neuvoa asiakkaita oikein
ja riittävästi, tieto tavallisimpien etnisten ryhmien perhekäsityksistä olisi tarpeen.
Maahanmuuttovirasto toteaa verkkosivuillaan, että laissa määritelty per
hekäsite ei ehkä vastaa sitä, miten ihmiset itse oman perheensä mieltävät, mutta
korostaa samalla, että suomalainen perhekäsitys on suppeampi kuin monissa
muissa maissa.16 Suomalaisten perhekäsitys vaikuttaa tosiaan paljon maahan
muuttoviraston tulkintaa laveammalta, kuten artikkelin alussa on osoitettu (ks.
myös HS 7.7.2009). Kuitenkin pelätään, että perheen määritelmän laajennus maa
hanmuuttopolitiikassa johtaisi vanhustulvaan (HS 9.7.2009) eikä ulkomaalaislain
perhekäsitystä olla näillä näkymin laajentamassa, vaan on mietitty pikemminkin
sen tiukentamista (HS 3.7.2009). Nykyisellään ulkomaalaislain mukaan oleske
luluvan myöntäminen perhesiteen perusteella alaikäiselle naimattomalle lapselle
edellyttää, että lapsi on alaikäinen sinä päivänä, jolloin lapsen oleskelulupahake
mus on tullut vireille (38 §). Hallitus on ehdottanut lakia muutettavaksi muun
muassa siten, että oleskeluluvan myöntäminen perhesiteen perusteella edellyttäisi,
että lapsi on edelleen alaikäinen hakemuksen ratkaisuhetkellä (HE 240/2009 vp).
14 Ks. mm. HS 1.7.2009; HS 10.9.2009; HS 16.7.2009; HS 2.7.2009; HS 20.11.2009; HS 5.9.2009; HS
8.7.2009.
15 Tässä mainittakoon, että toisin kuin pääosassa sosiaalilainsäädäntöä, oleskelulupaa perhesiteen pe
rusteella myönnettäessä ulkomaalaislaissa samaa sukupuolta olevat avopuolisot ovat yhdenvertaisessa
asemassa eri sukupuolta olevien avopuolisoiden kanssa. Lain mukaan aviopuolisoihin rinnastetaan
jatkuvasti yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sukupuolestaan
riippumatta (37 §). Tällaisen rinnastuksen edellytyksenä on, että he ovat asuneet vähintään kaksi
vuotta yhdessä tai että henkilöillä on yhteisessä huollossa oleva lapsi tai muu painava syy. (Ks. myös
HE 200/2000 vp, 4.)
16 Ks. http://www.migri.fi > Perhe (luettu 15.1.2010).

Perhepiirissä

50

Myös monijäseniset somaliperheet ovat puhuttaneet mediaa. Marraskuussa
2009 Helsingin Sanomissa uutisoitiin kaupungin vaikeuksista löytää tarpeeksi
isoja asuntoja somaliperheille (HS 16.11.2009). Suomeen tulleet somalialaiset
turvapaikan hakijat saavat oleskelulupansa myötä hakea myös perheen yhdis
tämistä, johon saattaa kuulua 10, 15, jopa 20 jäsentä mukaan lukien hakijan
vanhemmat, isovanhemmat, sisarukset ja heidän perheensä. Mukana saattaa
olla myös kasvattilapsia. Jälkimmäisten asemaa aiotaan esittää tarkennettavak
si lailla (HS 16.11.2009) ja ulkomaalaislain säännöksiä tullaan tiukentamaan
oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajien perheenjäsenten Suomeen saamisen
osalta (HS 23.11.2009).
On epäselvää, kuuluuko edellä mainittuihin perheisiin myös useampia
vaimoja. Vaikka moniavioisuus ei ole Suomen laissa hyväksyttyä ja maahan
muuttoviraston kanta on, että oleskelulupaa hakevaan perheeseen kuuluu vain
yksi vaimo, voi moniavioisuutta kuitenkin käytännössä esiintyä Suomessa.
Tilastollisesti lähes puolet somalialaista alkuperää olevista äideistä Suomessa
on yksinhuoltajia. Tämän on arveltu johtuvan muun muassa moniavioisista
liitoista. Kuitenkin ainakin osa heistä on aidosti yksinhuoltajia. (HS 9.1.2010.)
Vaikka osa heistä olisikin islamin mukaisesti moniavioisessa liitossa, voivat he
silti käytännössä olla lastensa yksinhuoltajia. Kun Suomen laki ei tunnista moni
avioisia liittoja, se ei täten myöskään velvoita moniavioista miestä elättämään
vaimojaan ja lapsiaan. Eikä mies välttämättä asu perheensä kanssa samassa talou
dessa tai edes samassa maassa. Sosiaalilainsäädännön toimeenpanon kannalta
moniavioisuudesta johtuva yksinhuoltajuus ei näyttäisi olevan ongelma: äiti,
joka ei (Suomen lainsäädännön mukaan) ole naimisissa eikä elä miehen kanssa
avoliitossa, on yksinhuoltaja. On kuitenkin tärkeää, että moniavioisuuden huo
mioiminen tai huomioimatta jättäminen sosiaalilainsäädäntöä toimeenpantaessa
perustuu selkeään ja yhdenmukaiseen käytäntöön, joka ottaa perheen tosiasial
lisen tilanteen huomioon.
Kansainvälistä ulottuvuutta perhekäsitteen tarkasteluun tuo myös henki
löiden vapaa liikkuvuus Euroopan yhteisön alueella. Liikkuvuuden kannalta on
tärkeää, että henkilöt säilyttävät oikeutensa sosiaaliturvaan liikkuessaan jäsen
valtiosta toiseen (Rentola 1996, 13; Sankari 2008, 227). Euroopan yhteisöllä ei ole
yhteistä perheen tai perheenjäsenen määritelmää. Yhdessä maassa vakuuttamisen
ja lex loci laboris periaatteen mukaan henkilöön sovelletaan sen jäsenvaltion
lainsäädäntöä, jossa hän on palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.
Kyseisen jäsenvaltion lainsäädäntöä sovelletaan myös hänen perheenjäseniinsä,
vaikka he asuisivat toisessa jäsenvaltiossa. Jos henkilö ei ole taloudellisesti aktii
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vinen, sovelletaan häneen ja hänen perheenjäseniinsä asuinvaltion lainsäädäntöä.
Perhe määritellään sen lainsäädännön mukaan, jota perheenjäseniin sovelletaan
ja josta etuudet maksetaan.17 Tästä seuraa, että sosiaaliturvaetuudet eivät aina
pysy ennallaan henkilön siirtyessä toiseen jäsenvaltioon, jos etuutta myöntävässä
jäsenvaltiossa perheen määritelmä on erilainen kuin henkilön kotimaassa. Toi
seen jäsenvaltioon työskentelyn takia siirtyvän henkilön perheenjäsenet voivat
kuitenkin kotimaahan jäädessään hakea asuinjäsenvaltionsa lainsäädännön ja
sen soveltaman perhekäsitteen mukaisia etuuksia siltä osin kuin etuudet ovat
asumisperusteisia eivätkä ne ole päällekkäisiä työskentelevän perheenjäsenen
nojalla toisesta jäsenvaltiosta saatujen etuuksien kanssa.

Sosiaaliturvan perhe
Niin jääkaappi, osoite kuin sukusidekin ovat edelleen relevantteja perheyhteyden
määrittäjiä sosiaalilainsäädännössä. Vaikka sosiaaliturvaa koskevasta lainsäädän
nöstä ei voidakaan löytää yhtä ja oikeaa perheen määritelmää, lainsäädännössä
otetaan kantaa siihen, millaiset ihmissuhteet ovat oikeudellisesti merkityksellisiä,
mitkä perheille ominaiset piirteet ovat kulloinkin tärkeitä: onko huomio kohdis
tettava perheen taloudelliseen yhteisyyteen, keskinäiseen solidaarisuuteen, ela
tukseen, hoivaan vai johonkin muuhun. Näin tehdessään laki välittää väistämättä
yhteiskunnallisesti jäsentyneen käsityksen perheestä. Valitut kriteerit kertovat
perheen yhteiskunnallisesta merkityksestä ja tehtävistä. Perheen normatiivinen
määrittäminen korostaa perheen kulttuurisia sidonnaisuuksia ja tuo mukaan
paitsi oikeudellisia myös poliittisia ja ideologisia tekijöitä (STM Työryhmämuistio
1993:26). Esimerkiksi kun aikuinen lapsi ei saa toimeentulotukea, kerrotaan, että
perheen (vanhempien) tehtävänä on elättää myös täysiikäisiä lapsia.
Sosiaalioikeus tulee välittäneeksi kuvan – moraalisen kannanoton – siitä,
että yhdessä asuvien on elätettävä ja hoivattava toisiaan. Voidaan kysyä, onko
tällaisten moraalinormien välittäminen perheiden tehtävistä sosiaalilainsäädän
nön tehtävä. Voidaan myös epäillä, mahtaako tällainen moraaliopetus onnistua.
Muussa perhettä koskevassa lainsäädännössä tämän tyyppisestä ohjauksesta
luovuttiin osin juuri siksi, ettei ohjauksen katsottu olevan mahdollista. Ohjaus
on vastoin neutraalisuusperiaatetta, jonka mukaan ei ole lainsäädännön tehtävä

17 Neuvoston asetus (EY) N:o 1408/71 sosiaaliturvajärjestelmän soveltamisesta yhteisön alueella liik
kuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä,
1 artiklan f alakohta, sekä 1.5.2010 lähtien sovellettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
(EY) N:o 883/2004 sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta, 1 artiklan i alakohta. (Ks. myös
Rentola 1996, 37; Sankari 2008, 228.)
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ohjata ihmisten perhekäyttäytymistä, ellei siihen ole erityisiä perusteita. Vaikuttaa
siltä, että sosiaalilainsäädännössä perusteluksi on riittänyt talous. Pelätään, että
määrittelemällä perhe toisin lisättäisiin julkisen sektorin menopaineita. Näiltä
osin sosiaalilainsäädäntö toistaa ns. Suomen mallia, jossa talouden kysymykset
ovat olleet etualalla verrattuna sosiaalisiin kysymyksiin (Kosonen 1998).
Sosiaalietuuksia koskevia lakeja laadittaessa joudutaan jatkuvasti pun
nitsemaan yhtäältä hallinnollista tarkoituksenmukaisuutta ja julkistaloutta ja
toisaalta selkeyttä, johdonmukaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Mutta ehkä
toisinaan unohtuu, että monimutkainen järjestelmä monine poikkeuksineen ja
erilaisine perheen määritelmineen voi myös kasvattaa kustannuksia verrattuna
yksinkertaisemman järjestelmän toimeenpanoon.
On selvää, että erilaiset perhemääritelmät lainsäädännössä ovat joskus tar
peen. Kun eri lakien tarkoitus on erilainen, on tarkoituksenmukaista määritellä
perhekin eri tavoin, jotta tavoitetaan ne ilmiöt, joita halutaan säännellä (STM
Työryhmämuistio 1993:26, 10). On kuitenkin kohtuullista vaatia, että nämä
määritelmät ovat johdonmukaisia ja reiluja. Määritelmien erilaisuus aiheuttaa
vähintään hankaluutta niin kansalaisille kuin lain toimeenpanijoillekin. Silloin,
kun erilaisuuksille ei voida osoittaa järkevää perustetta, niistä pitäisi luopua. On
todettu, että osin perhemääritelmien sekavuus johtuu lainsäädännön iästä ja
eriaikaisuudesta (OM Komiteanmietintö 1992:12, 7), jopa sattumasta (STM Työ
ryhmämuistio 1993:26, 12). Tämän tyyppisiin vanhentuneisiin normeihin kuuluu
mielestämme esimerkiksi seksuaalisesti eri lailla suuntautuneiden avoparien
erilainen kohtelu. Korkein oikeus määräsi ennakkopäätöksessään maaliskuussa
2010 lapsen oheishuoltajaksi äidin kanssa rekisteröimättömässä parisuhteessa
elävän avovaimon (KKO: 2010:16). Linjaus voi tulevaisuudessa helpottaa muiden
tapauksenkaltaisten avoparien perheelämää sekä edistää yhdenvertaista asemaa
muiden parisuhteiden kanssa. Sosiaalioikeuden tulisi seurata tätä perheoikeu
dellista kehitystä. Neutraalisuusperiaatteen ja yhdenvertaisen kohtelun pitäisi
koskea myös esimerkiksi täysiikäisiä vanhempiensa kanssa asuvia lapsia, eri
oppilaitoksissa opiskelevia tai erisuuruisia perheitä.
Sosiaaliturvaa on muutettu ja kehitetty ottamatta huomioon muuta lain
säädäntöä, kuten sivuuttamalla perhe ja sosiaalilainsäädännön kiinteät yhtey
det. Näin on tultu tilanteeseen, jossa oikeus yksityisoikeudelliseen elatukseen
ja oikeus julkisoikeudelliseen elatukseen eivät vastaa toisiaan. Vastuita on siis
vähennetty yhtäällä lisäämättä velvollisuuksia toisaalla. Sosiaalilainsäädäntö
on idealistisempaa kuin todellisuus. Se on kirjoitettu elatusolettamien varaan,
vaikka todellisuuden toimintamallit eivät välttämättä sitä tue. Perheenjäsenten
keskinäisiä oikeuksia ja velvollisuuksia pitäisi punnita toisiinsa verraten, ei
jonkin sosiaalisesti määritellyn minimin tai keskiarvon avulla. Selkeintä olisi,
jos yksityisoikeudellinen elatusvelvollisuus ja sosiaalioikeudelliset normistot
yhdenmukaistettaisiin vastaamaan toisiaan. Tätä on ehdotettu jo pitkään (ks.
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Gottberg 1994, 34; Nousiainen 1994, 2; Huhtanen 1994b, 53 ja 1998, 103). Ei ole
oikeudenmukaista evätä julkista elatusta ihmiseltä, jolla ei ole oikeutta vaatia
elatusta mistään muualta tai korottaa maksuja oletetun elatuksen perusteella.
Julkisen ja yksityisen elatuksen ristiriita on edelleen olemassa varsin monessa
etuudessa.18
Etuuksien yksilökohtaisuuden lisääminen korjaisi tilanteen. Mutta mikäli
Raija Julkusta on uskominen, nykySuomi on ajattelu ja toimintatavoiltaan
niin uusfamilistinen, ettei perheiden vastuiden vähentäminen onnistu. Merk
kejä familismista on esimerkiksi vanhusten kotipalveluiden heikentyminen,
omaisten hoitovastuun kasvu, perhevapaiden pidentyminen ja pienten lasten
kotihoidon lisääntyminen. Ehkä kysymyksessä on kognitiivisen vastuumallin
kääntyminen: nimenomaan perheiden katsotaan olevan vastuussa jäsenistään
hyvinvointivaltion sijasta ja perheiden tehtävänä on koota itselleen sopivia ko
konaisuuksia tarjolla olevista julkisista ja yksityisistä etuuksista ja palveluista.
(Julkunen 2006, 109–117.)
Lainsäädännön kirjavuus on korostanut lainkäyttäjän ja toimeenpanevien
viranomaisten tehtävää johdonmukaisten käytäntöjen luojana (STM Työryh
mämuistio 1993:26, 4). Monimutkainen normiston kokonaisuus on tyypillistä
nimenomaan sosiaalilainsäädännölle. Vaikka perheen tunnusmerkkejä voitai
siinkin yhdenmukaistaa, velvoite johdonmukaisiin käytäntöihin on edelleen
tärkeä mm. Kelan toimeenpannessa sosiaaliturvaa. Kelassa onkin pyritty yhden
mukaistamaan ratkaisukäytäntöjä tulkinnallisesti Kelan sisäisellä ohjeistuksella.
Voidaan väittää, että yksittäisen lainkäyttäjän ratkaisuilla on kasvava mer
kitys. Thomas Wilhelmsson on kirjoittanut ”pienistä, hyvistä kertomuksista”
kuvatessaan lainkäyttäjien kasvavaa vastuuta. Mitä väljemmin lait kirjoitetaan,
sitä enemmän vastuuta ja harkinnan varaa jää niiden soveltajille (Wilhelmsson
2000 ja 2001). Mitä suurempi tulkinnan vara on, sitä suurempi tilaisuus on myös
kirjoittaa asiakkaan kannalta pieniä, hyviä kertomuksia ja tulkita lainsäädäntöä
yksilön näkökulmasta. Tähän monet sosiaaliturvan säännökset antavat mahdol
lisuuden. Vaikka hallintooikeudelle on usein pidetty ominaisena julkisen edun
määräävää asemaa, sosiaalioikeuden yksilöllisessä päätöksenteossa on sen sijaan
noudatettavana pääsääntö, jonka mukaan julkinen etu väistyy yksilön ja perheen
asemaan liittyvien eettisten ja moraalisten näkökohtien tieltä (Tuori ja Kotkas
2008, 161; ks. myös Sakslin 1999, 228). Niinpä yksilöllisissä etuuspäätöksissä on
epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa tilanteissa omaksuttava ensisijaisesti hakijan
kannalta myönteinen vaihtoehto, erityisesti silloin, jos kielteinen tulkinta jättäisi
hakijan kokonaan rinnakkaisten etuusjärjestelmien ulkopuolelle. Sosiaaliturva
järjestelmämme monimutkaisuus ja pirstoutuneisuus aiheuttaa väliinputoamisia,
18 Olemme koonneet edellä kuvattuja todellisen elatusvelvollisuuden ja elatusolettaman ristiriitoja
artikkelin lopussa olevaan taulukkoon.

Perhepiirissä

54

joiden syntymistä tulisi ehkäistä tulkinnallisin keinoin. Tulkinnassa tulisi siten
ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuus, eikä ainoastaan kul
loinkin sovellettavana oleva säädös. (Tuori ja Kotkas 2008, 177.) Sosiaaliturvan
toimeenpanijaa ohjaavat myös hallinnon oikeusperiaatteet, kuten yhdenvertai
suus, objektiviteetti, suhteellisuus, tarkoitussidonnaisuus sekä luottamuksensuoja
viranomaisten toiminnan oikeellisuuteen ja virheettömyyteen sekä pysyvyyteen.
Myös nämä periaatteet tukevat sitä, että sosiaaliturvalainsäädäntöä tulkittaessa
on pidettävä huolta siitä, että asiakkaat ovat yhdenvertaisessa asemassa ja prosessit
ovat reiluja. Tulkinnalla on kuitenkin vaikea sovittaa yhteen kovin ristiriitaisia
sääntöjä eikä tulkinnalla voida korjata lainsäädännön epäjohdonmukaisuutta
tai epätarkoituksenmukaisuutta kokonaan. Siksi sosiaalilainsäädännössä riittää
tehtävää perhekäsitteiden yhdenmukaistamiseksi linjakkaaksi.
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Kyllä, lasketaan
automaattisesti
samaan ruoka
kuntaan

Työmarkkinatuki

Kyllä, puolison tulot
otetaan huomioon
etuutta myönnet
täessä

Ei, puolison tuloja
ei oteta huomioon
jos asuvat erillään
välien rikkoutumisen
vuoksi eikä yhteistä
taloutta

Kyllä, puolison tulot
otetaan huomioon
etuutta myönnet
täessä

Aviopuolisob

Erillään asuva
aviopuolisob

Rekisteröity
puolisob

Kyllä, lasketaan
automaattisesti
samaan ruoka
kuntaan

Ei, jos asuvat
erillään välien
rikkoutumisen
vuoksi

Yleinen
asumistuki

Kyllä, yhteinen tulo- ja
menolaskelma

Kyllä, yhteinen tulo- ja
menolaskelma

Kyllä, yhteinen tulo- ja
menolaskelma

Toimeentulotuki
(kunnan hoitama
etuus)

Kyllä, vaikuttaa
vähentävästi eläk
keen määrään

Ei, ei vaikuta
eläkkeen määrään,
jos ei yhteistä
taloutta

Kyllä, vaikuttaa
vähentävästi eläk
keen määrään

Kansaneläke
lain mukainen
vanhuuseläke

Kyllä, oikeus
leskeneläkkeeseen
puolison jälkeen, jos
yhteinen lapsi tai jos
rekisteröity suhde kes
tänyt laissa määrätyn
ajan. Uusi rekisteröity
suhde vaikuttaa
etuuden saamiseen ja
määrään.

Kyllä, oikeus lesken
eläkkeeseen puolison
jälkeen, jos yhteinen
lapsi tai jos avioliitto
kestänyt laissa
määrätyn ajan. Uusi
avioliitto vaikuttaa
etuuden saamiseen ja
määrään.

Kyllä, oikeus lesken
eläkkeeseen puolison
jälkeen, jos yhteinen
lapsi tai jos avioliitto
kestänyt laissa
määrätyn ajan. Uusi
avioliitto vaikuttaa
etuuden saamiseen ja
määrään.

Kansaneläkelain mu
kainen leskeneläke

Kyllä, ei katsota
yksinhuoltajaksi

Ei, katsotaan
yksinhuoltajaksi jos
muuttaneet erilleen
yhteiselämän
lopettamiseksi

Kyllä, ei katsota
yksinhuoltajaksi

Lapsilisän yksin
huoltajakorotus

Kyllä, puolison tulot
otetaan huomioon
maksua määrät
täessä

Ei, puolison tuloja
ei oteta huomioon
maksua määrät
täessä

Kyllä, puolison tulot
otetaan huomioon
maksua määrät
täessä

Lapsen päivähoito
maksu (kunnan
määräämä)
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Olettaako sosiaa
lietuus aikuisen
henkilön elatuk
sen suhteessa
perheenjäse
neen?

Liitetaulukko. Olettaako sosiaalietuus aikuisen henkilön elatuksen suhteessa perheenjäseneen?a

Ei, puolison
tuloja ei
oteta huomioon
opintorahaa
myönnettäessä

Ei, puolison
tuloja ei
oteta huomioon
opintorahaa
myönnettäessä

Ei, puolison
tuloja ei
oteta huomioon
opintorahaa
myönnettäessä

Opintotuki

Perhepiirissä

Ei, puolison tuloja ei
oteta huomioon

Ei, henkilön tuloja ei
oteta huomioon

Ei, henkilön tuloja ei
oteta huomioon

Homoavopuoliso

Samassa asun
nossa asuva eri
sukupuolta oleva
henkilö

Samassa
asunnossa
asuva samaa
sukupuolta oleva
henkilö

Liitetaulukko jatkuu.

Kyllä, avopuolison
tulot otetaan
huomioon, vaikkei
olisikaan tämän
elättämä

Kyllä, lasketaan
samaan ruokakun
taan, ellei erillistä
vuokrasopimusta

Kyllä, lasketaan
samaan ruokakun
taan, ellei erillistä
vuokrasopimusta

Kyllä, on tulkittu
kuuluvan samaan
ruokakuntaan

Kyllä, lasketaan
automaattisesti
samaan ruoka
kuntaan

Ei, eivät muodosta
perhettä eli heille ei
tehdä yhteistä tulo- tai
menolaskentaa, mutta
yhdessä asuminen
vaikuttaa vähentä
västi tuen perusosan
määrään, jos on kyse
yhteistaloudestac

Ei, eivät muodosta
perhettä eli heille ei
tehdä yhteistä tulo- tai
menolaskentaa, mutta
yhdessä asuminen
vaikuttaa vähentä
västi tuen perusosan
määrään, jos on kyse
yhteistaloudestac

Ei, eivät muodosta
perhettä eli heille ei
tehdä yhteistä tulo- tai
menolaskentaa, mutta
yhdessä asuminen
vaikuttaa vähentä
västi tuen perusosan
määrään, jos on kyse
yhteistaloudestac

Kyllä, yhteinen tulo- ja
menolaskelma

Ei, ei vaikuta
eläkkeen määrän

Ei, ei vaikuta eläk
keen määrään

Ei, ei vaikuta eläk
keen määrään

Kyllä, vaikuttaa
vähentävästi eläk
keen määrään

Ei, ei oikeuta lesken
eläkkeeseen eikä
vaikuta jatkoeläkkeen
määrään

Ei, ei oikeuta lesken
eläkkeeseen eikä
vaikuta jatkoeläkkeen
määrään

Homoavopuolison
jälkeen ei oikeutta
leskeneläkkeseen,
uusi homoavolitto ei
vaikuta jatkoeläkkeen
määrään

Avopuolison
jälkeen ei ole oikeutta
leskeneläkkeesen,
mutta uusi avoliitto
vaikuttaa vähentävästi
jatkoeläkkeen täyden
nysmäärään

Ei, katsotaan yksin
huoltajaksi

Ei, katsotaan yksin
huoltajaksi

Ei, katsotaan yksin
huoltajaksi

Kyllä, ei katsota
yksinhuoltajaksi,
vaikka avopuoliso ei
tosiasiallisesti osal
listuisikaan lapsen
elatukseen

Ei, henkilön tuloja
ei oteta huomioon
maksua määrät
täessä

Ei, henkilön tuloja
ei oteta huomioon
maksua määrät
täessä

Ei, puolison tuloja
ei oteta huomioon
maksua määrät
täessä

Kyllä, avopuolison
tulot otetaan huomi
oon maksua määrät
täessä riippumatta
siitä, osallistuuko
avopuoliso lapsen
elatukseen
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Heteroavopuoliso

Ei, henkilön
tuloja ei
oteta huomioon
opintorahaa
myönnettäessä

Ei, henkilön
tuloja ei
oteta huomioon
opintorahaa
myönnettäessä

Ei, puolison
tuloja ei
oteta huomioon
opintorahaa
myönnettäessä

Ei, puolison tuloja
ei oteta huomi
oon opintorahaa
myönnettäessä

Faurie ja Kalliomaa-Puha: Jääkaappi, osoite vai sukuside?

Kyllä, jos asuu sa
massa taloudessa,
vaikuttaa huomioon
otettaviin tuloihin,
korottaa tulorajaa ja
oikeuttaa lapsikoro
tukseen

Kyllä, jos asuu sa
massa taloudessa,
vaikuttaa huomioon
otettaviin tuloihin,
korottaa tulorajaa ja
oikeuttaa lapsikoro
tukseen

Heteroavopuoli
son lapsi

Kyllä, etuuden
saajan biologinen
lapsi tai lapsi, josta
tämä on velvollinen
maksamaan
elatusta, vaikuttaa
huomioon otettaviin
tuloihin, korottaa tu
lorajaa ja oikeuttaa
lapsikorotukseen

Työmarkkinatuki

Aviopuolison
lapsi

Oma lapsi

b

Kyllä, ks. oma
lapsi

Kyllä, ks. oma
lapsi

Kyllä, lasketaan
automaattisesti
samaan ruoka
kuntaan, ellei asu
erillään vanhem
piensa kodista ja
hänellä on omia
tuloja, joilla hänen
voidaan katsoa
elättävän itsensä
ja hän vastaa
omista asumisme
noistaan

Yleinen
asumistuki

Ei lain mukaan elatus
velvollinen, mutta lapsi
luetaan perheeseen,
eli yhteinen tulo- ja
menolaskenta

Kyllä, oikeuttaa
lapsikorotukseen,
jos lapsi on alle
16-vuotias ja
asuu samassa
taloudessa

Kyllä, oikeuttaa
lapsikorotukseen,
jos lapsi on alle
16-vuotias ja
asuu samassa
taloudessa

Kyllä, oikeuttaa
lapsikorotukseen,
jos lapsi on alle
16-vuotias, jos
asuu samassa ta
loudessa tai vastaa
muutoin lapsen
toimeentulosta

Kyllä, yhteinen tulo- ja
menolaskelma

Ei lain mukaan elatus
velvollinen, mutta lapsi
luetaan perheeseen,
eli yhteinen tulo- ja
menolaskenta

Kansaneläke
lain mukainen
vanhuuseläke

Toimeentulotuki
(kunnan hoitama
etuus)

Ei, ei oikeuta lesken
eläkkeeseen lapsen
perusteella eikä
vaikuta jatkoeläkkeen
määrään

Lapsen perusteella ei
oikeutta leskeneläk
keseen mutta oikeus
eläkkeen perusmää
rään, jos lapsi asui
samassa taloudessa
puolison kuollessa

Kyllä, oikeuttaa
leskeneläkkeeseen ja
eläkkeen perusmää
rään. Jos ei yhteinen
lapsi, lapsen tuli asua
vanhemman ja puoli
son kanssa samassa
taloudessa puolison
kuollessa

Kansaneläkelain mu
kainen leskeneläke

Kyllä, oikeuttaa
lapsilisään, jos
pääasiassa huolehtii
lapsen hoidosta ja
kasvatuksesta ja
lapsen vanhempi
suostuu

Kyllä, oikeuttaa
lapsilisään, jos
pääasiassa huolehtii
lapsen hoidosta ja
kasvatuksesta ja
lapsen vanhempi
suostuu

Kyllä, oikeuttaa
lapsilisään, jos
pääasiassa huolehtii
lapsen hoidosta ja
kasvatuksesta

Lapsilisä

Kyllä, otetaan
huomioon perheen
koossa ja nostaa
perheen tulorajaa,
jos asuu samassa
taloudessa

Kyllä, otetaan
huomioon perheen
koossa ja nostaa
perheen tulorajaa,
jos asuu samassa
taloudessa

Kyllä, otetaan
huomioon perheen
koossa ja nostaa
perheen tulorajaa,
jos asuu samassa
taloudessa

Lapsen päivähoito
maksu (kunnan
määräämä)
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perheenjäse
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Jatkoa liitetaulukkoon.

Kyllä, korko
avustuksen
enimmäistulo
rajaa korotetaan
opintotukilain
mukaisen lainan
saajan huollet
tavana olevista
lapsista

Kyllä, korko
avustuksen
enimmäistulo
rajaa korotetaan
opintotukilain
mukaisen lainan
saajan huollet
tavana olevista
lapsista

Kyllä, korko
avustuksen
enimmäistulo
rajaa korotetaan
opintotukilain
mukaisen lainan
saajan huollet
tavana olevista
lapsista

Opintotuki

Perhepiirissä

Ei

Kyllä, vaikuttaa
lapsen hakemaan
työmarkkinatu
keen, ellei hän
esitä luotettavaa
selvitystä siitä,
etteivät vanhemmat
häntä tosiasiallisesti
taloudellisesti tue

Itsenäisesti
asuva täysi
ikäinen lapsid

Vanhemman
kanssa asuva
täysi-ikäinen
lapsid

Kyllä, katsotaan
samaan ruokakun
taan kuuluvaksi,
ellei ole oikeutettu
opintotuen asu
mislisään

Ei, ei lasketa
samaan ruoka
kuntaan

Kyllä, ks. oma
lapsi

Osin, lapselle oma
meno- ja tulolaskelma,
lapsi saa kuitenkin
73 % yksin asuvan pe
rusosasta. Opiskelevan
lapsen vanhemmilta
saadut varat on kuiten
kin katsottu muuksi
tavaksi saada tarpeen
mukainen toimeentulo
tai osa siitä.

Ei lain mukaan ela
tusvelvollinen, mutta
jos lapsi opiskelee,
vanhemmilta saadut
varat voidaan kuitenkin
katsoa muuksi tavaksi
saada tarpeenmukai
nen toimeentulo tai
osa siitä

Ei lueta perheeseen, eli
ei oteta huomioon tuloja menolaskelmassa

Ei, ei oikeuta
lapsikorotukseen

Ei, ei oikeuta
lapsikorotukseen

Ei, ei oikeuta
lapsikorotukseen

Ei, ei oikeuta lesken
eläkkeeseen lapsen
perusteella eikä
vaikuta jatkoeläkkeen
määrään

Ei, ei oikeuta lesken
eläkkeeseen lapsen
perusteella eikä
vaikuta jatkoeläkkeen
määrään

Ei, ei oikeuta lesken
eläkkeeseen lapsen
perusteella eikä
vaikuta jatkoeläkkeen
määrään

Ei, ei oikeuta lapsi
lisään vaikka asuisi
kotona (täysi-ikäinen
= 17-vuotias)

Ei, ei oikeuta lapsili
sään (täysi-ikäinen =
17-vuotias)

Kyllä, oikeuttaa
lapsilisään, jos
pääasiassa huolehtii
lapsen hoidosta ja
kasvatuksesta ja
lapsen vanhempi
suostuu

Ei, ei oteta huomi
oon perheen koossa,
eikä nosta perheen
tulorajaa

Ei, ei oteta
huomioon perheen
koossa eikä vaikuta
tulorajaan

Ei, ei oteta huomi
oon perheen koossa
eikä nosta perheen
tulorajaa, vaikka
asuu samassa
taloudessa

Kyllä, jos lapsi on
alle 20-vuotias,
opiskelee muussa
kuin korkeakou
lussa eikä ole
avioliitossa tai
elatusvelvollinen.
Ei, jos lapsi
opiskelee korkea
koulussa. Huom.
tuen täysi määrä
on aina pienempi
kuin itsenäisesti
asuvalla.

Kyllä, jos lapsi on
alle 20-vuotias,
opiskelee muussa
kuin korkeakou
lussa eikä ole
avioliitossa tai
elatusvelvollinen.
Ei, jos lapsi
opiskelee korkea
koulussa.

Ei, ei korota
vanhemman
korkoavustuksen
enimmäistulo
rajaa

Yleisesti elatusolettama puolisoiden välillä tarkoittaa sitä, että puolison tulot otetaan huomioon etuutta myönnettäessä tai laskettaessa riippumatta siitä, onko puolisoilla tosiasiallisesti yhteinen talous.
Elatusolettama vanhemman ja lapsen välillä taas voi johtaa siihen, että vanhemman tai vanhemman puolison tulot otetaan huomioon perheen tai lapsen etuutta laskettaessa riippumatta siitä, osallistuuko
vanhempi tai vanhemman puoliso tosiasiassa lapsen elatukseen.
b
Siviilioikeudellinen elatusvelvollisuus.
c
Yhteistaloudeksi katsotaan yhteinen ruokatalous ja yhteiskäytössä olevat käyttövarat, kuten TV, sanomalehti ja kodinkoneet.
d
Vanhemmilla siviilioikeudellinen vastuu vastata lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi.

a

Ei
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Homoavopuoli
son lapsi
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Markus Jäntti
Lapsiköyhyydestä Suomessa
Johdanto
Tuloerot Suomessa ovat 1990luvun alun jälkeen kasvaneet nopeasti. Vaikka
tuloerojen kasvu näkyy dramaattisimmin eniten ansaitsevien irtiottona muista
tulonsaajista, on myös suhteellinen tuloköyhyys Suomessa kasvanut. Tässä
artikkelissa tarkastelen lapsiköyhyyttä Suomessa. Tarkastelen sitä, miten lapsi
köyhyys Suomessa näyttäytyy kansainvälisessä vertailussa, miten lapsiköyhyys
on kehittynyt yli ajan ja missä ryhmissä lapsiköyhyys on erityinen ongelma.
Keskustelen myös lapsiköyhyyden kehityksen syistä ja spekuloin hieman sen
potentiaalisista seuraamuksista.
Miksi lapsiköyhyyttä on syytä tutkia? Ylipäätään pienituloisuuden kehitystä
ja siihen vaikuttavia tekijöitä on syytä tutkia. Lapset ja lapsiperheet ovat tärkeä
sosiaalipolitiikan kohderyhmä. Lapsiköyhyys on kuitenkin eettisestä syystä
erityisasemassa. Lapsi on köyhä, koska hän asuu pienituloisessa kotitaloudessa
useimmiten köyhien vanhempien (tai yksinhuoltajakotitaloudessa köyhän van
hemman) kanssa. Yksikään lapsi ei ole vanhempiaan valinnut, joten lapset ovat
pienituloisia aina vailla omaa syytään. Täten lapsen köyhyyttä on varsin vaikea
hyväksyä moraalisesti.
Lapsen köyhyys on myös siitä syystä potentiaalisesti ongelmallista, että
vanhemman pienituloisuus saattaa aiheuttaa köyhyyden lisääntymistä lapsen
aikuistuttua. Tässä kohtaa on tosin tärkeätä korostaa, että vaikka vanhempien ja
lasten tulot ovat – Suomessakin – positiivisesti korreloituneita, on varsin vaikeata
tietää, missä määrin korrelaatio heijastaa kausaalista syyseuraussuhdetta. Ei siis
ole varmaa, että vanhemman pienituloisuus esimerkiksi lapsen köyhyyden koke
muksen kautta aiheuttaa pienituloisuutta. On toisaalta syytä pitää mielessä tämä
riski, kuten myös se, että ei ole mitään evidenssiä, joka viittaisi siihen, että köy
hyyden kokemus lapsena edistäisi taloudellisia ponnisteluita lapsen aikuistuttua.
Suhteellinen köyhyys on läheisessä yhteydessä tulojakauman suhteelliseen
eriarvoisuuteen. Käytettävissä olevien tulojen suhteellinen eriarvoisuus on Suo
messa kasvanut varsin nopeasti 1990luvun puolivälin jälkeen (ks. kuvio 1, s. 64).
Tuloerojen kasvu oli ginikertoimella mitattuna erityisen ripeää vuodesta 1995
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vuoteen 2000. 2000luvun alkuvuosina tuloerojen kasvu tyrehtyi mutta jatkoi
jo vuoden 2002 jälkeen kasvua, tosin hieman 1990luvun loppua hitaammin.
Suomalaisessa julkisessa keskustelussa tuloerojen kasvu varsinkin 1990luvun loppupuolella selitettiin tuotannontekijätulojen, varsinkin pääoma- ja optiotulojen, kasvulla tulonjaon huipulla. Vaikka huipputulot ovatkin Suomessa, kuten
monissa muissakin maissa, kasvaneet varsin nopeasti (Jäntti ym. 2010; Atkinson
ja Piketty 2010) 1990- ja 2000-luvuilla, ei tuotannontekijätulojen suhteellisella
eriarvoisuudella yli koko tulonjaon voi selittää käytettävissä olevien tulojen eriarvoisuutta. Kuten kuviosta 1 (s. 64) näkyy, oli tuotannontekijätulojen eriarvoisuuden kasvu erittäin nopeaa 1990-luvun alun lamavuosina, mutta 1990-luvun
puolivälin jälkeen kasvu hidastui. Eriarvoisuus tuotannontekijätuloissa ja ginikertoimella mitattuna ei 2000-luvulla ole sanottavasti muuttunut. On siis vaikea
selittää käytettävissä olevien tulojen eriarvoisuuden kasvun kiihtyminen, kun
samanaikaisesti tuotannontekijätulojen eriarvoisuuden kasvu hidastui ja käytännössä pysähtyi. Tuotannontekijätulojen ja käytettävissä olevien tulojen välinen
ero koostuu pääasiassa julkisista tulonsiirroista ja välittömistä veroista. Näissä
on siis pitänyt tapahtua muutoksia, jotta voisimme ymmärtää käytettävissä olevien tulojen eriarvoisuuden muutosta. Palaan tähän kysymykseen tuonnempana.
Yksi tapa havainnollistaa tuloerojen kehitystä eri osissa tulonjakoa on kuvata
tulojen muutosta eri osissa tulonjakoa. Kuviossa 2 (s. 64) on kuvattu tulonjaon
desiiliryhmien keskituloa vuosina 1989–2007. Vuoden 2008 euroissa mitatut
käytettävissä olevat tulot on piirretty logaritmisella asteikolla, jolloin kuvaajien
kulmakertoimet mittaavat tulojen suhteellista kasvuvauhtia eri vuosina. Tuloero
jen nopea kasvu 1990luvun puolivälin jälkeen näyttäytyy tässä nimenomaan
ylimmän tulokymmenyksen tulojen muita nopeampana kasvuna. Kasvuvauhti
on sitä suurempi, mitä ylempänä tulonjaossa ollaan. Alimman tulokymmenyksen
tulot polkivat 1990luvun alun jälkeen paikallaan tai jopa laskivat joinakin vuo
sina, lukuun ottamatta vuosia 2001–2005, jolloin myös alimman desiiliryhmän
tulot nousivat melko ripeään tahtiin.
Kuviossa 3 (s. 64) on kuvattu keskimääräinen käytettävissä olevien tu
lojen vuotuinen kasvuprosentti tulojakauman eri kymmenyksissä. Periodilla
1989–2007 tulojen kasvu korreloi vahvasti tulojen tason mukaan vaihdellen 2.
desiiliryhmän reilusti alle puolen prosentin kasvusta vuodessa 9. desiiliryhmän
puolentoista prosentin kasvuun vuodessa. Alimman desiiliryhmän tulojen
kasvu oli noin 0,7 prosenttia vuodessa, lähinnä 2001–2005 tapahtuneen kasvun
vuoksi. Kaikkein alimman ryhmän tulojen reaalikasvu oli siis suurempi kuin
seuraavan tulokymmenyksen, mutta kovin nopeata ei talouskasvu kuitenkaan
tulonjaon alapäässä ollut. Ylin kymmenys tulonsaajista oli selvästi muusta väes
töstä erillään. Tulojen kasvuvauhti oli kaikkein ylimmällä tulonsaajaryhmällä
reilut kolme prosenttia vuodessa – mikä on kaksinkertainen lähinnä seuraavan,
9. desiiliryhmän tuloihin verrattuna.
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Kuvio 1. Suhteelliset tuloerot: gini-kerroin käytettävissä oleville ja tuotannontekijätuloille, 1989–2007.
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Kuvio 2. Keskitulon kehitys tulojakauman kymmenyksissä, 1989–2007, vuoden 2008 rahassa, euroa.
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Kuvio 3. Käytettävissä olevien tulojen kasvu tulokymmenyksittäin, 1989–2007, %/vuosi.
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Tulojen kehitys eri väestöryhmissä (kuvio 4) toistaa pitkälle näitä samoja
kaavoja (kuvioon on piirretty eri väestöryhmien tuloviidennesten keskitulo).
Tulonsaajien kärki on kaikissa kotitaloustyypeissä mennyt omia menojaan ja
alin viidennes on pääasiassa jäänyt jälkeen. Yksinhuoltajakotitalouksissa asu
vien tulot ovat kaikkein pienimmät. Vaikka yksinhuoltajakotitalouksien määrä
tulonjakotilastostossa on sen verran pieni, että arviot ovat melko voimakkaan
satunnaisvaihtelun alaisia, alin viidennes näyttäisi jääneen vuosituhannen alun
kasvupyrähdystä vaille.

Kuvio 4. Keskitulon kehitys kotitaloustyypeillä tuloviidenneksittäin 1989–2007, vuoden 2008 rahassa,
euroa.
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Lasten taloudellista hyvinvointia mitataan käytännössä heidän vanhempiensa tu
lotasolla. Vaikka tämä on vakiintunut käytäntö, ei se ole ongelmaton lähestymis
tapa (Bradbury ym. 2001). Olisi hyvä, jos tämän tarkastelutavan täydentämiseksi
olisi käytössä suorien mittausten kautta tietoa lasten hyvinvoinnista. Tiedossani
ei kuitenkaan ole, että Suomessa olisi laajan otoksen avulla mitattu lasten talou
dellista hyvinvointia saatikka köyhyyttä suoraan lapsia haastattelemalla.
Toisaalta on hyvä pitää mielessä, että lapsiperheissä aikuiset, yleensä lasten
vanhemmat, vastaavat taloudellisista resursseista. On varsin todennäköistä, että
lasten elintaso tulee mitatuksi melko hyvin tarkastelemalla vanhempien tuloja.
Tulojen käyttäminen köyhyyden mittaamisen perusteena on yleinen lähes
tymistapa. Tulojen mittaaminen on verrattain helppoa ja niistä löytyy helposti
tietoa. Tulot ovat EU:ssa sovitun köyhyystilastoinnin kulmakivi (Atkinson ym.
2002). Tuloihin perustuva mittaus kuitenkin jättää monet olennaiset pienituloi
suuteen liittyvät seikat vaille huomiota. Materiaalinen niukkuus kotitalouden,
tosin ei yksilön saatikka lapsen, tasolla on helppo ottaa huomioon. Mutta köyhyy
den subjektiivinen kokemus, joka juuri lasten kohdalla voisi olla tärkeätä tietoa,
jää tällaisessa kvantitiivisessa tarkastelussa vähäiselle huomiolle.
Lasten köyhyysastetta mitattaessa lasten oletetaan jakavan heidän kotitalou
tensa tulotaso. Oletus, että kaikilla kotitalouden jäsenillä on sama elintaso, voi
joissakin tapauksissa aliarvioida lasten elintasoa. Nordberg (2000) tarkastelee
kotitalouden sisäistä eriarvoisuutta käyttäen henkilötason kulutustietoa. Tulosten
mukaan yksinhuoltajakotitalouksien lasten kulutus on suurempaa kuin tasajako
oletus antaisi odottaa. Yksinhuoltajat siis näyttäisivät vähentävän hieman omaa
kulutustaan lastensa hyväksi.
Seuraavassa sovelletaan EU:ssa sovittua köyhyyden määritelmää. Lapsi on
köyhä, jos hänen kotitaloutensa kulutusyksikköä kohden käytettävissä olevat tulot
ovat alle köyhyysrajan. Tässä käytetään EU:ssa vakiintunutta 60:tta prosenttia
käytettävissä olevien tulojen mediaanista ja nk. modifioitua OECDkulutus
yksikköasteikkoa. Luvut on laskettu joko suomalaisesta tulonjakotilastosta
(TJT) tai EU:n Survey of Income and Living Conditionsista (EUSILC; SILC:n
tietopohja Suomen osalta on juuri TJT). Tässä mitataan lasten pikemmin kuin
lapsikotitalouksissa asuvien köyhyysastetta siksi, että jälkimmäiseen laskettaisiin
lapsikotitalouksissa asuvat aikuiset, mukaan lukien vanhemmat ja mahdolliset
aikuiset sisarukset.
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Vertailtaessa lasten köyhyysriskiä muihin ryhmiin on syytä pitää mielessä, että
tasovertailut ovat herkkiä mittauksen yksityiskohdille. On siis mahdollista, että
lapsiköyhyys on suurempaa kuin väestöllä keskimäärin riippuen esimerkiksi
valitusta kulutusyksikköskaalasta (Jäntti ja Danziger 2000). Vuoden 2006 tu
loilla mitattu lapsiköyhyys Suomessa oli 11 prosenttia, eli noin joka kymmenes
lapsi eli tuolloin kotitaloudessa, jonka käytettävissä olevat tulot kulutusyksikköä
kohden olivat alle 60 prosenttia mediaanitulosta. Koko väestön köyhyysaste oli
hieman korkeampi, 13 prosenttia. Yksinhuoltajakotitalouksissa asuvien lasten
köyhyysaste oli korkeampi, 22 prosenttia. Yksi viidestä yksinhuoltajakotitalouden
lapsesta eli siis pienituloisessa kotitaloudessa (ks. taulukko 1).

Taulukko 1. Lapsiköyhyys Suomessa 2006.
Köyhyysaste, %
Kaikki

13

Kaikki lapset

11

Yksinhuoltajakotitalouksien lapset

22

Lähde: TARKI 2010.

Suomessa niin koko väestön kuin lastenkin köyhyysaste on EUmaiden
keskiarvoa tuntuvasti matalampi. Painotettu keskiarvo koko EU:n lasten köyhyys
asteesta on 19 prosenttia ja sama luku koko väestöllä on 16 prosenttia. Suomen
köyhyysraja oli vuonna 2006 EUmaiden painotettua keskiarvoa korkeampi.
Suomessa köyhyysraja oli tuolloin 18 703 euroa, kun painotettu keskiarvo EU:ssa
oli 14 690 euroa.
Köyhyysriski on eriikäisillä lapsilla hieman erilainen. Nuorimmilla, alle
3vuotiailla, ja vanhemmilla, 12–17vuotiailla lapsilla köyhyysriski on suurin
– 13 ja 14,5 prosenttia kummallakin – kun taas 6–11vuotiaiden köyhyysriski
on huomattavasti tuota pienempi eli 8 prosenttia. Osaselitys vanhempien lasten
suuremmalle köyhyysriskille tosin lienee nk. modifioidun OECDekvivalenssis
kaalan käyttö, koska siinä jo 15 vuoden ikäinen rinnastetaan kulutustarpeiltaan
aikuiseen. Nuorimpien lasten suurempi köyhyysriski taas selittyy heidän vanhem
piensa nuorella iällä ja äitien keskimääräistä suuremmalla todennäköisyydellä
olla työvoiman ulkopuolella.
Köyhyysvertailut eri väestöryhmien välillä saattavat olla herkkiä myös
köyhyysrajan tasolle. Lapsiköyhyys on kuitenkin Suomessa koko väestön köy
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hyysastetta matalampi myös silloin, kun köyhyysraja vedetään vaihtoehtoisesti
40:een, 50:een tai 70 prosenttiin mediaanitulosta.
Suomalaisten lasten tuloköyhyys ei eurooppalaisessa vertailussa ehkä ole hä
lyttävän korkealla tasolla – koko EU:ssa lasten köyhyysaste oli 2006 keskimäärin
19 prosenttia (TARKI 2010). Suomen lapsiköyhyydessä kuitenkin huolestuttaa
sen varsin nopea muutos. Taulukossa 2 näkyvät suomalaisiin määritelmiin pe
rustuvat köyhyysasteet vuosina 1995 ja 2007. Vuonna 1995 lapsiköyhyys oli vain
5 prosenttia, kun se vuonna 2007 oli jo 14 prosenttia (ks. Salmi ym. 2009). Tulo
köyhien lasten osuus on siis lähes kolminkertaistunut 12 vuodessa. Yksinhuoltaja
kotitalouksissa elävistä lapsista joka neljäs oli vuonna 2007 köyhä, kun vuonna
1995 vain yksi kymmenestä eli köyhyysrajan alapuolella (ks. Pylkkänen 2009).
On sinänsä huomionarvoista, että lapsiköyhyyden ripeä kasvu on pantu
merkille hallituksen väliarviossa (Valtioneuvosto 2009). Kuitenkaan väliarviossa
sen paremmin kuin muuallakaan ei ole näkyvissä merkkejä siitä, että kasvanutta
lapsiköyhyyttä pyrittäisiin jotenkin lieventämään.
EUmaiden lapsiköyhyyttä laajasti selvittäneessä raportissa TARKI (2010)
tarkasteltiin myös lapsikotitalouksien materiaalista deprivaatiota. Tätä mitattiin
niiden kotitalouksien osuudella, joilla ei ollut varaa kolmeen tai useampaan
hyöydykkeeseen tai palveluun yhdeksän perustuvaa laatua olevan hyödykkeen
listalta. Suomessa 9,8 prosenttia lapsiperheistä oli tällä tavalla mitaten materi
aalisesti köyhiä, kun koko väestöstä lähes sama osuus eli 9,4 prosenttia oli tässä
mielessä köyhiä.
EU:ssa sovituissa köyhyysindikaattoreissa tarkastellaan myös köyhyyden
pysyvyyttä. Sellaista tilannetta, jossa samat lapset ovat vuodesta toiseen pieni
tuloisia, on helppo pitää sosiaalipoliittisesti vaikeampana kuin sellaista, jossa
kaikilla lapsilla on suurin piirtein samanlainen riski olla eri vuosina köyhä.
Suomessa 64 prosenttia tuloköyhistä lapsista vuonna 2006 oli ollut tuloköyhä
vähintään kahtena edeltävästä kolmesta vuodesta. Tuo osuus on varsin lähellä
EUmaiden keskitasoa. ”Kestoköyhyysaste” olisi tuon pysyvyyden valossa Suo
messa 6,7 prosenttia, hieman Ruotsin köyhyysastetta korkeampi. (TARKI 2010.)

Taulukko 2. Köyhyyden muutokset 1995–2007, %.
1995

2007

Kaikki lapset

5

14

Yksinhuoltajakotitalouksien lapset

10

25

Lähde: Valtioneuvosto 2009; Salmi ym. 2009.
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Kuten jo näimme, suomalaisten lasten köyhyysriski on, niin kuin muissakin mais
sa, erittäin paljon suurempi, jos he asuvat yksinhuoltajakotitaloudessa. Suomessa,
kuten EU:ssa keskimäärin, yksinhuoltajakotitalouksien lasten köyhyysriski on
melkein kaksinkertainen keskimääräiseen köyhyysriskiin verrattuna. Lasten köy
hyysriski on lapsen oman iän suhteen Umuotoinen siten, että alle kouluikäisten
ja teiniikäisten lasten köyhyysriski on suurempi kuin 6–11vuotiaitten lasten.
Vanhempien ominaisuudet ovat kuitenkin keskeisessä asemassa lasten
köyhyysriskien kannalta. Ei ole kovin yllättävää, että vanhempien työssäkäynti
ja koulutus ovat ratkaisevassa asemassa. Korkeasti koulutettujen vanhempien
lasten köyhyysriski on niin Suomessa kuin EU:ssakin alle puolet kaikkien lasten
köyhyysriskistä. Ja vaikka niin EU:ssa yleensä kuin Suomessakin löytyy työssä
käyviä köyhiä myös lapsikotitalouksista, on köyhyysriski niillä lapsilla, joiden
vanhempien työssäkäynti on kaikkein intensiivisintä, vajaa kolmannes keski
määräisestä.
Olennaisimmat lapsen köyhyyden riskitekijät ovat siis vanhempien vähäi
nen koulutus ja työvoiman ulkopuolella olo sekä perherakenne, mutta ennen
kaikkea yksinhuoltajuus. On mielenkiintoista panna merkille, että Suomessa
alueelliset erot eivät juuri tuota eroja köyhyysriskissä, kuten ei myöskään van
hempien terveystilanne. EU:n ulkopuolella syntyneiden vanhempien lapsilla
köyhyysriski on Suomessa erittäin suuri, 61 prosenttia eli n. kuusinkertainen
muuhun väestöön verrattuna. Näitä lapsia on kuitenkin vain 2 prosenttia kaikista
suomalaisista, joten arviot otantatutkimuksessa voivat olla kovin epäluotettavia.
Maahanmuuttajataustaisten lasten suuresta köyhyysriskistä johtuen havaitaan
EUSILCaineistolla, että joka kymmenennellä köyhällä lapsella Suomessa on
siirtolaistausta.

Miksi köyhyys on lisääntynyt?
Kuten edellä todettiin, tuloerot Suomessa ovat kasvaneet nopeasti 1990luvun
alusta lähtien. Eriarvoisuuden kasvu on ollut nopeinta tulonjaon yläpäässä.
Kaikkea eriarvoisuuden kasvua ei kuitenkaan voi sälyttää markkinoiden harteille,
koska tuotannontekijätulojen eriarvoisuus ei 1990luvun puolivälin jälkeen ole
kasvanut läheskään yhtä paljon kuin käytettävissä olevien tulojen eriarvoisuus.
Jotakin on siis pitänyt tapahtua välittömille veroille ja tulonsiirroille.
Ennen kuin yritän osoittaa, mikä rooli politiikalla on ollut kasvaneessa
eriarvoisuudessa, on syytä todeta, että tulonsiirrot toki edelleen näyttelevät kes
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keistä roolia köyhyyden torjumisessa. On vaikea arvioida, miltä tuotannontekijä
tulojen jakauma näyttäisi ilman tulonsiirtoja tai jos niitä annettaisiin oleellisesti
vähemmän. Selvää on kuitenkin, että köyhyyttä olisi tuolloin huomattavasti
nykyistä enemmän.
Tarkastelen tässä aiemmin yhdessä Jukka Pirttilän ja Pertti Honkasen
kanssa tekemämme mikrosimulointiin perustuvan hajotelman avulla, mikä
on ollut tulonsiirto ja veropolitiikan vaikutus eriarvoisuuteen (Honkanen ym.
2007). Tuossa tutkimuksessa tarkasteltiin, miten vuoden 1995 jälkeen tehdyt
lakimuutokset, joiden keskeinen päämäärä oli parantaa työnteon kannustimia,
ovat vaikuttaneet työnteon ohella tulonjakoon.
Kuten Honkanen ym. (2007) toteavat, kannustinloukkudilemman syynä on
se, että muita tuloja vailla olevia henkilöitä ja kotitalouksia halutaan tukea, mutta
toisaalta halutaan, että pääasiallinen toimeentulo hankitaan työmarkkinoilta.
Vastakkain on siis tulonjakotavoite ja taloudellinen tehokkuus. Honkanen ym.
(2007) tarkastelivat aluksi, miten tulonsiirtojen ja verotuksen muutokset vai
kuttuvat työllistymisen tai tulonlisäyksen yhteydessä nettotulojen muutokseen,
minkä yleisesti uskotaan vaikuttavan työssäkäynnin kannustimiin. Nyt tarkas
tellaan, missä määrin viimeisten kymmenen vuoden aikana tehdyt muutokset
ovat vaikuttaneet tulonjakoon.
Simulointi tehtiin seuraavasti. Toteutunut kehitys on laskettu suoraan
Tulonjakotutkimusten kunkin vuoden palveluaineistosta. Simuloitu kehitys taas
laskettiin simuloimalla kunkin vuoden tulonsiirrot ja välittömät verot vuoden
2004 Tulonjakotilaston palveluaineistoon. Käytettävissä oleva tulo laskettiin
tällöin jokaiselle aineiston kotitaloudelle uudelleen vähentämällä saadut tulon
siirrot ja maksetut verot käytettävissä olevista tuloista, joiden sijaan laskettiin
yhteen simuloidut tulonsiirrot ja verot. Näin saatiin simuloitu tulonjako vuoden
2004 väestölle, mutta käyttämällä vuosien 1995 ja 2000 lainsäädäntöä. On syytä
huomata, että simuloitu tulonjako vuoden 2004 aineistolla poikkeaa hieman
toteutuneesta, koska simuloinnin lakimalli tuottaa aina hieman erilaiset tulon
siirrot ja verot kuin mitä kotitalous oikeasti sai ja maksoi.
Tuloksia tulkittaessa on huomattava, ettei mikrosimuloinnin puitteissa voi
ottaa kaikkia sosiaaliturvaan tehtyjä muutoksia huomioon. Esimerkiksi jaksolla
1995–2004 kiristettiin ansiosidonnaisen työttömyysturvan saantiehtoja mm.
työssäoloehdon laajentamisen kautta, mitä muutosta ei staattisen mikrosimu
lointimallin puitteissa ole mahdollista mallintaa.
Seuraavassa raportoin tuloksia tulonjaon muutoksista eriteltynä kotitalou
den tyypin mukaan siten, että muutosten kohdentuminen tulonjaon eri osiin
käy ilmi (ks. taulukko 3). Tunnuslukuna tässä käytetään 9. desiilin logaritmista
suhdetta 1. desiiliin, minkä voi hajottaa 9. ja 5. desiilin (eli mediaanin) ja 5. ja
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1. desiilin logaritmiseen osamäärään.1 Rajoittamalla tarkastelu 9. desiiliin arvio
lainsäädännön vaikutuksesta on sikäli konservatiivinen, että aivan suurimpien
tulojen tiedetään kasvaneen Suomessa varsin paljon enemmän kuin muiden.
Vähemmän verotetun pääomatulon merkitys ylimpien tulonsaajien keskuudes
sa on korostunut, joten veroasteen laskiessa näiden ryhmien suhteellinen osa
korostuisi veropolitiikan simuloinnissa (Riihelä ym. 2005).
Taulukossa 3 näkyy kullekin tunnusluvulle simuloitu eriarvoisuus ja kunkin
vuoden Tulonjakotilaston palveluaineistoista estimoitu eriarvoisuus. Simuloitu
eriarvoisuus [log(p90/p10)] osoittaa eriarvoisuuden jonkin verran nousseen
tarkastelujaksolla lakimuutosten seurauksena, koska simuloitu eriarvoisuus
nousi 105,2:sta 113,8:aan. Samaan aikaan toteutunut eriarvoisuuden kasvu
oli kuitenkin jonkin verran suurempaa, tunnusluku nousi 94,6:sta 113,1:een.
Tulonjaon alapäässä kuitenkin simulointimalli tavoittaa lähes koko eriarvoisuu
den kasvun, simuloinnissa tunnusluku nousi 52,8:sta 60,0:aan, kun toteutunut
kasvu oli nousu 49,2:sta 59,3:een. Tuloerojen kasvu keskivertokansalaisen (eli
mediaanituloa nauttivan) ja tulonsaajien alimman desiilin välillä selittyy siis
tässä tarkastelussa valtaosin vuosien 1995–2004 ja erityisesti 1990luvun lopun
lainsäädäntömuutoksilla.
Lapset asuvat pääasiassa kahden vanhemman kotitalouksissa ja yksin
huoltajakotitalouksissa (lisäksi heitä on jonkin verran kategoriassa ”Muut”).
Siten politiikan vaikutusta kaikkein heikoimmassa taloudellisessa asemessa
oleviin lapsiin voi mitata katsomalla 1. desiilin ja mediaanin eroa toteutuneen
ja simuloidun kehityksen välillä. Yksinhuoltajakotitalouksien simuloitu erojen
kasvu tulonjaon alapäässä oli 11,3 prosenttia, kun toteutunut kasvu oli 5 pro
senttia. Eriarvoisuus olisi siis kasvanut paljon enemmän tässä ryhmässä, jollei
väliin olisi tullut käyttäytymismuutoksia. Merkille pantavaa on, että suurin osa
heikennyksistä toteutui ennen vuotta 2000, jolloin toteutunut kehitys oli varsin
myönteistä. Vuoden 2000 jälkeen simuloitu eriarvoisuus kasvoi vain vähän,
kun taas toteutunut kehitys ei ollut yhtä myönteistä. Sikäli kuin yksinhuoltajat
lisäsivät työntekoa, se näyttäisi siis tapahtuneen ennen vuosituhannen vaihdetta.
Kahden vanhemman kotitalouksissa toteutunut ja simuloitu eriarvoisuuden
kasvu ovat taas lähes täsmälleen samansuuruisia. Tässä ryhmässä siis tulonsiirto
ja veropolitiikka näyttää vastanneen koko köyhien lasten suhteellisen aseman
heikkenemisestä.

1

N:llä desiilillä tarkoitetaan sitä tuloa, joka erottaa N1 ja Ntulokymmenyksen toisistaan. 1., 5. ja 9.
desiili tai 10., 50. ja 90. persentiili erottavat siten 1, 5, ja 9 käytettävissä olevan tulonsaajien tulojen
mukaan järjestetyt väestön kymmenesosat 2., 6. ja 10. väestön kymmenesosasta.
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Yksi syy olla huolissaan lasten köyhyydestä on se, että niin tulojen kuin sosio
ekonomisen aseman yleisemminkin tiedetään olevan vahvasti korreloitunut yli
sukupolvien. Vaikka todennäköisesti vain pieni osa tulojen periytyvyydestä yli
sukupolvien on siinä mielessä kausaalista, että vanhempien tulošokki siirtyisi
osittain lasten aikuisajan tuloihin, ei kasvaneesta lapsiköyhyydestä kuitenkaan
ole odotettavissa mitään hyvääkään.
Nuorten aikuisten ja heidän vanhempiensa tulokorrelaatio Suomessa on n.
0,27 (Corak 2006; Björklund ja Jäntti 2009). Vaikka tuo luku on kansainvälisessä
vertailussa verrattain pieni – Yhdysvalloissa vastaava korrelaatio on n. 0,4 –
merkitsee tulojen positiivinen korrelaatio sitä, että varsin todennäköisesti yksi
kielteinen seuraus lapsiköyhyyden kasvusta on myös aikuisiän pienituloisuuden
lisääntyminen.
Pohjoismaiden ja myös Suomen verrattain suuri tuloliikkuvuus on luettava
yhteiskuntajärjestelmän merkittäviin saavutuksiin. Esimerkkinä kerrottakoon,
että alimman tuloviidenneksen isien pojista Suomessa 28 prosenttia on itse alim
massa tuloviidenneksessä, kun taas 11 prosenttia heistä nousi ylimpään tulovii
dennekseen. Vastaavat luvut Yhdysvalloissa, jota on perinteisesti pidetty suuren
liikkuvuuden maana, ovat 42 prosenttia alimmassa ja 8 prosenttia ylimmässä
tuloviidenneksessä. Jos isän ja pojan tulot olisivat riippumattomia toisistaan,
alimmassa tuloviidenneksessä olisi joka viides alimman tuloviidenneksen isien
pojista. Suomessa siis nimenomaan köyhän isän lapsilla on ollut varsin pieni
riski olla itse tulonjaon pohjalla. (Jäntti ym. 2006.)
Ei ole helppoa ennustaa, miten tuloliikkuvuuden käy eriarvoisuuden kas
vaessa. Aiemmin uskottiin, että suurempi eriarvoisuus edistää liikkuvuutta.
Nyttemmin kuitenkin niin teoreettinen kuin empiirinenkin tutkimus antaa
syytä uskoa, että liikkuvuus ja eriarvoisuus ovat negatiivisesti korreloituneita.
Liikkuvuus olisi siis suurempaa, jos tuloerot tasoittuvat. Missä määrin näin tulee
käymään niille lapsille, jotka nyt elävät pienituloisessa perheessä, ei tietenkään ole
tiedossa. Osin tämä riippuu siitä, pyritäänkö köyhyyden kasvua hillitsemään tai
sen seurauksia lieventämään. On kuitenkin syytä korostaa, että jos eriarvoisuuden
kasvulla on seurauksia, niiden ei voi odottaa olevan myönteisiä.

Lopuksi
Vaikka lapsiköyhyys Suomessa on eurooppalaisessa vertailussa vielä melko
vähäistä, on pienituloisuus kasvanut nopeasti. Varsinkin yksinhuoltajakoti
talouksien ja vähän koulutettujen ja työvoiman ulkopuolella olevien vanhempien
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lapsilla on suuri köyhyysriski. Myös ulkomailla syntyneiden vanhempien lapsien
köyhyysriskistä on syytä olla huolissaan.
Vanhempien työnteko on tulonsiirtojen ohella keskeinen lasten köyhyyden
torjumiskeino. Tähän onkin suomalainen nk. kannustinpolitiikka tähdännyt
vuoden 1995 jälkeen (Honkanen ym. 2007).
Aiemmin tehtyjen päätösten seurauksista työnteon lisääntymiselle ei ole
kovin vahvaa näyttöä. Laine ja Uusitalo (2001) saivat tuloksia, joiden mukaan
vuoden 1997 kannustinloukkuuudistukset olisivat lisänneet työn tarjontaa,
mutta vaikutukset eivät olleet suuria. Honkanen ym. (2007) taas eivät saaneet
kovin merkittäviä tuloksia.
Työnteon kannusteiden kohentaminen ilman, että työtä vailla olevien
elintaso laskee, ei ole helppoa. Kannustinpolitiikan yksi seuraus on, että jos van
hempien työnteko ei merkittävästi lisäänny, heikkenee heikoimmassa asemessa
olevien lasten elintaso entisestään. Kannustinpolitiikassa olisi siis edettävä varsin
varovaisesti.
Meillä on kiusallisen vähän tietoa lapsiköyhyyden kustannuksista ja
seuraamuksista lasten hyvinvoinnille, inhimillisen pääoman kehitykselle ja
taloudelliseen asemaan aikuisena. Vaikka meillä on jonkin verran tietoa siitä,
miten lapsen hyvinvointi myöhemmin korreloi lapsuudessa koetun taloudellisen
ahdingon kanssa, olisi Suomessa syytä varsin vahvasti tukea lapsiköyhyyden
seurausten tutkimusta.
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Anita Haataja ja Ulla Hämäläinen
Viekö haikara tasa-arvon?
Puolisoiden väliset tuloerot lapsiperheissä
Johdanto
Suomi ja muut Pohjoismaat menestyvät sukupuolten tasaarvoa mittaavissa
tarkasteluissa yleensä hyvin. Viimeisimpinä esimerkkeinä ovat World Economic
Forumin vuosittain julkaisemat Global Gender Index vertailut, joiden mukaan
vuosina 2006–2009 Islanti, Norja, Ruotsi ja Suomi veivät, mittarista riippuen,
neljä ensimmäistä sijaa ja Tanskakin sijoittui kärjen tuntumaan noin 130 maan
tasaarvovertailussa.1 Samojen vertailujen mukaan sukupuolten välistä tasaarvoa
himmentävät kuitenkin myös Pohjolassa taloudellisen tasaarvon ongelmat, jotka
ilmenevät mm. sukupuolten välisinä palkkaeroina. Naisten ja miesten välisistä
palkkaeroista onkin keskusteltu vilkkaasti. Sen sijaan vähemmälle huomiolle on
jäänyt se, miten työmarkkinoilla havaittavat erot naisten ja miesten taloudelli
sissa mahdollisuuksissa ja taloudellisessa toiminnassa siirtyvät perheiden sisälle
puolisoiden välisiksi tuloeroiksi.
Mutta onko puolisoiden välisillä tuloeroilla merkitystä? Jos perheen si
sällä tulot tuodaan yhteen yhteiseen pottiin, josta resurssit jaetaan kaikille
perheenjäsenille riippumatta siitä, kuinka paljon tuloja kukin on tuonut, eivät
perheenjäsenten väliset tuloerot vaikuta yksilöiden hyvinvointi ja kulutusmah
dollisuuksiin. Tämä ns. tulojen yhdistämishypoteesi ei empiiristen tutkimusten
mukaan kuitenkaan vastaa todellisuutta eli tulojen käyttö ei aina jakaudu tasai
sesti (Blundell ym. 2005; Nyberg 2005). Mikäli henkilökohtaiset tulot vaikuttavat
kulutuspäätöksiin, on perheen sisäisillä tuloeroilla merkitystä, ja tuloerojen
kehitystä on syytä tutkia.
Tulojen jakautuminen puolisoiden välillä vaikuttaa myös päätöksiin ajan
käytöstä (esim. Nyberg 2005; Takala 2005a). Tämä käy ilmi erityisesti neuvotel
taessa, kumpi vanhemmista jää lapsen kanssa kotiin lapsen tarvitessa hoivaa.
Äitien kotiin jäämistä pidetään taloudellisempana vaihtoehtona, jos äidin

1

Global Gender Index mittaa sukupuolten välistä tasaarvoa useista näkökulmista. Suomen vah
vuuksina on raporteissa pidetty erityisesti tasaarvoa terveydessä ja elinajanodotteessa, poliittisessa
osallistumisessa ja vaikuttamisessa sekä koulutuksessa.

Haataja ja Hämäläinen: Viekö haikara tasa-arvon?

77

ansiotulot ovat pienemmät. Sukupuolten taloudellinen eriarvoisuus perheessä
ja sen pohjalle rakentuva perinteinen työnjako heijastuvat kuitenkin takaisin
yhteiskuntaan ja uusintavat työmarkkinoilla naisten miehiä heikompia mahdol
lisuuksia (esim. Hobson 1990; Ilmakunnas 1990). Tuloerot perheen sisällä ovat
yhteydessä sukupuolten välisiin palkkaeroihin työmarkkinoilla, ja sukupuolten
väliset palkkaerot markkinoilla ovat yhteydessä työn ja tulojen jakoon perheen
sisällä. Palkkaerojen kaventamiseksi huomio on siis kiinnitettävä sekä perheeseen
että perheen ulkopuolelle, työmarkkinoille.
Tulonsiirrot ja verotus ovat Suomessa pääsääntöisesti yksilöllisiä ja suku
puolineutraaleja. Niillä on kuitenkin puolisoiden välisiä tuloeroja tasaava
vaikutus. Ansiosidonnaiset etuudet uusintavat naisten ja miesten palkkaerot,
mutta tulonsiirrot korvaavat suhteellisesti paremmin pieniä kuin suuria ansion
menetyksiä. Lisäksi progressiivinen verotus tasaa puolisoiden välisiä tuloeroja
pienituloisemman hyväksi. Tulonsiirtoinstituutio tasaa puolisoiden välisiä
tuloeroja myös silloin, kun toinen vanhemmista jää hoitamaan vastasyntynyttä
lasta kotiin. Lyhyehköiden lastenhoitojaksojen vaikutukset ansiokehitykseen ovat
pieniä ja palkkaerot kuroutuvat umpeen muutamassa vuodessa työhön paluun
jälkeen (Kellokumpu 2006; Napari 2007).
Perhepoliittiset tulonsiirrot voivat myös kasvattaa perheen sisäisiä tuloeroja.
Perhepolitiikalla voi nimittäin olla välillisiä, eitoivottuja vaikutuksia työmark
kinoilla. Tulonsiirrot voivat kannustaa puolisoita erikoistumiseen työnjaossa
(vrt. Becker 1985) eli naisten ja miesten perinteiseen työnjakoon lastenhoidon ja
ansiotyön välillä. Tällöin ne lisäävät puolisoiden välisiä tuloeroja ensin lyhyellä ja
sitten mahdollisesti myös pidemmällä aikavälillä. Esimerkiksi kotihoidon tuen
tavoite on – sukupuolineutraalisti – lisätä vanhempien valinnanmahdollisuuk
sia lapsen hoitomuodosta päätettäessä. Käytännössä tuki vahvistaa puolisoiden
välistä erikoistumista, koska kotihoidon tukea käyttävät tavallisesti lasten äidit.
Puolisoiden välisillä tuloeroilla on itsenäistä merkitystä silloinkin, kun per
heen sisällä kulutusmahdollisuudet jakautuvat tasaisesti. Eri tulotasot vaikuttavat
taloudellisiin valtasuhteisiin, mikä ilmenee pienituloisemman taloudellisena
riippuvuutena ja heikompana neuvotteluasemana perheen sisällä (Ilmakunnas
1990; Orloff 1993). Lisäksi kaikki perheet hajoavat jossain vaiheessa. Puolisoiden
väliset tuloerot tulevat tällöin näkyviksi. Lapsiperheiden kohdalla tämä tapahtuu
yleensä avio tai avoeron kautta, jolloin pienituloisemman puolison taloudellinen
haavoittuvuus näkyy yksinhuoltajaköyhyytenä. Pitkällä aikavälillä puolisoiden
erikoistuminen näkyy eläkkeen alhaisessa tasossa, joka puolison kuollessa johtaa
eläkeläisköyhyyteen.
Perhepolitiikalla voidaan siis sekä vahvistaa että lieventää puolisoiden
erikoistumista perinteiseen työnjakoon ja tätä kautta vaikuttaa naisten ja mies
ten välisiin tuloeroihin yhteiskunnassa ja perheen sisällä. Keskitymme tässä
artikkelissa puolisoiden väliseen tulonjakoon lapsiperheissä. Kysymme, miten
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naisten ja miesten perheisiin tuomat tulot ovat kehittyneet Suomessa, miten
tulonsiirtojärjestelmä muuttaa puolisoiden tuloosuuksia ja miten pikkulapsi
vaihe vaikuttaa puolisoiden välisiin tuloeroihin. Tarkastelemme perheen sisäistä
tulonjakoa kahdesta perspektiivistä: 1) miten puolisoiden tulosuhteet ovat kehit
tyneet pidemmällä aikavälillä, vuosina 1990–2007 ja 2) minkälaiset tulosuhteet
puolisoilla on ennen lapsen syntymää ja minkälaiseen tilanteeseen he päätyvät
seitsemän vuoden seurannassa.
Puolisoiden välisiä tuloeroja tarkastellaan kolmen eri tulokäsitteen avulla:
palkka ja muilla tuotannontekijätuloilla (markkinatulot), saatujen tulonsiirtojen
jälkeisillä bruttotuloilla ja verotuksen jälkeisillä nettotuloilla. Tulonsiirtojärjes
telmän vaikutuksia puolisoiden välisiin tuloeroihin on tutkittu kansainvälisissä
vertailuissa (esim. Sørensen 2001; Figari ym. 2007), joissa pariskunnat on ryhmi
telty joko puolisoiden iän tai sen suhteen, onko perheessä lapsia tai ei. Kohteena
ovat olleet tulonsiirtojen keskimääräiset vaikutukset ja tuloerot. Tässä artikkelissa
kiinnostuksen kohteena ovat lisäksi perheen elinvaihe ja tulotaso: miten lapsen
syntymä ja ikä vaikuttavat puolisoiden välisiin tuloeroihin, vaihtelevatko puoli
soiden väliset tuloerot perheen tulotason mukaan ja miten tulonsiirrot muuttavat
perheen sisäistä tulonjakoa eri yhteyksissä.
Seuraavassa luvussa kuvaamme aikaisempaa aiheeseen liittyvää kirjalli
suutta ja kolmannessa luvussa käytettyjä aineistoja sekä mittaustapoja. Neljäs
luku tuo esille vuosina 1990–2007 tapahtuneita muutoksia perheellistymisessä,
puolisoiden työmarkkinoille osallistumisessa, perhepolitiikassa sekä verotuksessa
ja tulonsiirroissa. Luvun lopussa arvioimme, miten nämä muutokset heijastuvat
puolisoiden välisiin tulosuhteisiin kahden vanhemman lapsiperheissä. Viiden
nessä luvussa tarkastelemme laajan rekisteriaineiston avulla perheen sisäistä
tulonjakoa samoissa lapsiperheissä seitsemän vuoden ajanjaksona. Seurantajakso
alkaa ennen lapsen syntymää vuonna 1998 ja päättyy, kun vuonna 1999 syntynyt
lapsi on 5vuotias. Viimeinen luku on yhteenveto keskeisistä tuloksista.

Aikaisemmat tutkimukset
Onko tulojen saajalla väliä?
Perinteisen taloustieteen kysyntäteorian mukaan perhe koostuu yksilöistä, joiden
preferenssit voidaan esittää yhden, koko perhettä kuvaavan hyötyfunktion avulla
(esim. Becker 1985). Tällöin hyödykkeiden kysyntä ja ajankäyttö määräytyvät
yksinkertaisesti puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen mukaan (income pooling).
Resurssien käytöstä perheessä vallitsee joko yhteisymmärrys tai joku perheenjäse
nistä käyttää diktaattorimaista valtaa ja määrittelee perheen tahdon ja tavoitteet.
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Perinteisen talousteorian perhekäsitystä alkoivat 1980luvun lopulla
haastaa ns. perheen neuvottelumallit (Chiappori 1988 ja 1992; Bourguignon ja
Chiappori 1992; Blossfeld ja Drobnič 2001). Neuvottelumalleissa oletetaan, että
perheenjäsenillä voi olla erilaisia tavoitteita ja oma tahto, ja perheenjäsenet pyr
kivät neuvottelemalla saavuttamaan eri osapuolia tyydyttävän lopputuloksen.2
Neuvottelumallit taipuivat hitaanlaisesti empiirisesti testattaviksi, sillä aiheesta
on alkanut ilmestyä tutkimuksia vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana (ks.
Blossfeld ja Drobnič 2001). Yhteenvetona tutkimustuloksista voidaan todeta,
että perheiden tekemissä kulutuspäätöksissä on merkitystä sillä, kuka tulot on
kotitalouteen tuonut. Muun muassa Couprien (2007) brittiaineistolla tehdystä
tutkimuksesta käy ilmi, että perheen sisäisen resurssien käytön epätasaarvo on
hyvin pitkälle seurausta puolisoiden välisistä palkkaeroista. Bonken ja Brown
ingin (2009) mukaan puolisoiden subjektiivinen kokemus hyvinvoinnista per
heen sisällä on usein erilainen ja eroa puolisoiden välillä selittää nimenomaan
puolisoiden välinen tulojen suhde.
Hyvinvointivaltiokin tuo tuloja perheille. Erityisen mielenkiinnon kohteena
ovat olleet tulonsiirtojen ja verotuksen kohdentuminen puolisoille. Lundbergin
ym. (1997) tutkimus osoitti tulonsiirtojen avulla, että lapsilisän saajalla – eli sillä,
maksetaanko tuki äidille vai isälle – on merkitystä erityisesti lasten, mutta myös
naisten kulutukselle3. Duflon (2003) tutkimus tukee Lundbergin ym. tuloksia,
vaikka perhekäsite on laajempi; EteläAfrikassa isoäideille käyttöön otettu eläke
vaikutti positiivisesti samassa taloudessa asuvien lastenlasten, lähinnä tyttöjen,
painon ja pituuden sekä iän ja pituuden suhteeseen. Tulonsiirtojen ja verotuksen
suhteen tutkimus on ollut varsin yksimielistä: tulonsiirtojen kohdentamisella
tietylle perheenjäsenelle voi olla merkittäviä vaikutuksia siihen, miten resurssit
ja ajankäyttö allokoidaan perheen sisällä (Blundell ym. 2005; Bargain ym. 2006).
Ainoa tiedossamme oleva poikkeus on Bradburyn tutkimus (2004) Australiasta,
jossa hyödynnettiin hieman vastaavaa luonnollista koeasetelmaa kuin Lundberg
ym. edellä. Bradburyn tutkimuksessa arvioitiin työttömyysturvan muutoksen
vaikutusta, mutta sillä ei havaittu yhteyttä naisten asemaan kuluttajina.

2

Ks. teorioita koskeva katsaus Silvennoisen väitöskirjasta (2008).

3

Suomessakin lapsilisät määrättiin alun perin maksettavaksi äideille, koska tällä tavoin muun mu
assa arvioitiin saatavan parhaat takeet lapsilisän käyttämisestä lasten edun vaatimalla tavalla (HE
163/1947). Vasta vuodesta 1993 lähtien lapsilisän saajan sukupuolta kahden vanhemman perheessä
ei ole määritelty. Lapsilisät maksetaan yhä yleensä äideille (Haataja 2010) mutta vain 42 prosentissa
kahden vanhemman lapsiperheistä äiti pääasiassa tekee lapsilisien käyttöä koskevat päätökset (Raijas
ja Wilska 2007, 19).
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Tulojen hallinnointia perheessä voidaan kuvata esimerkiksi tarkastelemalla, onko
puolisoilla yhteinen pankkitili vai ei. Raijaksen ja Wilskan (2007) mukaan suoma
laisista pariskunnista kolmasosalla on omat henkilökohtaiset pankkitilit, joita he
käyttävät vain itse, neljäsosalla omat pankkitilit, joita molemmat voivat käyttää,
viidenneksellä on yksi tai useampia yhteisiä pankkitilejä ja vajaalla viidenneksellä
sekä yhteisiä että omia pankkitilejä. Avopareista yli puolet ja uusperheidenkin
puolisoista lähes puolet pitää rahoja vain erillisillä pankkitileillä, aviopareista
28 prosenttia. Erot avo ja avioparien tilijärjestelyissä ovat johdonmukaisia sen
seikan kanssa, että avopuolisoilla ei ole keskinäistä elatusvelvollisuutta kuten
aviopareilla, vaikka etuuksia myönnettäessä ja verotuksessa avio ja avopareja,
etenkin jos on yhteisiä lapsia, kohdellaan samalla tavalla. Tarkempaa tietoa ei kui
tenkaan ole siitä, miten rahat jaetaan silloin, kun perheessä toinen vanhemmista
jää kotiin hoitamaan lasta. Esimerkiksi useimmat Revon (2003) haastattelemat
kotiäidit kokivat, että vain kotihoidon tuki, eivät puolison tulot, on heille se
tulolähde, jota he voivat käyttää omiin tarpeisiinsa.
Naisten vastuun perheen rahaasioista on havaittu olevan voimakkaammin
yhteydessä naisen tuloosuuteen perheessä kuin naisten absoluuttiseen tulota
soon tai perheen tulotasoon (Miettinen 2008). Vaikka naiset tekevät pääosan
kotitöistä kotitalouden tulotasosta tai omasta tuloosuudestaan riippumatta, ovat
rahaasiat naisten vastuulla hieman useammin pieni kuin keski ja suurituloi
sissa talouksissa. Naisten tuloosuuden kasvu vähentää jossain määrin naisten
kotitöihin käyttämää aikaa, etenkin jos perhe on keski tai hyvätuloinen, mutta
yhteys tuloosuuden ja kotitaloustöiden määrän välillä heikkenee, kun huomioon
otetaan puolisoiden koulutus ja työssäkäynti (Takala 2005b). Naisten kotitalous
työhön käytetyn ajan väheneminen parempituloisissa perheissä johtuu enemmän
naisten käyttäytymisen muutoksista kuin miesten kotityöhön käyttämän ajan
lisääntymisestä (Miettinen 2008).
Se, ettei naisten tuloosuus heijastu suoraan kotitöiden jakamiseen tai per
heen rahaasioihin, voi selittyä asenteilla ja perinteillä. Suomalaisten asenteet
tasaarvoon ja työnjakoon perheessä ovat jossain määrin ristiriitaiset ja erilaiset
eri tutkimuskyselyjen valossa. Esimerkiksi tasaarvobarometrien mukaan niiden
osuus, joiden mielestä miehellä on ensisijainen vastuu perheen toimeentulosta,
on vähentynyt vuosina 1998–2008. Valtaosa suomalaisista naisista (91 %) ja
miehistä (87 %) on myös sitä mieltä, ettei ole oikein vaatia, että pienituloisempi
puoliso tekisi enemmän kotitöitä (Raijas ja Wilska 2007; Nieminen 2008). Paljon
kannatusta saa myös sukupuolten tasaarvo ja isien roolin vahvistaminen lapsen
hoitajana (Haataja ym. 2007). Tasaarvomyönteisestä ilmapiiristä huolimatta
kansainvälisen kyselytutkimuksen (ISSP) mukaan on kotiäitiyden ja puolisoiden
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Suomessa naisten ja miesten palkkaeroista on viime vuosina tutkittu erityisesti
eroja selittäviä tekijöitä ja erityisesti ns. selittämättömän palkkaeron suuruutta
(Vartiainen 2002; Korkeamäki ym. 2004; Asplund 2008). Perheaseman vaiku
tusta on arvioitu vasta muutamassa tutkimuksessa (Kellokumpu 2006; Napari
2007). Sen sijaan kansainvälisiä tutkimuksia perheaseman ja perheellistymisen
yhteydestä palkkoihin löytyy runsaasti. Näistä tutkimuksista on viime vuosina
tuotettu kaksi kotimaista katsausta (Valkonen 2006; Napari 2007), joten tässä
käsittelemme lähinnä lyhyesti aiheeseen liittyviä teorioita ja tutkimustuloksia.
Perheaseman ja lasten heikentävää vaikutusta äitien ura ja palkkakehi
tykseen kutsutaan avioliittosakoksi tai lapsihaitaksi (marriage/child penalty).
Inhimillisen pääoman teoria selittää naisten ja erityisesti äitien alhaisempaa
palkkatasoa naimattomia naisia ja miehiä vähäisemmällä työkokemuksella ja
tuottavuudella. Äitien palkkatason eroa lapsettomien naisten palkkatasoon voi
selittää myös tilastollisella diskriminaatiolla. Sen mukaan työnantajat eivät tiedä
yksittäisen henkilön tuottavuutta, vaan olettavat perheellisten naisten tuotta
vuuden muita pienemmäksi. Tämä taas johtuu siitä, että pitkät perhevapaat ja
perhesyistä lyhennetyt työajat kasaantuvat äideille – ja useimmat naiset ovat
elämänsä jossain vaiheessa pienten lasten äitejä.
Miesten palkkakehitykseen avioliitto vaikuttaa päinvastoin kuin naisten.
Parisuhteessa elävät miehet ansaitsevat enemmän kuin naimattomat miehet ja
naiset yleensä (marriage premium). Naimisissa olevien ja naimattomien miesten
välisiä palkkaeroja on selitetty kolmen eri teorian avulla. Diskriminointiteorian
mukaan työnantajat antavat enemmän etuja naimisissa oleville kuin naimatto
mille miehille. Erikoistumisteorian mukaan miesten tuottavuus kasvaa avioliiton
ja avioliitossa tapahtuvan erikoistumisen johdosta. Kun vaimot vastaavat kotita
loustyöstä ja lastenhoidosta, miehet vapautuvat työmarkkinoiden käytettäviksi.
Kolmas teoria perustuu valikoitumiseen. Naimisissa olevilla miehillä olisi teorian
mukaan sellaisia ominaisuuksia, jotka lisäävät heidän kiinnostavuuttaan niin
työ kuin avioliittomarkkinoillakin. (Sundqvist 1994; Ginther ja Sundström
2010.) Erikoistumisteoria toimii myös selitysmallina naisten alemmille ansioille
(lapsihaitta). Äidit siis kasvattavat kotityöhön ja lastenhoitoon käytettyä aikaa
ansiotyön ja henkilökohtaisten tulojensa kustannuksella.
Suomessa lasten vaikutuksen äidin vuosiansioihin on arvioitu olevan kes
kimäärin 11 prosenttia, kun työkokemus ja tehdyt työkuukaudet vakioidaan.
Alle kouluikäiset lapset pienentävät äidin ansioita selvästi enemmän (19 %) kuin
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kouluikäiset lapset (5 %). (Kellokumpu 2006.) Julkisella sektorilla äidit kuitenkin
saavuttavat iän myötä lapsettomien naisten palkkatason, kun taas yksityisellä sek
torilla palkkaerot jäävät pysyviksi (Kellokumpu 2006, 51). Äidin urakatkon kesto
vaikuttaa palkkakehitykseen siten, että äidit, joiden urakatko lapsen syntymän
yhteydessä on enintään alle kaksi vuotta, saavat työmarkkinoille palattuaan noin
10 prosenttia vähemmän palkkaa kuin lapsettomat naiset. Pidemmät urakatkot
kasvattavat äitien lapsihaitan kaksinkertaiseksi. Lyhyen vapaan pitäneet äidit
saavuttavat lapsettomien naisten palkkakehityksen noin kolmessa vuodessa,
mutta pidemmällä urakatkolla olleiden äitien palkka on yhä noin 10 prosenttia
jäljessä (Napari 2007).

Puolisoiden väliset tuloerot ja ansaitsijamalli
Vielä 1990luvulla puolisoiden välisiä tuloeroja pystyttiin tutkimaan lähinnä
palkkatuloja tarkastelemalla (esim. Sørensen 2001). Viime vuosina kansainväliset
tutkimusaineistot ovat kehittyneet niin, että tietoa saadaan myös tulonsiirtojen
ja verotuksen vaikutuksesta sekä henkilökohtaiseen että perheen sisäiseen tulon
muodostukseen. Perheen sisäisiä tuloeroja on kuitenkin tutkittu melko vähän.
Suomi on yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa edustanut kansainvälisissä
vertailuissa kahden ansaitsijan perhemallin maita (Sørensen 2001; Figari ym.
2007; EstévezAbe ja Hethey 2008). EstévezAben ja Hetheyn (2008) mukaan
Suomi kuuluu muiden Pohjoismaiden kanssa ryhmään, jossa on yhtäältä vähi
ten mieselättäjämallin mukaisia perheitä ja toisaalta eniten kotitalouksia, joissa
nainen on eniten ansaitseva. Kaikissa Pohjoismaissa naiset tuovat kotitalouteen
keskimäärin yli 40 prosenttia palkkatuloista, eli enemmän kuin vertailun muissa
maissa.
Vaikka Suomi luokitellaan useimmissa tutkimuksissa ns. pohjoismaisen
hyvinvointivaltiomallin edustajaksi, on viimeaikaisesta kehityksestä esitetty myös
toisenlaisia tulkintoja. Muun muassa Mahon (2002) on väittänyt, että Suomi olisi,
toisin kuin esimerkiksi Ruotsi, erkaantunut 1990luvulla pohjoismaisesta kahden
työssä käyvän ja kahden lasta hoivaavan vanhemman perhemallin tukemisesta.
Väitettään Mahon tukee muun muassa sillä, että suomalaisessa perhepolitiikassa
on panostettu lasten pitkiin kotihoitojaksoihin, jotka kohdentuvat käytännössä
äideille, kun taas Ruotsissa on kehitetty isien lastenhoitooikeuksia.
Mahonin väite on saanut osittaista tukea empiirisestä tutkimuksesta. Sekä
Suomessa että Ruotsissa kahden ansaitsijan malli heikkeni 1990luvun lamavuosi
na, eikä se kummassakaan maassa ollut palautunut vielä 2000luvun vaihteeseen
mennessä 1980luvun lopun tasolle (Haataja ja Nyberg 2005). Alle 3vuotiaiden
lasten ruotsalaisista perheistä oli 1980luvun lopussa kahden ansaitsijan perheitä
93 prosenttia, suomalaisista 85 prosenttia, mutta vuonna 2000 osuudet olivat pait
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si pienentyneet myös erkaantuneet toisiaan, Ruotsissa 81 prosenttiin ja Suomessa
65 prosenttiin. Äitien ansiotulojen osuus perheen tuloista kehittyi eri tavalla
Suomessa ja Ruotsissa. Suomessa äitien osuus tuloista väheni mutta Ruotsissa
kasvoi ja ylitti vuosituhannen vaihteessa suomalaisten äitien ansiotuloosuuden.
Suomessa äitien pitkät poissaolot työmarkkinoilta olivat lisääntyneet, kun taas
Ruotsissa äitien työpanos oli lisääntynyt. Kouluikäisten lasten perheissä maiden
väliset erot ja ajalliset muutokset eivät olleet suuria, eli muutokset pikkulasten
perheissä eivät olleet siirtyneet vanhempien lasten perheisiin. (Haataja ja Nyberg
2005, 130–132.) Mahonin (2002) väite sai siis empiiristä tukea, joka koski vain
pikkulasten perheitä. Tutkimuksen tuoreimmat empiiriset tulokset perustuvat
kuitenkin lähes 10 vuotta vanhoihin aineistoihin. Tässä tutkimuksessa tuorein
aineisto on vuodelta 2007.
Lähimpänä tämän artikkelin teemoja on Figarin ym. (2007) tutkimus Eu
romodmikrosimulointimallilla puolisoiden taloudellisesta tasaarvosta perheen
sisällä yhdeksässä EU:n jäsenvaltiossa. Taloudellista tasaarvoa mitattiin naisten
tulojen osuudella puolisoiden yhteenlasketuista tuloista ennen tulonsiirtoja
ja verotusta ja niiden jälkeen. Täydellinen tulojen tasaarvo toteutuisi, mikäli
naisten osuus olisi puolet puolisoiden yhteenlasketuista tuloista.
Figarin ym. (2007) tutkimuksesta käy ilmi, että puolisoiden väliset tuloerot
ovat Suomessa vertailumaiden pienimmät. Tutkimuksessa ei ole mukana muita
Pohjoismaita. Naisten tuloosuudet vaihtelivat ennen tulonsiirtoja ja veroja Krei
kan 18 prosentista Suomen 37 prosenttiin. Tulonsiirtojen ja verojen jälkeen ääri
päiden maat ovat samat osuuksien ollessa Kreikassa 19 ja Suomessa 41 prosenttia.
Koko työikäistä väestöä tarkasteltaessa Suomi näyttäytyy varsin tasaarvoisena
yhteiskuntana, ja verotus ja tulonsiirrot tasaavat merkittävästi puolisoiden välisiä
tuloeroja. Syyt Suomen hyvään sijoitukseen tarkastelussa löytyvät mm. naisten
yleisestä työssäkäynnistä ja naisten kokopäivätyöstä. Figarin ym. (2007) tutki
mus kohdistui työikäisiin pareihin (16–65vuotiaat), joista puolet oli lapsetto
mia. Lasten vaikutus puolisoiden välisiin keskimääräisiin tulosuhteisiin oli siis
vähäinen. Tässä tutkimuksessa keskitytään vain lapsiperheisiin ja lapsiperheitä
tarkastellaan myös elinvaiheittain.

Aineistot ja käsitteiden määrittely
Tutkimuksemme perustuu kahteen eri aineistoon, Tilastokeskuksen tulonja
kotilaston palveluaineistoihin eri vuosilta ja vuonna 1999 syntyneiden lasten
perheiden rekisteriaineistoon. Aineistot tarjoavat erilaiset näkökulmat tutki
muskysymyksiimme. Tulonjakotilaston palveluaineistot on valittu vuosilta 1990,
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1995, 2000, 2004 ja 2007. Niiden avulla tarkastelemme pidemmän aikavälin
kehitystä poikkileikkaustilanteissa vertaamalla samassa asemassa olevia eri
lapsiperheitä eri ajankohtina. Rekisteriaineiston avulla tarkastelemme perheiden
sisäistä tulonjakoa ennen lapsen syntymää ja sen jälkeen samoissa lapsiperheissä.
Tulonjakotilasto on koko kotitalousväestöä edustava vuotuinen otostutki
mus, joka sisältää runsaasti sekä rekisteri että haastattelutietoihin perustuvaa
tietoa kotitalouksista ja niiden jäsenistä. Tulonjakotilaston avulla kuvaamme
myös pitkän aikavälin yleisiä muutoksia perhesuhteissa, puolisoiden työllisyy
dessä ja tarkasteltavassa ilmiössä eli puolisoiden välisissä tuloeroissa.
Vuonna 1999 syntyneiden lasten perheiden rekisteriaineisto on muodos
tettu siten, että lasten tietoihin on ensin yhdistetty hänen äitinsä tietoja, jonka
jälkeen äidille on etsitty puoliso (avo tai aviopuoliso) hyödyntäen Kelan ja
Tilastokeskuksen rekisteritietoja. Tarkasteltava ajanjakso alkaa vuotta ennen
lapsen syntymää eli vuodesta 1998 ja päättyy vuoteen 2004, jolloin lapsi täyttää
viisi vuotta. Otosperheiden vanhemmille on poimittu erilaisia taloudellista
asemaa kuvaavia tietoja Kelan etuusrekistereistä sekä useista Tilastokeskuksen
ylläpitämistä rekistereistä. Aineisto edustaa 50:ttä prosenttia vuonna 1990 syn
tyneistä lapsista ja koko aineistossa on noin 106 000 0–5vuotiaiden lasten äitiä
puolisoineen. Perheiden pitkittäistarkastelussa hyödynnettävä otos sisältää tiedot
28 383:sta vuonna 1999 lapsen saaneesta perheestä. Kun samoja ihmisiä seurataan
useita vuosia, äiti ja lapsisuhde on kiinteämpi kuin isän ja lapsen suhde johtuen
avio ja avoeroista. Äidin puoliso ei välttämättä ole lapsen biologinen isä, ja osalla
puoliso vaihtuu tarkastelujaksolla. Kaikista otoksen lapsiperheistä seuraamme
niitä, joilla puoliso on joko sama tai puoliso löytyy kaikkina tarkasteluhetkinä.
Tämä on noin 74 prosenttia kaikista vuonna 1999 lapsen saaneista.
Perheen sisäistä tulonjakoa tarkastellaan Figarin ym. (2007) käyttämällä
yksinkertaisella mittarilla, joka kuvaa äidin henkilökohtaisten tulojen osuutta
puolisoiden yhteenlasketuista tuloista (%). Osuus vaihtelee nollan ja 100 prosen
tin välillä. Täydellinen tasaarvo puolisoiden välillä tarkoittaisi, että äidin tulot
olisivat 50 prosenttia parin yhteisistä tuloista. Tulosuhde lasketaan kolmella eri
tulokäsitteellä. Ensimmäinen mittari huomioi vain markkinoilta saatavat tulot
(tuotannontekijätulot). Markkinatulot sisältävät palkat, yrittäjätulot ja pääoma
tulot. Kun tuotannontekijätuloihin lisätään saadut henkilökohtaiset tulonsiirrot,
saadaan henkilökohtaiset bruttotulot. Vähentämällä verot ja maksut saadaan
henkilön nettotulot.
Tulonsiirtojärjestelmän vaikutusta puolisoiden välisiin tuloeroihin arvioi
daan laskemalla ensin äidin tuloosuus yhteenlasketuista markkinatuloista ja
toiseksi yhteenlasketuista bruttotuloista. Tulonsiirtojen vaikutus tuloeroihin
saadaan näiden prosenttiosuuksien erotuksena. Lopuksi lasketaan tulosuhteet
nettotulojen välillä. Verotuksen vaikutus tulosuhteisiin saadaan vähentämällä
äidin nettotulojen tuloosuudesta bruttotulojen tuloosuus. Tulonsiirtojen ja
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verotuksen yhteisvaikutus saadaan, kun nettotulojen tuloosuudesta vähennetään
markkinatulojen tuloosuus. Lähestymistapa vastaa aiemmissa tutkimuksissa
sovellettua kaavaa (Figari ym. 2007).
Henkilökohtaiset tulot eivät sisällä kaikkia perheen tuloja. Tulojen ulkopuo
lelle jäävät kotitaloudelle suunnatut tulonsiirrot. Näistä yleisimmät ovat asumi
sen tuet, toimeentulotuki sekä lapsilisät ja elatustuki. Osaan henkilökohtaisiksi
luetuista tuloista liittyy perheen tulot huomioivaa tarveharkintaa (kotihoidon
tuen hoitolisä, työttömän työmarkkinatuki), mikä vähentää tai poistaa oikeuden
kyseisen etuuteen. Tulosidonnaisten ja tarveharkintaisten tulonsiirtojen tarkoitus
on lisätä pienituloisten perheiden kulutusmahdollisuuksia ja lapsilisien tarkoi
tus on kompensoida lapsista aiheutuvia kustannuksia lapsettomiin perheisiin
verrattuna. Joissakin tutkimuksissa kotitalouskohtaiset tulonsiirrot on jaettu
puolisoiden kesken. Tutkimusten ensisijainen tarkoitus on tällöin ollut vertailla
naisten ja miesten tulotasoja (esim. Nyberg 2005). Tässä artikkelissa emme ole
niinkään kiinnostuneita naisten ja miesten välisistä yleisistä tuloeroista vaan
puolisoiden henkilökohtaisesti perheeseen tuomista tuloista ja tuloosuuksien
eroista perheiden sisällä. Siksi emme jaa kotitalouskohtaisia tulonsiirtoja puo
lisoiden kesken.
Perheen kokonaistulotasolla on todettu olevan yhteys puolisoiden välisiin
tuloeroihin muun muassa siten, että suunnilleen yhtä paljon ansaitsevia puolisoita
on enemmän pienituloisissa kuin suurituloisissa perheissä (Haataja ym. 2007).
Puolisoiden tulojen yhtäsuuruus voi olla osoitus ensiksikin samantasoisista ansio
tuloista. Tulot voivat olla yhtä suuret myös siksi, että ansiotuloiltaan aikaisemmin
suurituloisempi puoliso on tutkimusajankohtana työttömänä tai molemmat
puolisot ovat hyvin pienituloisia. Myös tässä artikkelissa on tarkoitus selvittää,
miten puolisoiden tuloosuudet jakautuvat kotitalouksien eri tulotasoilla.
Neljännessä luvussa lapsiperheiden kokonaistulotaso määritellään kulutus
mahdollisuuksien eli kotitalouden kaikkien käytettävissä olevien tulojen mukaan
(tulonjakotutkimusten käytettävissä olevien tulojen käsite). Tulotasoluokitus on
tehty jakamalla kaikki kahden vanhemman lapsiperheet käytettävissä olevien
tulojensa suuruuden perusteella viiteen yhtä suureen joukkoon eli tuloviiden
nekseen. Tuloviidennekset on muodostettu ottamalla huomioon kotitalouden
koko ns. OECD:n vanhoina kulutusyksikkölukuina4.
Samojen perheiden seurannassa puolisoiden tuloja tarkastellaan vain hen
kilökohtaisten ja yhteenlaskettujen tulojen avulla. Päähuomio on puolisoiden
välisissä tulosuhteissa tulonmuodostuksen eri vaiheissa. Tulosuhteita tarkastel
laan paitsi äitien keskimääräisinä tuloosuuksina myös tulosuhteiden jakaumina.

4

OECD:n vanha kulutusyksikkö lasketaan seuraavasti: Yhden aikuisen talous saa arvon 1 ja jokainen
seuraava aikuinen nostaa talouden kulutusyksikköjen määrää luvulla 0,7. Kaikki alaikäiset lapset
nostavat kulutusyksikön kokoa 0,5:llä kukin.
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Jälkimmäistä tarkoitusta varten lapsiperheet on ensin järjestetty nousevaan
järjestykseen äitien tuloosuuden mukaan. Tämän jälkeen perheet jaetaan nel
jään yhtä suureen ryhmään. Tuloosuuden mediaanin (p50) molemmin puolin
sijoittuu puolet perheistä. Aikaisemmissa tutkimuksissa tutkimuskohteena on
ollut vain tämä mediaani, tai paremminkin äitien tuloosuuksien keskiarvo.
Mediaanituloosuuden lisäksi laskemme tätä pienempien ja suurempien tulo
osuuksien rajat siten, että matalamman rajan alle jää neljännes perheistä (p25)
ja suuremman tuloosuuden rajan ylittää neljännes perheistä (p75).
Käsittelemme puolisoiden välisiä tuloeroja kahdella eri aineistolla. Vaikka
aineistojen tekotapa poikkeaa toisistaan ja aineistojen tulokäsitteissä on jonkin
verran eroa, ne tuottavat hyvin samanlaisia tuloksia puolisoiden välisistä tu
loeroista silloin, kun aineistoihin tehdään samat rajaukset tarkasteluvuoden ja
lapsen iän suhteen.

Puolisoiden välinen tulojen jakautuminen lapsiperheissä 1990–2007
Taloudellinen kehitys ja perhepoliittiset uudistukset
Aikasarjavertailu ei ole aivan ongelmaton. Puolisoiden tuloosuuksien tarkas
teluajanjaksolle 1990–2007 osuu merkittäviä muutoksia sekä taloudessa että
perhepoliittisissa etuusjärjestelmissä. Molemmilla on välittömiä ja välillisiä
vaikutuksia puolisoiden välisiin tulosuhteisiin. Välittömät vaikutukset näkyvät
tulonmuodostuksessa ja välilliset vaikutukset lapsiperheiden sosioekonomisessa
rakenteessa.
Tarkastelu alkaa 1980luvun nousukauden taitekohdasta vuonna 1990. Seu
raava poikkileikkausajankohta on vuosi 1995. Ajankohtien väliin osuu lamakausi,
jonka vaikutukset näkyvät yhä suurena työttömyytenä. Vuosikymmenen lopun
noususuhdanteessa miesten työttömyysaste laski nopeammin kuin naisten.
Vuonna 2000 miesten työttömyysaste oli yhä alempi kuin naisten. Työttömyys
väheni edelleen 2000luvulla mutta ei saavuttanut lamaa edeltänyttä alhaista
tasoa vuoteen 2007 mennessä. Äitien ja isien työttömyysasteiden erot olivat
2000luvun alussa suuremmat kuin naisten ja miesten keskimäärin. Pienten lasten
äitien työttömyysaste oli naisten keskimääräistä työttömyysastetta korkeampi ja
kouluikäisten lasten äitien keskiarvoa alempi (Haataja 2005a). Kansainvälisesti
muutoksen rajuutta kuvaa se, että vuonna 1990 suomalaisten pienten lasten
äitien työllisyysaste oli vuonna 1990 yksi OECDmaiden korkeimmista, mutta
2000luvun alussa yksi matalimmista (kuvio 1; OECD 2005, 41). Suomalaisten
pienten lasten äitien alhaista työllisyysastetta selittää paitsi suuri työttömyys myös
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se, että aikaisempaa suurempi osa äideistä oli kokonaan työvoiman ulkopuolella
muun muassa saaden kotihoidon tukea.

Kuvio 1. Alle 6-vuotiaiden lasten äitien työllisyysaste vuosina 1990 ja 2002.
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Lähde: OECD 2005.

Perhepolitiikkaa on reformoitu sekä verotuksessa että etuuksissa. Vuonna
1990 perhekustannusten tasaus toteutettiin sekä lapsilisien että verovähennys
ten kautta. Vuoden 1989 verouudistuksessa oli lapsivähennyksiä jo karsittu ja
vähennysten kohdentaminen erikseen pieni ja suurituloisemmalle puolisolle
lakkautettu. Vuonna 1990 perhepoliittiset vähennykset alensivat yleisemmin
isien veroastetta. Vuonna 1994 verotuksen lapsivähennykset lakkautettiin ja isien
veroaste nousi. Verovähennysten poisto kompensoitiin osittain korottamalla
verottomia lapsilisiä.
Vuonna 1990 tuli voimaan uudistus, joka takasi alle 3vuotiaille lapsille
vaihtoehtoisesti kunnallisen päivähoitopaikan tai kotihoidon tuen. Lamaan ve
doten 1990luvun alussa ansiosidonnaisen vanhempainpäivärahan korvaustasoa
leikattiin, mutta vähimmäispäivärahaa ja kotihoidon tukea eli työhistoriasta
riippumattomia perhepoliittisia tulonsiirtoja korotettiin. Vuosikymmenen jäl
kipuolella korotukset leikattiin ja tasot jäädytettiin useaksi vuodeksi. Yleensä
leikkauksia perusteltiin ansiotyöhön kannustamisella, mutta pienten lasten
vanhemmille tärkein kannustin oli lähinnä päivähoitopalvelujen ulottaminen alle
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kouluikäisiin lapsiin vuonna 1996 (Haataja 2005b). Ansiotyön kannustavuutta
tuettiin myös palkkatulojen ansiotulovähennyksellä. Tämä kiristi myös jo lei
kattujen, lastenhoitoon tarkoitettujen tulonsiirtojen ja samalla äitien verotusta
(Haataja ja Pylkkänen 2009). Perhepoliittisten tulonsiirtojen tasojen jälkeenjää
neisyyttä on 2000luvulla jossain määrin kurottu umpeen. Lisäksi on jonkin
verran lisätty myös isien kannustimia vanhempainvapaiden jakamiseksi, mutta
isien käyttäytymismuutokset olivat tarkastelujaksolla vielä vähäisiä.

Kahden vanhemman lapsiperheiden sosiodemografiset muutokset5
Kahden vanhemman lapsiperheiden määrä väheni sekä suhteellisesti että ab
soluuttisesti kaikista kotitalouksista vuosina 1990–2007. Vuonna 2007 kahden
vanhemman lapsiperheitä oli noin 468 000 eli noin 90 000 perhettä vähemmän
kuin vuonna 1990 (taulukko 1). Sen sijaan yksinhuoltajaperheitä oli 30 000
enemmän (Haataja 2009).
Avoliitot ovat yleistyneet kahden vanhemman lapsiperheissä. Ensimmäinen
lapsi syntyy yhä useammin avoliittoon, ja ensimmäinen avioliitto solmitaan
vuosi pari ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen. Vuonna 1990 noin viidennes
lapsista syntyi avoliittoon, nykyisin noin 40 prosenttia (Haataja 2009). Avopareja
vanhemmista oli vuonna 2007 noin kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 1990
(taulukko 2).
Avoliitot ovat sitä yleisempiä, mitä nuorempi perheen nuorin lapsi on. Kysy
myksessä ovat siis usein nuorten aikuisten lapsiperheet. Avoliitossa elävät ovatkin
useammin kuin avioparit pienituloisia, etenkin kun molemmat avopuolisot ovat
siviilisäädyltään naimattomia. Erot avo ja avioliittojen tulotasossa ovat jonkin
verran tasoittuneet 2000luvulla 1990lukuun verrattuna. Vielä 1990luvulla
siviilisäädyltään naimattomat avopuolisot sijoittuivat kolme kertaa useammin
kaikkein pienituloisimpaan kuin kaikkein suurituloisimpaan tuloviidennekseen.
Nykyisin suhdeluku on kaksi. Sen sijaan sellaisten avoparien, joissa puolisoilla
on eri siviilisääty, jakautuminen pieni ja suurituloisimpiin on sattumanva
raisempaa. Tähän ryhmään kuuluu muun muassa uusperheitä, joissa puolisot
ovat siviilisäädyltään naimattomia avopareja vanhempia ja ainakin toinen on
eronnut tai leski.
Äitien työmarkkinaasema ja valinnat ansiotyön ja lastenhoidon välillä
vaikuttavat paitsi äitien henkilökohtaiseen tulokehitykseen myös kykyyn vas
tata omasta ja lastensa toimeentulosta mahdollisen eron sattuessa (Orloff 1993;
Skevik 2006; ks. myös Airion artikkeli tässä kirjassa). Avioerot ovat yleisiä, mutta
eroriski on avoliitoissa kolminkertainen (Tilastokeskus 2007). Avopuolisoilla ei
5 Tässä luvussa esitetyt tilastotiedot perustuvat, ellei toisin mainita, tulonjakotilastoista tehtyihin
laskelmiin.
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ole keskinäistä elatusvelvollisuutta, kuten aviopuolisoilla, joten avoliitoissa elä
vien lapsiperheiden puolisoiden käytettävissä olevat tulot voivat olla lähempänä
henkilökohtaisia tuloja kuin aviopuolisoilla (ks. Faurien ja KalliomaaPuhan
artikkeli tässä kirjassa).
Kahden ansiotyössä käyvän aikuisen lapsiperheet on yleisin perhetyyppi
Pohjoismaissa. Suomessa tämä perhemalli on ollut erityisen vahva, koska äidit
ovat tehneet tavallisesti kokoaikatyötä. Palkansaajaäitien kokoaikatyö on kui
tenkin nykyisin useammin määräaikaista kuin 1990luvun vaihteessa kaikissa
ikäryhmissä (Haataja 2005a). Ansiotyön ja lastenhoitojaksojen joustava yhdistä
minen on myös vaikeutunut, koska lapsia kotona hoitavilta äideiltä puuttuu usein
työsuhde. Mahdollisuutta valita ansiotyö lasten kotihoidon sijasta ei aina ole.

Taulukko 1. Kahden vanhemman lapsiperheiden määrän ja osuuksien muutokset vuosina 1990–2007.
Osuus, %
Vuosi

Kotitaloudet

Kahden vanhemman
lapsiperheet

Muut parit

Koti
talouksista

Pareista

1990

2 170 600

561 200

499 800

25,9

52,9

1995

2 290 100

525 400

522 900

22,9

50,1

2000

2 373 000

480 600

562 700

20,3

46,1

2004

2 415 000

465 500

607 100

19,3

43,4

2007

2 483 500

467 700

624 200

18,8

42,8

Muutos

+312 900

–93 500

+124 400

–7,0 %-yks.

–10,1 %-yks.

Taulukko 2. Avoparien osuus kahden vanhemman lapsiperheistä nuorimman lapsen iän mukaan
vuosina 1990–2007.

Vuosi

Alle 3 v

3–6 v

7–17 v

1990

32 900

6

12

6

2

1995

39 000

7

15

8

2

2000

59 000

12

24

13

5

2004

65 900

14

25

18

5

2007

64 100

14

20

16

9

+31 200

+8 %-yks.

+8 %-yks.

+10 %-yks.

+7 %-yks.

Muutos

Osuus
pareista, %

Nuorimman lapsen iän mukaan, %

Avoparit
yhteensäa

a
Avopareiksi on määritelty tulonjakotilastosta kaikki ne kahden aikuisen perheet, joissa on alaikäisiä lapsia ja
joissa aikuisten siviilisääty on joku muu kuin ’naimisissa’.
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Tulonjakotilaston mukaan vanhempainrahaa tai kotihoidon tukea saavista äi
deistä noin kolmanneksella (31 %) oli ja kolmannekselta puuttui (32 %) työsuhde,
ja noin kolmannes ei tiennyt työsuhteestaan (36 %) vuonna 2007.
Äitien työmarkkinaaseman muutokset näkyvät erityisesti pikkulasten
perheissä siten, että kahden työssä käyvän aikuisen, ns. kahden vanhemman
elättäjämallin, osuus on vähentynyt. Vähennys oli 11 prosenttiyksikköä alle
kouluikäisten ja kuusi prosenttiyksikköä kouluikäisten lasten perheissä (tau
lukko 3.) Vastaavasti yhden työssä käyvän, sekä niiden lapsiperheiden, joissa
kumpikaan aikuisista ei ole ansiotyössä, osuus on lisääntynyt. Vuonna 2007
sellaisia lapsiperheitä, joissa kumpikaan vanhemmista ei ole ansiotyössä, oli 4,5
prosenttia, vuonna 1990 vain 1,4 prosenttia. Sellaisia pariskuntia, joissa nainen
on ansiotyössä mutta mies ei ole, on suunnilleen yhtä paljon kuin ennenkin, eli
runsaat kolme prosenttia.
Naisten koulutustason nousu on ollut nopeampaa kuin miesten. Kaukosen
(2009) mukaan Suomessa naisten koulutustaso on noussut nuorissa ikäryhmissä
selvästi nopeammin kuin miesten, ja OECD:n tekemän koulutustasoennusteen
mukaan suomalaisista naisista peräti 61 prosenttia suorittaisi korkeakoulututkin
non, kun miehillä vastaava odote on 36 prosenttia. Naisten ja miesten välinen ero
koulutustason odotteessa on Kaukosen mukaan Suomessa yksi OECDmaiden
korkeimpia. Tämä kehitys näkyy jossain määrin myös puolisoiden välisissä
koulutustasoeroissa, vaikka ns. valikoituvan pariutumisen (engl. assortative
mating) vuoksi koulutustasoerot naisten ja miesten välillä yleisesti kasvanevat
suuremmiksi kuin koulutustasoerot puolisoiden välillä.6
Taulukossa 4 on kuvattu puolisoiden jakaumat koulutustasoerojen mukaan.
Puolisoiden välinen koulutustasoero on laskettu vähentämällä äidin koulutus
tasosta isän koulutustaso. Jos puolisoiden koulutustaso on sama, puolisoiden
välinen koulutustasoero on nolla (0). Mikäli naisen koulutustaso on 1–3 koulu
tusluokkaa korkeampi, ovat luvut positiivisia. Vastaavasti jos miehen koulutustaso
on korkeampi, ovat luvut negatiivisia. Vuonna 1990 puolisoista noin puolella oli
samalla koulutustaso. Toinen puoli jakautui kahtia siten, että joko mies tai nai
nen oli korkeammin koulutettu. Vuonna 2007 samalla koulutustasolla olevien
parien osuus oli vähentynyt. Miehen koulutustaso oli puolisoaan korkeampi
enää joka viidennellä parilla, mutta joka kolmannen parin vaimo oli puolisoaan
korkeammin koulutettu.
Ansiomallin muutokset vaikuttavat ristiriitaisilta sen suhteen, miten naisten
ja miesten koulutustaso on kehittynyt. Samalla koulutustasolla olevien parien
6 Positive assortative mating tarkoittaa, että samankaltaiset pariutuvat keskenään. Koulutuksen
samankaltaisuus tarkoittaa positiivista korrelaatiota puolisoiden koulutusasteiden välillä. Koulu
tusasteen mukaan tapahtuva valikoituva pariutuminen kasvattaa tuloeroja perheiden välillä, sillä
hyvin koulutetuilla puolisoilla on suuremmat tulot kuin alhaisen koulutustason puolisoilla. Ks.
esim. Blossfeld 2009.
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osuus on vähentynyt noin 7 prosenttiyksikköä. Niiden parien osuus, joissa naisen
koulutustaso on korkeampi, on kasvanut 25 prosentista 34 prosenttiin. Vastaa
vasti niiden kahden vanhemman lapsiperheiden, joissa miehen koulutustaso on
korkeampi, on vähentynyt 23 prosentista 20 prosenttiin.
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Taulukko 3. Lapsiperheiden yleisimmät ansaitsijamallit nuorimman lapsen iän mukaan.
Vain mies ammatissa
toimiva

Molemmat puolisot
ammatissa toimivia

Muu tilanne

Nuorimman lapsen ikä

Nuorimman lapsen ikä

Nuorimman lapsen ikä

Alle 7 v

7–17 v

Alle 7 v

7–17 v

Alle 7 v

7–17 v

1990

32

7

65

87

3

6

1995

39

14

46

71

15

15

2000

39

11

51

78

10

10

2004

38

10

52

79

10

11

2007

39

10

53

81

8

9

Muutos %-yks.

+6

+3

–11

–6

+5

+3

Taulukko 4. Puolisoiden väliset koulutusaste-erot lapsiperheissä (koulutustasojen etäisyydet toisistaan)
vuosina 1990–2007, % kaikista lapsiperheistä (laskelmat tulonjakotilastoista).
Koulutusaste-ero
puolisoiden välillä

1990a

1995a

2000b

2004b

2007b

Miehen korkeampi, yht.

23,3

21,0

23,8

21,4

20,2

–3

0,5

0,6

0,3

0,3

0,2

–2

4,1

3,2

3,2

3,5

3,1

–1

18,7

17,3

20,3

17,6

16,9

52,3

52,6

43,7

46,0

45,7

1

21,4

23,1

25,7

26,2

26,4

2

2,7

3,0

6,5

6,1

7,2

3

0,4

0,3

0,4

0,3

0,5

24,5

26,4

32,5

32,7

34,1

Sama koulutustaso

0

Naisen korkeampi, yht.
a

Vanha koulutusasteluokitus ennen vuotta 1997: 0 ja 9 peruskoulu tai koulutustaso tuntematon, 3 ja 4 alempi
ja ylempi keskiaste, 5 ja 6 alin korkea-aste ja alempi kandidaatin tutkinto, 7 ja 8, ylempi kandidaatin tutkinto ja
tutkijakoulutus.
b
Uusi koulutusasteluokitus vuodesta 1997 alkaen: 0 ja 9 kuten aikaisemmin, 3 on keskiaste, 5 ja 6 alin ja alem
pi korkeakouluaste, 7 ja 8 kuten aikaisemmin. Lähde: Tilastokeskus 1999; Haataja 2005a.
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Vuonna 1990 alle kouluikäisten lasten äitien tulojakauma muistutti kaikkien
naisten tulojakaumaa, se oli yksihuippuinen ja keskittynyt lähelle mediaanituloa
(kuvio 2). Laman aikana pienituloisten äitien (ja isien) osuus alkoi kasvaa. Kui
tenkin vain äitien tulojakauman pienituloisimpaan päähän alkoi kehittyä toinen,
pienituloisten huippu. Laman jälkeen pienituloisimpien isien osuus on laskenut ja
jakauma muistuttaa nykyisin lamaa edeltävää tilannetta. Äitien kohdalla paluuta
entiseen ei sen sijaan ole tapahtunut. Äitien poissaolojaksot työmarkkinoilta
lapsen syntymän ja vanhempainvapaan jälkeen ovat pidentyneet 1980luvun
loppuun verrattuna, osittain kotihoidon tuen ja hoitovapaan seurauksena.
Kuviossa 2 on tarkasteltu parisuhteessa elävien, alle 6vuotiaiden ja
6–17vuotiaiden lasten äitien ja isien henkilökohtaisten sekä puoliksi jaettujen
yhteisten nettotulojen jakaumien muutoksia vuosina 1990–2007. Tuloluokitus
on tehty siten, että puolisoiden henkilökohtaiset nettotulot on laskettu yhteen ja
jaettu kahdella kunakin vuonna. Tulojakauman mediaanituloa kuvaa suhdeluku
100. Tuloluokat mediaanitulon ala ja yläpuolelle on laskettu 20 prosentin välein
mediaanitulosta. Tämän jälkeen on katsottu, miten yhtäältä naiset ja miehet sekä
toisaalta puolisot puolitettuine tuloineen sijoittuvat näihin luokkiin.
Pienituloisten isien ja etenkin pienituloisten äitien osuuksien kasvu alle
6vuotiaiden lasten perheissä heijastuu myös puolisoiden yhteisiin tulojakaumiin.
Niiden kahden vanhemman perheiden, joissa yhteenlasketut ja puolitetut netto
tulot olivat alle 40 prosenttia mediaanitulosta, osuus nousi kahdesta prosentista
vuonna 1990 kahdeksaan prosenttiin vuonna 2007, ja niiden parien osuus, joiden
tulot alittivat 60 prosenttia mediaanitulosta, nousi 10 prosentista 17 prosenttiin.
Myös kuusi vuotta täyttäneiden lasten perheissä pienituloisuus on lisäänty
nyt, mutta vain pari prosenttiyksikköä. Lisäksi kouluikäisten lasten äitien ja isien
tulojakaumat ovat muuttuneet varsin vähän. Pienten lasten äitien jakautuminen
pieni ja keskituloisiin on siis vaikuttanut siihen, että köyhien pikkulasten per
heiden osuus on lisääntynyt. Muutos vaikuttaa kuitenkin vähäisemmältä kuin
äitien tulojakaumien muutokset antaisivat aihetta olettaa. Miesten suuremmat
tulot yhdistettyinä naisten tuloihin riittävät siirtämään suurimman osan pieni
tuloisimmista äideistä keskituloisten kahden vanhemman perheiden ryhmään.
Kuviossa 2 esitettyjen puolisoiden nettotulojakaumien perusteella voisi
olettaa, että äitien ja lapsiperheiden riippuvuus isien tuloista on kasvanut ja puo
lisoiden väliset tuloerot ovat kasvaneet, mutta vain pikkulasten perheissä. Kun
tarkastellaan äitien keskimääräisiä tuloosuuksia yhteisistä nettotuloista, tämä
tulkinta ei saa tukea (taulukko 5, s. 94). Äitien nettotulojen osuus puolisoiden
yhteenlasketuista nettotuloista on keskimäärin pienentynyt vain alle prosentti
yksikön pikkulasten perheissä vuosina 1990–2007. Aikasarjoissa ei liioin esiinny
yksisuuntaista trendiä, joka viittaisi äitien tuloaseman heikkenemiseen perheiden
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Kuvio 2. Kahden vanhemman lapsiperheiden naisten ja miesten henkilökohtaisten nettotulojen sekä
parien yhteenlaskettujen ja puolitettujen tulojen tulojakaumat vuosina 1990–2007, %.a
Äidit, nuorin lapsi 6–17-vuotias

Äidit, nuorin lapsi alle 6-vuotias
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Tulojakaumien asteikot on muodostettu puolisoiden yhteenlasketuista ja puolitetuista nettotuloista kullekin
vuodelle. Mediaanituloa vastaa arvo 100 ja tuloluokat on laskettu 20 prosenttiyksikön välein mediaanitulosta
alas ja ylöspäin.
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sisällä. Suurimmillaan äitien tuloosuudet olivat 1990luvun lamavuosina, vuon
na 1995, kun miesten tulot olivat työttömyyden seurauksena tavallista pienemmät.
Taulukossa 5 esitetyt äitien tuloosuudet ovat kuitenkin yhteydessä kuvion
2 tulojakaumiin siten, että äitien tuloosuus perheen nettotuloista kasvaa, kun
perheen nuorimman lapsen ikä kasvaa. Alle 3vuotiaiden lasten perheissä äitien
tuloosuus perheen nettotuloista on ollut runsas kolmannes, tätä vanhempien
lasten perheissä 40 prosentin tienoilla. Vuonna 1990 äitien tuloosuuden ero
tus oli pienempi, kun perheen nuorimman lapsen ikä kasvoi alle 3vuotiaasta
3–6vuotiaaksi, kuin silloin, kun lapsen ikä kasvoi 3–6vuotiaasta 7–17vuo
tiaaksi. Sen jälkeen tuloosuuksien muutokset ovat olleet suuremmat pikkulasten
ja esikouluikäisten lasten perheiden välillä kuin siirryttäessä 3–6vuotiaiden
lasten perheistä kouluikäisten lasten perheisiin.
Kolmen ikävuoden raja, sama kuin lasten kotihoidon tuen yläikäraja, on
siis ainakin jossain määrin selittävä tekijä puolisoiden tuloosuuksille. Alle
3vuotiaiden lasten perheille kohdistuvat ne perhepoliittiset tulonsiirrot, joiden
tarkoituksena vapauttaa toinen vanhemmista työmarkkinoilta hoitamaan lasta
kotona. Naisten pienituloisuus tässä ryhmässä johtuu erityisesti siitä, että an
siotulojen sijasta tulolähteenä ovat vanhempainraha tai kotihoidon tuki. Kolme
vuotta täyttäneiden lasten perheissä lastenhoidosta ei enää makseta tulonsiirtoja
ja tulonsiirrot perustuvat työttömyyteen tai sairauteen.

Taulukko 5. Äitien nettotulojen osuus (%) puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista keskimäärin
vuosina 1990–2007 ja keskimääräisen tulo-osuuksien muutokset (prosenttiyksikköä nuorimman
lapsen iän mukaan)a.
Nuorimman lapsen ikä
0–2 v
A

3–6 v
B

7–17 v
C

Ero
B–A

Ero
C–B

Ero
C–A

1990

36,3

37,5

39,7

1,2

2,2

3,4

1995

38,3

41,2

41,4

2,9

0,2

3,1

2000

34,7

38,2

40,4

3,5

2,1

5,6

2004

35,4

39,0

39,6

3,6

0,6

4,2

2007

35,8

38,2

39,8

2,4

1,5

3,9

Muutos %-yks.

–0,5

+0,8

+0,1

a
Ero B–A tarkoittaa keskimääräisten tulo-osuuksien eroa (prosenttiyksikköä) 0–2-vuotiaiden ja 3–6-vuotiaiden
lapsiperheiden välillä. Ero C–B vastaavasti 3–6-vuotiaiden ja 7–17-vuotiaiden lasten perheiden välillä. Ero C–A
kuvaa tulosuhteiden muutosta alle 3-vuotiaiden lasten ja kouluikäisten lasten perheiden välillä.
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Tulonsiirtojen ja verotuksen vaikutus puolisoiden välisiin tulosuhteisiin
1990–2007
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Tulonsiirrot ja verotus muuttavat markkinoilla syntynyttä tulonjakoa. Seuraa
vassa tarkastellaan, missä määrin ne muuttavat puolisoiden välisiä tulosuhteita.
Taulukossa 6 on esitetty äitien tuloosuudet perheen yhteenlasketuista tuloista
tulonmuodostuksen eri vaiheissa, ensin markkinoilla hankituista tuloista, sitten
bruttotuloista ja lopuksi verotuksen jälkeisistä nettotuloista. Tulonsiirtojen ja
verotuksen vaikutukset tuloosuuksiin esitetään erikseen ja niiden yhteisvaikutus
näkyy viimeisessä sarakkeessa.

Taulukko 6. Naisten keskimääräiset tulo-osuudet puolisoiden yhteenlasketuista tuloista tulolajin
ja nuorimman lapsen iän mukaan sekä tulonsiirtoinstituution vaikutukset tulo-osuuksiin vuosina
1990–2007, %.

Nuorimman
lapsen ikä

Markkina
tulot

Brutto
tulot

Netto
tulot

Alle 3 vuotta

Vaikutukset naisten
tulo-osuuksiin,
%-yksikköä
Tulonsiirrot

Verotus

Yhteensä

24,6

34,2

36,1

9,6

1,9

11,5

1990

25,5

35,7

36,3

10,2

0,6

10,8

1995

24,6

36,3

38,3

11,7

2,0

13,7

2000

23,7

32,5

34,7

8,8

2,2

11,0

2004

25,1

33,3

35,4

8,2

2,1

10,3

2007

24,3

33,4

35,8

9,1

2,5

11,6

3–6 vuotta

35,9

37,2

38,8

1,3

1,6

2,9

1990

36,2

36,9

37,5

0,7

0,6

1,3

1995

37,9

39,8

41,2

1,9

1,4

3,3

2000

34,8

36,2

38,2

1,4

2,1

3,4

2004

35,7

37,1

39,0

1,3

1,9

3,3

2007

35,1

36,2

38,2

1,1

2,0

3,1

38,6

38,7

40,2

0,2

1,4

1,6

1990

38,7

38,4

39,7

–0,2

1,3

1,0

1995

40,1

40,1

41,4

0,0

1,3

1,3

2000

38,6

38,9

40,4

0,3

1,4

1,7

2004

37,7

38,0

39,6

0,3

1,6

1,9

2007

37,8

38,2

39,8

0,4

1,6

2,0

7–17 vuotta
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Äitien markkinatulojen osuus tulonmuodostuksessa kasvaa nuorimman
lapsen iän mukana. Kun perheen nuorimmainen on alle kolme vuotta, äitien
osuus perheen markkinatuloista on keskimäärin noin neljännes. Markkinatulo
osuuksien kehityksessä ei ole havaittavissa selvää trendiä. Suurimmillaan osuudet
olivat ennen lamaa vuonna 1990 ja vuonna 2004. Esikouluikäisten lasten per
heissä, nuorimman ollessa 3–6vuotias, äitien markkinatulojen osuus on keski
määrin noin 10 prosenttiyksikköä suurempi kuin pikkulapsivaiheessa eli runsas
kolmannes. Kouluikäisten lasten perheissä äitien markkinatuloosuudet ovat jo
lähellä 40:ää prosenttia. Myös esikoulu ja kouluikäisten lasten perheissä äitien
markkinatulojen osuudet ovat 2000luvulla 1–2 prosenttiyksikköä pienemmät
kuin 1990luvulla. Kaiken kaikkiaan markkinatulojen tulosuhteiden muutokset
kahden elättäjän lapsiperheissä vuodesta 1990 vuoteen 2007 ovat yllättävän pienet.
Tulonsiirrot lisäävät alle 3vuotiaiden lasten perheissä äitien tuloosuuksia
puolisoiden bruttotuloista noin 10 prosenttiyksiköllä markkinatulojen osuuksiin
verrattuna. Keskimäärin äitien tuloosuus bruttotuloista on ollut 34 prosenttia.
Tulonsiirtojen vaikutus tuloosuuksiin on jonkin verran pienempi 2000luvulla
kuin 1990luvulla. Tämä johtuu osittain etuuksiin tehdyistä leikkauksista ja
osittain etuuksien saajien sosioekonomisen rakenteen muutoksista. Esimerkiksi
vanhempainpäivärahan saajina on 2000luvulla enemmän vähimmäismää
räisen vanhempainpäivärahan saajia kuin vuonna 1990, eli vanhempainraha
kaudelle siirrytään useammin työvoiman ulkopuolelta kuin vuonna 1990.
Tulonsiirtojen osuus perheen bruttotuloista on ollut pikkulapsiperheissä
15–16 prosenttia, vuotta 1995 lukuun ottamatta, ja äitien osuus kaikista tulon
siirroista noin 80 prosenttia (ei taulukossa). Pikkulapsiperheiden tulonsiirrot
muodostuvat pääasiassa vanhempainrahasta ja kotihoidon tuesta, joista vain
pieni osa kohdentuu isille.
Kun nuorin lapsi on 3–6 vuotta, tulonsiirtojen osuus perheen bruttotuloista
putoaa noin 10 prosentista 4–5 prosenttiin (ei taulukossa). Vain lamavuonna 1995
osuus nousi tilapäisesti yhdeksään prosenttiin. Äitien osuus tulonsiirroista oli
1990luvun alkupuolella noin puolet, mutta 2000luvulla osuus on noussut yli 60
prosenttiin. Muutos kertoo muun muassa siitä, että työttömyysriski on pikku
lapsivaiheen ohittaneiden äitien keskuudessa suhteellisesti suurentunut. Kaiken
kaikkiaan tulonsiirrot lisäävät äitien tuloosuutta tässä ryhmässä keskimäärin
vain noin prosenttiyksikön verran.
Kouluikäisten lasten perheissä äitien osuus bruttotuloista on pysytellyt
vuotta 1995 lukuun ottamatta 38 prosentissa ja tulonsiirtojen osuus perheen
bruttotuloista on ollut samalla tasolla kuin esikouluikäisten lasten perheissä.
Tulonsiirroilla ei ole tässä ikäryhmässä ollut käytännössä puolisoiden tuloeroja
kaventavaa vaikutusta, ja joskus tulonsiirrot jopa pienentävät äitien tuloosuutta,
koska tulonsiirrot kohdentuvat tässä ryhmässä enemmän isille kuin äideille.
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Äitien osuus tulonsiirroista on ollut 1990luvun puolivälistä lähtien noin 40
prosenttia, vuonna 1990 vain 28 prosenttia.
Verotuksen puolisoiden välisiä tuloeroja tasaava vaikutus perustuu vuodesta
1994 lähtien lähinnä verotuksen progressiivisuuteen, eli pienituloisten suuri
tuloisempia kevyempään verotukseen. Vuonna 1995 lasten perusteella saadut,
useimmin suurituloista puolisoa hyödyttäneet verovähennykset lapsista olivat
jo poistuneet. Toisaalta 1990luvun jälkipuolen verouudistus eriytti palkka ja
tulonsiirtotulojen verokohtelun ansiotulovähennyksellä. Vähennyksen johdosta
samansuuruista tulonsiirtotuloa verotetaan kireämmin kuin palkkatuloa ja
vaikutus on suurin pienillä tulotasoilla. Vuonna 1990 verotus kasvatti äitien
tuloosuuksia nettotuloista keskimäärin vajaan prosenttiyksikön, vuodesta 1995
lähtien kahden prosenttiyksikön verran alle kolmivuotiaiden lapsiperheissä ja
1–2 prosenttiyksikköä vanhempien lasten perheissä.
Tulonsiirtojen ja verotuksen yhteisvaikutus kasvattaa äitien tuloosuuksia
alle 3vuotiaiden lasten perheissä noin 11 prosenttiyksikköä, 3–6vuotiaiden
lasten perheissä noin kolme prosenttiyksikköä ja kouluikäisten lasten perheissä
enää vajaat kaksi prosenttiyksikköä 1990luvun puolivälistä lähtien. Alle kou
luikäisten lasten perheissä tulonsiirtojen ja verotuksen yhteisvaikutuksessa ei
havaita ajallista muutosta, mutta kouluikäisten lasten perheissä äitien tuloosuus
on kasvanut vähäisessä määrin. Samalla kouluikäisten lasten perheissä äitien
markkinatuloosuudet ovat pikemminkin pienentyneet kuin pysyneet ennallaan,
joskin muutos koko ajanjaksolla on vähäinen.

Muutokset keskiarvojen takana
Puolisoiden välisten tulosuhteiden keskimääräiset muutokset vaikuttavat pitkäl
lä aikavälillä pieniltä, kun ottaa huomioon muutokset paitsi perhepolitiikassa
myös pienten lasten äitien työmarkkinakäyttäytymisessä ja kaikkien äitien tulo
jakaumissa. Keskimääräisten tuloosuuksien taakse voi kuitenkin kätkeytyä eri
suuntiin vaikuttavaa eriytymistä. Keskimääräisten tuloosuuksien tarkasteluun
liittyy myös se ongelma, että ne eivät kerro absoluuttisista tuloeroista puolisoiden
välillä. Puolisoiden väliset tuloerot voivat kasvaa absoluuttisesti suuriksi vain
suurituloisissa perheissä, mutta suhteellisesti tuloerot voivat olla suuria myös
pienituloisissa perheissä (Haataja ja Pylkkänen 2009).
Ensin tarkastelemme lähemmin markkinatulojen ja nettotulojen jakauma
muutoksia. Kuinka suuressa osassa lapsiperheistä äitien tuloosuudet ovat joko
hyvin pienet tai hyvin suuret? Miten tehokkaasti tulonsiirtoinstituutio tasoittaa
ääripäiden eriarvoisuuksia? Seuraavassa parit luokitellaan äitien tuloosuuksien
mukaan siten, että tuloosuudet kasvavat 20 prosentin välein. Ensimmäisessä
ryhmässä äitien tuloosuus on enintään 20 prosenttia yhteisistä tuloista ja vii
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meisessä ryhmässä äitien tulot ovat suuremmat kuin isien, ja äitien tuloosuus
on vähintään 80 prosenttia. (Taulukko 7.)
Aikasarjassa näkyy käytännössä vain yksi suuri muutos ja se koskee vuosia
1990–1995. Tuloosuuksiltaan kaikkien epäsuhtaisimpien parien, eli niiden
parien, joissa äitien tulot olivat alle 20 prosenttia yhteisistä markkinatuloista,
osuus kasvoi seitsemän prosenttiyksikköä. Tästä ryhmästä tuli suurin vuonna
1995. Muutos tapahtui niiden parien kustannuksella, joissa äitien tuloosuus
oli 20–40 prosenttia, sillä ryhmän osuus romahti melkein 10 prosenttiyksikköä.
Toisaalta niiden parien, joissa äidit toivat talouteen suuremman osuuden kuin
puolisonsa, osuus kasvoi noin kahdeksasta 15 prosenttiin. Laman ja perhepoliit
tisten reformien seurauksena puolisoiden tuloerot syvenivät. Ääripäiden osuudet
ovat sittemmin pienentyneet, mutta niiden osuudet ovat edelleen suuremmat
kuin 1990luvulla.

Taulukko 7. Lapsiperheiden jakautuminen äitien markkinatulo- ja nettotulo-osuuksien mukaisiin ryhmiin
puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen perusteella vuosina 1990–2007, %.
Markkinatulo
Äidin tulo-osuus, %

1990

1995

2000

2004

2007

Keski
määrin

Alle 20 %

23,8

30,8

30,4

28,7

28,5

28,4

4,7

20–40 %

37,6

26,9

30,7

30,1

31,8

31,4

–5,8

Tasa-arvoiset parit:
40–60 %

30,3

27,3

27,2

28,7

27,9

28,3

–2,4

60–80 %

3,7

6,3

6,2

6,0

6,3

5,7

2,6

80–100 %

4,5

8,8

5,6

6,5

5,5

6,2

1,0

Yhteensä

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Nettotulot
Äidin tulo-osuus, %

1990

1995

2000

2004

2007

Keski
määrin

Alle 20 %

8,8

7,2

9,9

9,7

9,7

9,0

0,9

20–40 %

48,5

35,7

38,7

36,0

37,0

39,2

–11,5

Tasa-arvoiset parit:
40–60 %

35,7

48,4

43,0

45,3

45,4

43,5

9,7

60–80 %

5,3

6,9

6,9

7,2

6,1

6,5

0,8

80–100 %

1,7

1,9

1,6

1,8

1,9

1,8

0,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Yhteensä

Muutos,
%-yks.

Muutos,
%-yks.
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Tulonsiirrot ja verotus vaikuttavat puolisoiden tulosuhteisiin kasvattamalla
sellaisten parien osuutta, joissa molemmat vanhemmat tuovat perheeseen suu
rin piirtein yhtä suuren tuloosuuden. Myös tässä tapahtui merkittävä muutos
vuosina 1990–1995. Hyvinvointivaltion vaikutuksesta ’tasaarvoparit’ ovat
muodostaneet 1990luvun puolivälistä suurimman ryhmän. Tämä on tapah
tunut käytännössä siten, että parit, joissa äitien markkinatuloosuus on alle
20 prosenttia, siirtyvät tulonsiirtojen johdosta ryhmään 20–40 prosenttia, ja
markkinatuloosuuksiltaan tähän 20–40 prosentin ryhmään kuuluvat siirtyvät
tulonsiirtojen ja verotuksen ansiosta ’tasaarvoparien ryhmään’. Toisaalta myös
niitä pareja, joissa äidin tuloosuus on isien osuutta suurempi, siirtyy ’tasa
arvoparien’ ryhmään.
Ovatko puolisoiden väliset suuret tuloerot tyypillisempiä pieni vai suuri
tuloisissa perheissä? Onko puolisoiden välisten samansuuruisten tulosuhteiden
yleistyminen seurausta lapsiperheiden köyhtymisestä vai yleinen kehityssuunta
kaikilla kotitalouksien tulotasoilla? Tähän kysymykseen etsitään vastausta
tarkastelemalla, miten parit sijoittuvat kotitalouksien eri tulotasoille äitien
tuloosuuksien mukaan. Lapsiperheet on jaettu äitien markkina ja nettotulo
osuuksien perusteella neljään ryhmään, siten että parit, joissa äitien osuus tuloista
on 60–80 tai 80–100 prosenttia, on yhdistetty. Nämä ryhmät ovat otosaineistossa
liian pieniä jaettavaksi viiteen tuloluokkaan. Lapsiperheiden tulotasoa kuvataan
lapsiperheiden keskuudessa muodostetuissa, kulutusyksikköä kohden lasketuissa
käytettävien tulojen tuloviidenneksissä. (Taulukko 8, s. 100.)
Tulokset on esitetty taulukossa 8 vain vuodelta 2007, mutta jakaumamuu
toksia raportoidaan myös koko tarkasteluajanjaksolta. Ensiksikin markkinatulo
osuuksien mukaisessa ryhmittelyssä alimpaan tuloviidennekseen kasautuu
pääosa suurimpien tuloerojen pariskunnista. Runsas 40 prosenttia niistä pareista,
joissa äitien tuloosuus on alle 20 prosenttia, sijoittuu pienituloisimpaan viiden
nekseen. Toisaalta myös runsas kolmannes (35 %) sellaisista pareista, joissa äiti
on pääasiallinen elättäjä, sijoittuu alimpaan tuloviidennekseen. Yksi pääasial
linen elättäjä perheessä on siis huomattava köyhyysriski ennen tulonsiirtojen
vaikutusta, olipa pääasiallinen elättäjä äiti tai isä. Äiti pääasiallisena elättäjänä
oli tosin vain noin 12 prosentissa, mutta isä 28 prosentissa lapsiperheitä vuonna
2007. Vuonna 1990 ääripäiden osuudet olivat pienemmät (taulukko 7).
Tulonsiirrot ja verotus muuttavat tilannetta siten, että pääasiassa äidin net
totuloilla elävien perheiden osuus alimmassa tuloviidenneksessä nousee 43 pro
senttiin. Vastaavasti pääasiassa isien nettotuloilla elävien perheiden osuus laskee
alimmassa viidenneksessä huomattavasti. Muutokset selittyvät pääasiassa äitien
saamista, ansiotulojen menetystä kompensoivista tulonsiirroista pikkulapsivai
heessa. Niitä lapsiperheitä, joissa äidin nettotulojen osuus on alle 20 prosenttia,
sijoittuu suhteellisesti vähiten keskituloisiin kotitalouksiin.
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Sellaisia tasaarvopareja, joissa puolisot ansaitsevat suurin piirtein yhtä
paljon markkinatuloja, on suhteellisesti eniten sekä keskituloisten että hyvä
tuloisten perheissä, molemmissa noin 27 prosenttia. Myös nettotuloiltaan tasa
arvoiset parit sijoittuvat yleisimmin keskimmäiseen (26 %) ja neljänteen (25 %)
tuloviidennekseen.
Yksi pääasiallinen tulonsaaja on perheelle köyhyysriski. Yleisimmin tämä
tilanne syntyy äidin käyttämien perhevapaiden aikana, eli kysymys on äidin
pienituloisuudesta. Tämä, tosin usein tilapäinen köyhyysriski on lapsiperheissä
yleistynyt sekä absoluuttisesti että suhteellisesti, koska sellaiset pikkulasten
perheet ovat yleistyneet, joissa äiti on pitkään työmarkkinoiden ulkopuolella.
Äitien tulojen enemmyyttä ja perheen sijoittumista alimpaan tuloviidennekseen
selittävät yleisimmin isien työttömyys tai pitkäaikaissairaus.

Taulukko 8. Kahden vanhemman lapsiperheiden sijoittuminen kotitalouden tuloviidenneksiina äidin
markkinatulo- ja nettotulo-osuuksien mukaan vuonna 2007, %.

Kotitalouden
tuloviidennes

20–40 %

40–60 %

Yli 60 %

I

41

8

7

35

II

22

19

19

20

III

13

20

27

17

IV

9

26

27

15

V

15

27

20

13

100

100

100

100

130 200

146 100

137 400

52 600

Yhteensä, %
Yhteensä
Kotitalouden
tuloviidennes

Äidin nettotulo-osuus yhteisistä nettotuloista
Alle 20 %

20–40 %

40–60 %

Yli 60 %

I

25

23

13

43

II

28

18

20

18

III

18

15

26

12

IV

6

19

25

12

V

23

25

16

15

100

100

100

100

45 200

172 600

211 500

37 000

Yhteensä, %
Yhteensä
a

Äidin markkinatulo-osuus yhteisistä markkinatuloista
Alle 20 %

Lapsiperheiden kesken lasketut käytettävissä olevien tulojen tuloviidennekset, ks. s. 85 (määritelmät).
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Seuraavaksi kuvaamme perheellistymisen vaikutusta puolisoiden välisiin tulo
eroihin seuraamalla samojen perheitä useamman vuoden ajan. Kohderyhmänä
ovat vuonna 1999 lapsen saaneet perheet vuotta ennen lapsen syntymää ja viisi
vuotta lapsen syntymän jälkeen eli koko tarkasteluikkuna perheen sisäiseen
tulonjakoon on seitsemän vuoden mittainen. Aineistossa on tietoja 28 383 per
heen elämästä.
Pitkittäistarkastelu puolisoiden välisistä tuloeroista vaatii tiedon molempien
puolisoiden tuloista useamman vuoden ajalta. Perheiden rakenne kuitenkin
muuttuu ajan kuluessa ja muutoksilla on oma osuutensa lopputulokseen (vrt.
Airion artikkeli tässä kirjassa). Taulukossa 9 on kuvattu tutkimusaineiston per
heissä tapahtuvia muutoksia vuosien 1998 ja 2004 välillä. Valtaosassa perheistä
havaitaan sama puoliso sekä ennen lapsen syntymää että viisi vuotta sen jälkeen.
Puoliso puuttuu rekisteritiedoista joko tarkastelujakson alussa tai sen päättyessä
noin 17 prosentilta äideistä. Tämä selittyy ensiksikin sillä, että erityisesti avo
liittoon syntyvillä lapsilla isään liittyvät rekisteritiedot eivät ole rekisteröityneet
vielä ennen lapsen syntymää.7 Toinen selitys liittyy vanhempien parisuhteen –
avio tai avoliiton – purkautumiseen. Noin seitsemällä prosentilla syntyneistä
lapsista ei havaita äidillä puolisoa 1998 tai 2004. Perheasemaan, tuloihin jne.
liittyvissä laskelmissa tarvittavaa tietoa puuttuu alle kahdelta prosentilta vuonna
1999 lapsen saaneista pareista.

Taulukko 9. Parisuhteiden pysyvyys vuonna 1999 lapsen saaneissa perheissä vuosina 1998–2004.
Perheitä

Osuus, %

20 586

72,5

487

1,7

Äidillä puoliso 1998, yksinhuoltaja 2004

2 490

8,8

Ei puolisoa 1998, puoliso 2004

2 432

8,6

Ei puolisoa kumpanakaan ajanhetkenä

1 949

6,9

439

1,6

28 383

100

Sama puoliso 1998 ja 2004
Äidillä puoliso molempina hetkinä,
mutta henkilö vaihtunut

Puuttuvat tulo- tms. tiedot
Yhteensä

7 Toki aivan valtaosalla avoliittoon syntyvistä lapsista äidin puolison (”isän”) tiedot ovat tiedossa
lapsen syntymähetkellä eri rekistereissä.
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Puolisoiden välisten tuloerojen tarkasteluun valitaan ne äidit, joilla havaitaan
puoliso vuotta ennen ja viisi vuotta lapsen syntymän jälkeen eli yhteensä noin 74
prosenttia aineiston perheistä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat ensim
mäisen lapsen vuonna 1999 saavat parit. Niiden parien, jossa puoliso havaitaan
vain tarkasteluperiodin alussa tai vain lopussa, sisällyttäminen tarkasteluihin ei
muuta tässä esitettyjä tuloksia. Ehkä hieman yllättäen näissä eroavissa ja muo
dostuvissa perheissä äitien tulosuhteet on varsin samanlaiset kuin parisuhteessa
pysyvien perheiden, vaikka hajoavien ja muodostavien parien tulojen taso kyllä
poikkeaa niistä lapsiperheistä, joissa vanhempien parisuhde pysyy samana koko
tarkasteluperiodin.8
Äitien markkinatulojen tuloosuuden laskua lasten syntymän jälkeen ja tä
män vaiheen kestoa selittää pitkälle perhevapaiden kesto. Ennen kuin ryhdymme
tarkastelemaan puolisoiden tulosuhteiden muutoksia lapsen syntymän jälkeen,
selvitämme miten lasten järjestys ja lukumäärä vaikuttavat äitien perhevapaiden
pituuteen.

Äitien ja isien perhevapaiden kesto
Niin vanhempainvapaat kuin tämän jälkeen mahdollisesti alkava kotihoidontuki
aikakin jakautuvat hyvin epätasaisesti puolisoiden kesken. Hämäläinen ja Takala
(2007, 27) ovat kuvanneet isien käyttämien vanhempainvapaiden kestoa vuoden
2003 bonusvapaauudistuksen jälkeen. Tuolloin noin neljännes isistä ei pitänyt
lainkaan perhevapaita, noin 70 prosenttia hyödynsi 1–3 viikkoa (6–18 päivää)
isyysvapaata, neljä prosenttia hyödynsi isyysvapaan lisäksi vanhempainvapaata
uuden ”hyvän isän normin” verran (yhteensä 42 vanhempainrahakauden päivää)
ja vain 2,5 prosenttia isistä piti pidemmän vanhempainvapaan. Kotihoidon tukea
on hyödyntänyt noin 5–6 prosenttia isistä (Kela 2009). Vuoden 2007 vanhem
painvapaauudistuksen jälkeen isien vanhempainvapaiden käyttö on yleistynyt
hieman, mutta isien perhevapaiden käyttö ei ole radikaalisti muuttunut (Kela
2009, 152).
Isien perhevapaiden kestot jäävät lyhyiksi verrattuna äitien perhevapaisiin.
Kuviossa 3 on esitetty äitien perhevapaiden kesto vuonna 1999 lasten saaneiden
keskuudessa lapsen järjestysluvun mukaan. Kuvio poikkeaa esimerkiksi Kelan
tilastoissa esitetyistä kotihoidontukijaksoista (ks. esim. Salmi ym. 2009) siten,
että kuviossa esitetään koko yhtenäisen perhevapaajakson kesto sisältäen siis
vanhempainvapaat ja kotihoidontukijakson. Lisäksi perhevapaa määritellään
jatkuvaksi, mikäli perheeseen syntyy uusi lapsi, ennen kuin edellinen perhevapaa

8 Ks. Airion artikkeli tässä kirjassa. Airion mukaan hajoavissa parisuhteissa vanhempien tulot ovat
keskimäärin pysyviä perheitä alemmalla tasolla jo ennen avioeroa.
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on päättynyt9. Kuvio 3 on siis räätälöity niin, että äidin perhevapaan katsotaan
kestävän niin kauan kuin äiti saa yhtäjaksoisesti jotakin perheetuutta. Kuitenkin
jos äidille maksettuihin perheetuuksiin tulee yli kahden kuukauden katkos,
perhevapaa katsotaan tällöin päättyneeksi. Kannattaa kuitenkin huomata, että
pystymme laskemaan perhevapaan keston vasta vuonna 1999 syntyneestä lap
sesta eteenpäin.
Kuviota 3 luetaan siten, että kukin viiva kuvaa, kuinka suuri osuus (pysty
akseli) äideistä on jatkanut vapaata tiettyyn kuukausissa laskettuun kestoon
saakka (vaakaakseli). Esimerkiksi kaikkien vuonna 1999 lapsen saaneiden
kohdalla perhevapaan mediaanikesto (50 %, vuodesta 1999 eteenpäin) on ollut
19 kuukautta. Kaikkien lasten kuvaaja on varsin samanlainen kuin ensimmäisen
lapsen ensimmäiset kolme vuotta. Ensimmäisen lapsen saaneiden äitien yhte
näisen perhevapaajakson mediaanikesto on 19 kuukautta ja lähes 30 prosenttia
ensimmäisen lapsen saaneista äideistä on perhevapaalla 36 kuukautta eli kolme
vuotta tai kauemmin. Ensimmäisen lapsen saaneista äideistä joka kymmenes on
perhevapaalla noin viisi vuotta.

Kuvio 3. Vuonna 1999 lapsen saaneiden äitien yhtenäisen perhevapaajakson kesto (äitiys- ja vanhem
painvapaa ja kotihoidon tuki), kuukausia.
%
100
90
80
70

Kaikki

60

1. lapsi

50
40

2. lapsi
3. lapsi

30

4.+ lapsi

20
10
0

kk
0

12

19 24

36

48

60

9 Kelan perhevapaatilastoissa kotihoidontukijakso katsotaan päättyneeksi silloin, kun perheeseen
syntyy uusi lapsi, jatkuipa kotihoidon tuen maksaminen tai ei.
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Lapsen järjestysluku vaikuttaa perhevapaan kestoon. Toisen tai sitä useam
man lapsen kohdalla perhevapaa voidaan kuvata vasta vuonna 1999 syntyneen
lapsen syntymästä eteenpäin. Näiden äitien perhevapaiden kestot ovat siis har
haisia alaspäin, todellisuutta lyhyempiä. Toisen lapsen kohdalla perhevapaiden
mediaanikesto on kaksi kuukautta lyhyempi kuin ensimmäisen lapsen saaneilla
ja joka viides äiti on perhevapaalla 36 kuukautta tai kauemmin. Yli kolme vuotta
kestävät perhevapaat ovat toisen lapsen saaneilla harvinaisia, koska useimmilla
perheillä lapsiluku on jo lopullinen ja perhevapaa päättyy vuonna 1999 syntyneen
nuoremman lapsen täyttäessä kolme vuotta. Sama havaitaan kolmannen lapsen
kohdalla, vaikka muuten kolmannen tai useamman lapsensa saaneet äidit ovat
yleisesti pidempään vapaalla kuin ensimmäisen tai toisen lapsen saaneet äidit.
Neljännen tai useamman lapsen saaneiden kohdalla – ehkä hieman yllättäen –
todennäköisyys jatkaa perhevapaalla lapsen täytettyä kolme vuotta on suurempi
kuin toisen ja kolmannen lapsen saaneilla. Näihin perheisiin syntyy siis uusia
lapsia todennäköisemmin kuin 2–3 lapsen ”perusperheisiin”. Todellisuudessa
useita lapsia saaneilla äideillä on myös takanaan pitkä perhevapaakausi, joka on
alkanut jo ennen seurantajaksomme alkua.
On mahdollista, että äitien perhevapaiden kestot jossain määrin lyhenivät
hyvän taloustilanteen myötä 2000luvun alkupuoliskolla ja ennen vuoden 2008
lopulla alkanutta taantumaa. Toisaalta vuonna 2005 toteutettiin päivärahauudis
tus, jonka seurauksena pian ensimmäisen lapsen jälkeen toisen lapsensa saaneet
äidit saattoivat säilyttää aiemman ansioon sidotun päivärahansa putoamatta
minimipäivärahan saajiksi. Mikäli vanhemmat ovat reagoineet uudistukseen,
yhtäjaksoisten perhevapaajaksojen pituus on saattanut jopa kasvaa. Syntyvyys on
2000luvulla hieman noussut ja Salmen ym. (2009) mukaan äitien aikomukset
jäädä uudelle perhevapaalle ovat lisääntyneet hiukan aikaisempaan verrattuna.
Perhevapaita hyödyntävien isien osuus on hieman kasvanut 2000luvulla toteu
tettujen perhevapaauudistusten jälkeen ja isien yhteenlasketuissa perhevapaa
päivissä on tapahtunut pieni liikahdus tasaarvoisempaan suuntaan (Kela 2009).
Muutoksista huolimatta isien perhevapaiden yhteydessä puhutaan kokonaiskes
ton kohdalla kuitenkin päivistä ja viikoista, kun äitien kohdalla perhevapaiden
kokonaiskesto on kuukausia ja merkittävällä osalla äideistä jopa useita vuosia.
Puolisoiden välisen tulojen tasaarvon kannalta tämä tarkoittaa sitä, että perheel
listymisen aiheuttama tulojen pieneneminen näkyy melko pitkään nimenomaan
äitien markkinatuloosuuksissa.

Puolisoiden tulosuhteet lapsen iän ja lasten lukumäärän karttuessa
Yleiskuvan saamiseksi tarkastellaan ensin naisten henkilökohtaisten tulojen
tuloosuutta puolisoiden yhteenlasketuista tuloista kaikissa alle 6vuotiaiden
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lasten kahden vanhemman perheissä vuonna 2004 samaan tapaan kuin edellä
poikkileikkaustarkasteluissa. Perheisiin on siis syntynyt yksi tai useampia lapsia
jossain vaiheessa vuosina 1999–2004. Kuviossa 4 on esitetty naisten tulojen osuus
eri tulokäsitteillä viisiluokkaisena: alle 20 prosenttia, 20–40, 40–60, 60–80 ja
yli 80 prosenttia. Täydellinen puolisoiden tulojen tasaarvo tarkoittaisi sitä, että
äidin tuloosuus on 50 prosenttia yhteenlasketuista tuloista: tässä tasaarvoisiksi
luokitellaan parit, joissa äitien tuloosuus on 40–60 prosenttia. Kuvio vahvistaa
edellä esitettyjä tuloksia siitä, että pikkulapsivaiheessa äitien markkinatulojen
osuus vanhempien tuloista on sangen vähäinen. Vuosina 1999–2004 lapsen
saaneiden äitien markkinatuloosuus on alle viidennes puolisoiden yhteisistä
tuloista peräti 40 prosentilla perheistä. Kaiken kaikkiaan 68 prosentissa perheistä
isien tulot ovat suuremmat kuin äidin tulot. Suurin piirtein samansuuruiset
markkinatulot ovat hieman vajaalla neljänneksellä ja äidin tulot ovat isän tuloja
suuremmat noin 9 prosentissa perheistä.
Henkilökohtaisten saatujen tulonsiirtojen huomioiminen (bruttotuloosuus)
sekä tulonsiirtojen ja verotuksen yhteisvaikutuksen huomioiminen (nettotulo
osuus) tasoittavat huomattavasti puolisoiden välisiä tuloeroja pikkulapsivaihees
sa. Naisten tulojen osuus puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista on yleisim
min 20–40 prosenttia (40 prosenttia perheistä) ja tasaisen tulonjaon perheitä
on tulonsiirtojen ja verotuksen huomioimisen jälkeen hieman yli kolmannes.
Nettotuloilla tarkastellen niitä äitejä, joilla on puolisoitaan enemmän tuloja, on
lähes saman verran kuin markkinatuloosuuksia tarkasteltaessa.

Kuvio 4. Äitien tulo-osuudet vuonna 2004, vuosina 1999–2004 lapsen saaneet perheet.
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Edellinen kokonaiskuva edustaa yhtä poikkileikkaustilannetta pikkulapsi
perheistä. Seuraavaksi vertaamme, mitä äitien tuloosuudelle tapahtuu ennen
ensimmäisen lapsen syntymää ja sen jälkeen. Vuotta ennen ensimmäisen lapsen
syntymää puolisot ovat kaikilla tulokäsitteillä mitaten kaikkein tasaarvoisimpia
(taulukko 9). Tulevien äitien markkinatulojen tuloosuuden mediaani oli lähes
42 prosenttia, ja tulonsiirtojen ja verotuksen vaikutus puolisoiden väliseen tulon
jakoon on vähäinen. Neljännes naisista (p25) toi perheen talouteen enintään 28
prosenttia tuloista ennen ensimmäisen lapsen syntymää, mutta noin neljännes
äideistä ansaitsi vähintään puolet puolisoiden yhteenlasketuista tuloista kaikilla
tulokäsitteillä tarkasteltuna (p75).

Taulukko 9. Äitien tulo-osuudet ennen lapsen syntymää ja sen jälkeen eri tulokäsitteillä.
Markkinatulo-osuus

Bruttotulo-osuus

Nettotulo-osuus

5 vuotta
5 vuotta
5 vuotta
Ennen syntymän Ennen syntymän Ennen syntymän
syntymää jälkeen syntymää jälkeen syntymää jälkeen
1998
2004
1998
2004
1998
2004
Kaikki ensimmäisen lapsen
1999 saaneet
Mediaani

41,6

31,7

42,3

36,3

43,5

38,4

Tulo-osuuksien pienimmän
neljänneksen yläraja (p25)

27,6

9,6

31,5

23,9

34,0

26,4

Tulo-osuuksien suurimman
neljänneksen alaraja (p75)

51,9

45,9

52,1

46,5

51,6

47,0

Mediaani

42,5

41,9

43,0

41,7

44,1

43,1

Tulo-osuuksien pienimmän
neljänneksen yläraja (p25)

28,6

29,3

32,0

31,4

34,5

34,0

Tulo-osuuksien suurimman
neljänneksen alaraja (p75)

52,4

51,7

52,5

50,9

51,9

51,0

Mediaani

41,2

26,7

42,0

34,1

43,3

36,2

Tulo-osuuksien pienimmän
neljänneksen yläraja (p25)

27,3

4,5

31,4

22,1

33,9

24,5

Tulo-osuuksien suurimman
neljänneksen alaraja (p75)

51,9

42,4

51,6

44,4

51,5

45,3

Ensimmäinen lapsi 1999,
ei muita lapsia

Ensimmäinen lapsi 1999,
myös muita lapsia
2000–2004
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Lasten syntymän jälkeinen tulosuhteiden kehitys riippuu pitkälle siitä,
tuleeko perheeseen lisää lapsia esikoisen jälkeen. Lyhyehköllä tarkastelujaksol
lamme ensimmäisen lapsen vuonna 1999 saaneista vain kolmannes ei saanut lisää
lapsia vuoden 2004 loppuun mennessä. Lopuille 67 prosentille syntyi esikoisen
jälkeen yhdestä viiteen lasta. Niissä perheissä, joissa lasten määrä jää tarkastelu
periodilla yhteen lapseen, äidit palaavat perhevapaiden jälkeen ansiotyöhön
ja lähestulkoon saavuttavat ennen ensimmäisen lapsen syntymää vallinneen
tuloosuutensa puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Yhden lapsen saaneilla
tulosuhde jää tulokäsitteestä riippuen vain 0,6–1,3 prosenttiyksikköä ennen
lapsia havaittavasta tilanteesta.
Mikäli perheeseen on syntynyt esikoisen jälkeen muita lapsia vuosina
2000–2004, puolisoiden tulosuhde on vielä 2004 selvästi alhaisemmalla tasolla
kuin ennen ensimmäisen lapsen syntymää. Markkinatuloilla mitaten äitien
tuloosuus on keskimäärin 15 prosenttiyksikköä pienempi verrattuna ennen
ensimmäisen lapsen syntymää vallinneeseen tilanteeseen. Henkilökohtaiset
tulonsiirrot ja verotus kuitenkin tasaavat eroa niin, että äitien tuloosuus on
vuonna 2004 keskimäärin 8 prosenttiyksikköä bruttotuloilla ja 7 prosenttiyksik
köä nettotuloilla mitaten pienempi kuin ennen ensimmäisen lapsen syntymää.
Perheen esikoisen ollessa 5vuotias peräti neljännes äideistä tuo perheeseen alle 5
prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista markkinatuloista mutta jopa neljännek
sen nettotuloista. Samaan aikaan neljännes äideistä tuo – kaikilla tulokäsitteillä
mitaten – vähintään 40 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista tuloista.
Lasten määrä ja perhevapaiden kokonaiskesto määrittelevät hyvin pitkälle
sitä, miten äitien osuus puolisoiden yhteenlasketuista tuloista kehittyy. Aineisto
ei mahdollista sitä, että tarkastelisimme lasten vaikutusta ennen ensimmäisen
lapsen syntymää siihen saakka, kunnes perheen viimeinenkin lapsi on syn
tynyt ja kasvaa kouluikään. Tällöin äidit ovat yleensä viimeistään palanneet
työelämään. Jonkinlainen arvio tästä voidaan kuitenkin tehdä, jos oletamme,
että ennen ensimmäistä lasta tässä aineistossa havaitsemamme tulosuhde on
yleistettävissä niihin, joille lapsi on toinen, kolmas tai useampi. Markkina
tuloilla tämä tulosuhde on siis ollut noin 41–42 prosenttia (ks. kuvio 5, s. 109).
Markkinatuloosuuden kehitys vuodesta 1999 eteenpäin on hyvin erilainen
riippuen siitä, monesko syntynyt lapsi on ja syntyykö perheeseen uusia lapsia.
Niillä, joilla lapsi on ensimmäinen ja muita lapsia ei perheeseen synny, keski
määräinen äidin markkinatuloosuus käy pienimmillään noin 30 prosentissa
ja palaa lähtötasolleen lapsen 5. syntymäpäivään mennessä. Mikäli esikoinen
ei jää ainoaksi lapseksi, äidin markkinatuloosuus oli vielä 2004 keskimäärin
alemmalla tasolla, kuten jo edellä kuvasimme.
Mikäli vuonna 1999 syntynyt lapsi on järjestyksessä toinen (tai kolmas
tai useampi), markkinatuloosuus on jo heti lähtötilanteessa merkittävästi
pienempi. Lähtötilanne näissä perheissä on vuonna 1998 puolisoiden välisen
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tulotasaarvon kannalta keskimäärin 12 prosenttiyksikköä alemmalla tasolla
kuin muilla puolisoilla ennen ensimmäisen lapsen syntymää. Mikäli vuonna
1999 syntynyt toinen tai useampi lapsi jää viimeiseksi – kuten suurimalla osalla
perheistä voidaan olettaa keskimääräisen lapsiluvun mukaan – äitien markki
natulot kasvavat ja tulosuhde nousee. Kannattaa kuitenkin huomata, että toisen
tai useamman lapsen vuonna 1999 saaneet äidit eivät saavuta vertailuryhmän
ennen lasten syntymää vallinnutta tuloosuutta. Keskimäärin tarkastellen äidit
pääsevät kuitenkin markkinatuloillakin suhteellisen lähelle. Esimerkiksi toisen
lapsen vuonna 1999 synnyttäneet äidit pääsevät lähes 40 prosentin tuloosuuteen.
Oma lukunsa markkinatulojen kohdalla ovat äidit, joilla vuonna 1999 synty
nyt lapsi on järjestysluvultaan toinen tai useampi ja joiden perheisiin syntyy lisää
lapsia vuoden 2004 loppuun mennessä. Kuten kuviosta nähdään, näiden äitien
keskimääräiset markkinatuloosuudet pysyvät hyvin pieninä koko tarkastelu
jakson. Valitettavasti emme näe, mihin äitien tuloosuus asettuu viimeisenkin
lapsen kasvettua koulu ja teiniikään, mutta voidaan olettaa, että pitkä työ
markkinoilta poissaolo jättää jäljen äidin tulokehitykseen ja äitien tuloosuus jää
pysyvästi pienemmäksi kuin ennen ensimmäisen lapsen syntymää. Vuonna 2004
näissä äideissä on vielä paljon kokonaan ilman markkinatuloja olevia. Kaikista
vuonna 1999 lapsen saaneista äideistä nämä useampia lapsia saavat äidit (kaksi
alinta viivaa kuviossa) ovat noin viidennes.
Kun tarkastelu tehdään nettotuloilla (kuvio 6), äitien taloudellinen asema
kohenee huomattavasti markkinatuloosuuksiin verrattuna. Ennen esikoisen
syntymää nettotulot ovat peräti 44 prosenttia ja äitien keskimääräinen tuloosuus
on 40 prosentin tienoilla kaikilla niillä naisilla, joilla vuonna 1999 syntynyt lapsi
on tarkasteluperiodin viimeinen. Vuonna 2004 nettotuloosuudet ovat keski
määrin vain 1–10 prosenttiyksikköä pienemmät kuin ennen ensimmäisen lapsen
syntymää. Kuvioiden 5 ja 6 vertailu osoittaa, että tulonsiirtojen (ja verotuksen)
tasaava vaikutus on voimakas. Nettotulojen tulosuhteella mitaten äitien tulo
osuus on erityisesti useampia lapsia tarkasteluperiodilla saaneiden keskuudessa
pienin vuonna 2002 eli pienempi kuin vuonna 1999, jolloin kaikkiin perheisiin on
syntynyt lapsi. Markkinatuloosuuksissa äitien kannalta heikoin vuosi oli vuosi
1999. Syy nettotulojen erilaiseen aikaprofiiliin on vanhempainetuusajalta mak
settavien ansiosidonnaisten tulonsiirtojen jääminen pois ja niiden tilalle tuleva
kotihoidon tuki, joka pienentää äitien tulonsiirtojen kautta saamaa tuloosuutta.
Kuten edellä poikkileikkaustarkasteluissa ja ensimmäisten lasten kohdalla
havaittiin, keskiarvojen taakse voi piiloutua varsin isoja eroja. Liitetaulukossa
on kuvattu jakauman muutoksia tulosuhteiden alimman neljänneksen ylärajalla
sekä mediaanin ja ylimmän neljänneksen alarajalla. Tulosuhteet on laskettu
sekä markkina että nettotuloista lasten järjestysluvun ja uusien lasten synty
män mukaan. Lähtötilanne ennen ensimmäistä lasta toimii hyvänä vertailu
kohtana kaikille ryhmille. Jakaumatarkastelut osoittavat, että keskiarvojen
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Kuvio 5. Äitien keskimääräiset markkinatulo-osuudet vuonna 1999 lapsen saaneiden perheissä, %.
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Kuvio 6. Äitien keskimääräiset nettotulo-osuudet vuonna 1999 lapsen saaneiden perheissä, %.
%
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1998

1999

1. lapsi 1999; ei lisää lapsia 2000–2004
2. lapsi 1999; ei lisää lapsia 2000–2004
3. tai useampi lapsi 1999; ei lisää lapsia
2000–2004

2002

2004

1. lapsi 1999, lisää lapsia 2000–2004
2. lapsi 1999, lisää lapsia 2000–2004
3. tai useampi lapsi 1999, lisää lapsia
2000–2004

Perhepiirissä

110

ja mediaanien takana on huomattava tulosuhteiden vaihtelu erityisesti markkina
tuloissa. Mikäli vuonna 1999 syntynyt lapsi on toinen tai useampi, neljännes per
heistä on sellaisia, jossa tulosuhde jo ennen lapsen syntymää on markkinatuloilla
mitaten hyvin epätasaarvoinen. Nämä äidit ansaitsevat tuolloin 0–10 prosenttia
puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Samaan aikaan neljännes kaikista äideistä
tuo yli 40 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista markkinatuloista. Olennaista
tuloksissa on kuitenkin se, että äitien markkinatulojen tuloosuudet palautuvat
varsin lähelle lähtötilannetta, mikäli perheeseen syntyy vain 1–2 lasta. Kolman
nen tai useammankin lapsen syntymän jälkeen äidit pääsevät kohtalaisen lähelle
ennen lasten saamista vallinnutta tilannetta.
Toinen keskeinen tulos on, että nettotuloilla mitaten äitien tulosuhde on
huomattavasti tasaarvoisempi kuin markkinatuloilla mitaten. Erityisesti tulon
siirtojärjestelmä, mutta jossain määrin myös verotus tasaavat huomattavasti
puolisoiden välisiä tuloeroja. Tulontasaus on voimakkainta luonnollisesti silloin,
kun äidin markkinatulojen tulosuhde on pienin. Niissä ryhmissä, joissa äidin
markkinatuloosuus on nolla tai hyvin lähellä sitä, äidit tuovat perheeseen tulon
siirtojen ja verotuksen jälkeen 20–25 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista
nettotuloista.
Puolisoiden välisten tulosuhteiden kehitys heijastelee Kellokummun (2006)
ja Naparin (2007) tuloksia perhevapaiden vaikutuksista äitien ansioihin. Olen
naista vaikutuksen suuruudessa ja kestossa on syntyneiden lasten lukumäärä ja
perhevapaiden kesto. Pidempi seurantaperiodi auttaisi arvioimaan, kuinka pitkän
aikaa puolisoiden väliset tuloerot säilyvät ja palautuvatko muut kuin yhden lap
sen saaneet perheet ennen haikaran vierailua vallinneelle tulosuhteiden tasolle.

Yhteenveto ja johtopäätökset
Tämän artikkelin tavoitteena oli selvittää, millaiset ovat puolisoiden väliset
markkinatulojen suhteet ja miten hyvinvointivaltio muuttaa puolisoiden tulo
osuuksia kahden vanhemman lapsiperheissä. Ensin puolisoiden tuloosuuksien
muutoksia tarkastellaan pitkällä aikavälillä, elinvaiheeltaan samanlaisissa per
heissä vuosina 1990–2007. Toisessa vaiheessa tarkastelu kohdistetaan samoihin
lapsiperheisiin. Näitä kahden vanhemman perheitä yhdistää se, että kaikki ovat
saanet lapsen vuonna 1999. Puolisoiden välisiä tulosuhteita seurataan lapsen
syntymää edeltävästä vuodesta kuusi vuotta eteenpäin vuoteen 2004 asti.
Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana lapsiperheiden rakenteessa,
määrässä ja sosioekonomisessa asemassa on tapahtunut huomattavia muutoksia.
Osa lapsiperheiden sosioekonomisen rakenteen muutoksista liittyy 1990luvun
vaihteen ja alun perhepoliittisiin uudistuksiin ja osa saman vuosikymmenen
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alkupuolen talouslamaan. Nämä tekijät vaikuttivat muun muassa siihen, että
perinteinen työnjako pienten lasten perheissä vahvistui, kun äitien lastenhoito
jaksot pitenivät. Pienten lasten perheissä yhden ansiotyössä käyvän perhemalli
yleistyi ja kahden ansaitsijan malli heikkeni.
Ansaitsijamallin muutos näkyy äitien tulojakaumissa. Vuonna 1990 pienten
lasten äitien tulot jakautuivat samankaltaisesti kuin kaikkien äitien ja naisten.
Jakauma oli yksihuippuinen, ja enemmistöllä äideistä tulotaso keskittyi lähelle
mediaanituloa. 1990luvulla äitien tulojakauma muuttui kaksihuippuiseksi niin,
että hyvin pienituloisia oli suunnilleen yhtä suuri osuus äideistä kuin keskituloi
sia. Pienten lasten perheissä tapahtunut ansaitsijamallin muutos ei kuitenkaan
siirry kouluikäisten lasten perheisiin. Näissä perheissä molemmat puolisot ovat
työmarkkinoilla, kuten 1990luvun vaihteessa, tosin hieman aikaisempaa useam
min jompikumpi vanhemmista on työttömänä.
Suurista muutoksista huolimatta äitien keskimääräinen tuloosuus perhei
den yhteisistä tuloista on pysynyt hämmästyttävän samankaltaisena nuoremman
lapsen iästä ja tulolajista riippumatta vuosina 1990–2007. Alle 3vuotiaiden lasten
äitien osuus perheen markkinatuloista on noin neljänneksen ja tätä vanhempien
lasten perheissä runsaan kolmanneksen. Tulonsiirtojen ja verotuksen jälkeen
alle 3vuotiaiden lasten äitien osuus perheen nettotuloista kasvaa runsaaseen
kolmannekseen ja tätä vanhempien lasten perheissä noin 40 prosenttiin.
Vaikka muutokset äitien keskimääräisissä tuloosuuksissa osoittautuivat
odotettua pienemmiksi, osoittautuivat muutokset suurehkoiksi äitien markki
natulojen kehityksessä ja puolisoiden tuloosuuksien ääripäissä. Niiden parien,
joissa äitien osuus perheen markkinatuloista oli joko hyvin pieni (alle 20 prosent
tia) tai sitten suurempi kuin puolison tulot (yli 60 prosenttia yhteisistä tuloista),
osuus kaikista pareista on kasvanut. Molemmat ryhmät ovat muita useammin
kaikkein pienituloisimpia lapsiperheitä. Jos äidin tuloosuus markkinatuloista
on suurempi kuin puolison, selittyy lapsiperheen pienituloisuus usein sillä, että
perheen isä on työttömänä ja tuloista suuri osa on tulonsiirtoja. Jos taas äitien
tuloosuus on hyvin pieni, on äiti kotona hoitamassa lapsia tai työttömänä.
Pienten lasten perheissä ansaitsijamallin muutokset lisäävät lapsiperheiden
taloudellisia riskejä mahdollisen eron sattuessa. Lapsiperheiden eroriski on selväs
ti kasvanut, ei vain avioerojen yleistymisen vaan myös avoliittojen yleistymisen
myötä, sillä avoliittojen eroriski on kolminkertainen. Yhden ansaitsijan perhe
malli kahden vanhemman perheissä voi osoittautua taloudelliseksi riskiksi myös
silloin, jos pääasiallinen ansaitsija joutuu työttömäksi tai pitkäaikaissairaaksi.
Puutteellinen työhistoria oikeuttaa vain tarveharkintaisiin tulonsiirtoihin tai
ei niihinkään, jos puolison tulot ylittävät tarveharkintarajat. Kuitenkin vain
aviopuolisoilla – ei avopuolisoilla – on keskinäinen elatusvastuu toisistaan.
Lasten syntymästä aiheutuva äidin tuloosuuden laskun suuruus ja kesto
riippuu pitkälle siitä, montako lasta perheeseen syntyy ja millaisen hoitomuodon
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perhe lapsilleen valitsee. Lasten lukumäärän kasvaessa perheet – käytännössä
äidit – turvautuvat hyvin yleisesti kotihoidon tukeen, jonka seurauksena hei
dän tulotasonsa laskee suhteessa puolison tuloihin. Puolet ensimmäisen lapsen
saavista äideistä on kotona vähintään 19 kuukautta lapsen syntymän jälkeen, 30
prosenttia vielä 36 kuukauden päästä ja 20 prosentilla perhevapaa jatkuu toisen
tai kolmannen lapsen syntymän johdosta. Vain joka viides äiti päättää perheva
paansa siinä vaiheessa, kun lapsi on vuoden ikäinen. Perhevapaiden epätasaista
jakaumaa suomalaisissa lapsiperheissä kuvaakin se, että isien perhevapaissa
puhutaan kokonaiskeston kohdalla päivistä ja viikoista, kun äitien kohdalla
perhevapaiden kokonaiskestossa puhutaan kuukausista ja jopa useista vuosista.
Puolisoiden väliset tulosuhteet ovat tasaisimmat ennen ensimmäisen lapsen
syntymää. Äidit tuovat tuolloin perheeseen tulokäsitteestä riippuen keskimäärin
42–44 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Ennen ensimmäisen lap
sen syntymää neljänneksellä äideistä markkinatuloosuus on vain 27–28 prosenttia
ja runsaalla neljänneksellä äitien markkinatulojen osuus on suurempi kuin isien.
Lasten syntymä vähentää äitien markkinatulojen osuutta, mutta tulonsiirrot
ja vähäisessä määrin myös verotus tasaavat perhevapaista johtuvia puolisoiden
välisiä tuloeroja. Äitien markkinatulojen osuudet pienenevät keskimäärin 10–15
prosenttiyksikköä, mutta nettotulojen osuudet vain viitisen prosenttiyksikköä. Jos
perheeseen ei synny lisää lapsia, äitien keskimääräiset markkinatulojen osuudet
palautuvat suunnilleen lapsen syntymää edeltävälle tasolle viidessä vuodessa.
Sen sijaan jos lapsia syntyy lisää, putoaa äitien nettotuloilla laskettu tuloosuus
keskimäärin kolmannekseen vuosien ajaksi.
Tiivistetty vastaus artikkelin kysymykseen, viekö haikara tasaarvon, on,
että kyllä vie markkinatuloilla mitattuna ja väliaikaisesti. Ensimmäisen lapsen
syntyessä puolisot ovat melko tasaarvoisessa taloudellisessa asemassa tekemässä
päätöksiä perhevapaiden käytöstä. Lasten kotihoitojakson aiheuttama tulojen
väheneminen voi kuitenkin näkyä ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen pitkään
äitien markkinatuloosuuksissa. Tämä tulojen epäsuhta voi osaltaan johtaa siihen,
että seuraavien lasten syntyessä isien ei kannata jäädä perhevapaalle.
Tämän tutkimuksen perusteella ei voida vastata kysymykseen, missä mää
rin perhevapaiden kohdentuminen pääasiassa äideille johtuu perheiden prefe
rensseistä ja tietoisista valinnoista ja missä määrin valinnanmahdollisuuksien
puutteesta eli äitien heikosta työmarkkinaasemasta. Vaikka kansainvälisessä
vertailussa suomalaiset naiset ja äidit tuovat perheisiin keskimäärin suhteelli
sen suuren tuloosuuden, ei tuloosuus ole kasvanut. Myöskään sukupuolten
väliset palkkaerot eivät ole kaventuneet viimeisen 20 vuoden aikana. Haaste
perhevapaiden kehittämisessä onkin tasaarvon kannalta se, miten perinteisen
työnjaon kehää voitaisiin purkaa ja kannustaa vanhempia perhevapaiden tasai
sempaan jakamiseen.
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Mikko Niemelä ja Anu Raijas
Lapsiperheiden kulutus ja perheen sisäinen päätöksenteko
Johdanto
Perheiden kulutuksen tutkiminen on ollut keskeinen teema niin toimeentulo
kuin kulutustutkimuksissakin. Ensimmäiset kulutustutkimukset sekä meillä
Suomessa että muualla maailmassa käsittelivät juuri työläisperheiden kulutusta
ja toimeentuloa (Booth 1895; Hjelt 1912). Kulutuksen tutkimisen merkitys ei ole
ajan kuluessa vähentynyt, sillä kulutusta pidetään yhä keskeisenä hyvinvoinnin
mittana, koska kulutuksella tyydytetään ihmisten tarpeita. Vielä nykyisinkin
kulutus on tärkeä yhteiskunnallisten jakojen ja toimintojen muodostaja sekä
arkielämän jäsentäjä. Kulutukseen osallistumista on pidetty jopa tärkeimpänä
sosiaalisena käytäntönä, jonka avulla yksilöt kiinnittyvät ympäröivään yhteis
kuntaan ja luovat omaa identiteettiään (Bauman 1998; Miles 1998). Empiiriset
tutkimukset ovat osoittaneet kulutukseen liittyvän ajankohdasta toiseen pysyviä
väestöryhmittäisiä eroja. Esimerkiksi tulojen vaikutus kulutukseen itse asiassa
lisääntyi 2000luvun alkua kohden. Samoin elinvaiheisiin ja elämäntilanteisiin
liittyvillä tekijöillä on keskeinen merkitys siinä, miten ihmiset kuluttavat (esim.
Raijas 2000; Räsänen 2003 ja 2008).
Tämän artikkelin tavoitteena on tarkastella lapsiperheiden kulutuksen ra
kennetta ja kulutuspäätösten muodostumista perheen sisällä. Tutkimus rajataan
lapsiperheiden vapaaajan kulutukseen. Tietoliikenteen lisäksi lapsiperheet ovat
1990luvun loppupuolelta lähtien kuluttaneet yhä enemmän rahaa esimerkiksi
kulttuuri ja huvipalveluihin sekä ulkona syömiseen (Raijas ja Wilska 2008, 243).
Vapaaajan viettoa ja siihen liittyvää kulutusta tarkastelemalla voidaan hahmot
taa, millä tavoin kotitaloudet pyrkivät kiinnittymään ympäröivään yhteiskuntaan
ja osallistumaan sen toimintaan. Vapaaajan kulutus on tärkeää kaikille, mutta
erityisesti lapsille ja nuorille, sillä se on näkyvää kulutusta, jolla kiinnitytään
haluttuihin viiteryhmiin ja rakennetaan omaa identiteettiä. Harrastusmahdolli
suudet ja osallistuminen erilaisiin vapaaajan aktiviteetteihin ovat nimenomaan
lapsille ja nuorille keskeisiä areenoita, joissa lasten ja nuorten väliset sosiaaliset
jaot muodostuvat. Ahlqvist (2004) on esittänyt, että suurimmat erot erilaisia
kulutustavaroita omistavien ja omistamattomien lapsiperheiden välillä ovat
investointiluonteisen kulutuksen ja yksityisautoilun ohella juuri vapaaaikaan
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liittyvien kulutustavaroiden hankinnassa. Samoin rahan käyttöä edellyttävä
vapaaajan vietto – matkailu ja erilaiset harrastukset – erottelevat lapsiperheitä.
Lapsiperheiden kulutuksen tutkimisen pulmana on perinteisesti ollut se,
että pelkkiä kulutusmenoja tarkastelemalla emme tiedä, millä tavoin kulutus
perheen sisällä rakentuu – kenelle kotitalouden jäsenistä mikäkin kulutuksen
osaalue kohdentuu tai miten kulutuspäätökset perheen sisällä tehdään. Tässä
artikkelissa saamme lisävalaistusta tähän seikkaan tutkimalla kulutustietojen
ohella kulutuspäätösten tekemistä perheen sisällä. Kulutuspäätösten rakentu
misen avulla voidaan myös paremmin arvioida, millä tavoin kulutusmenot ja
sen myötä hyvinvointi mahdollisesti jakaantuvat kotitalouden jäsenten kesken.
Artikkelin seuraavissa osissa käymme aluksi läpi aiempaa tutkimusta lapsi
perheiden kulutuksesta sekä puolisoiden välisestä taloudellisesta päätöksenteosta
ja lasten vaikutuksesta perheen kulutukseen ja päätöksentekoon. Tämän jälkeen
tarkennamme tutkimuksen tavoitteita ja esittelemme käyttämämme aineistot
ja menetelmät. Tutkimuksen empiirinen osio jakautuu kahteen osaan. Ensim
mäisessä osassa tarkastellaan lapsiperheiden kulutusrakennetta ja erityisesti
vapaaajan kulutuksen rakentumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Toinen osa
keskittyy perheen sisäiseen päätöksentekoon, jossa kiinnostus kohdistuu vapaa
ajan hankintoja koskeviin päätöksiin. Artikkelin viimeisessä luvussa tehdään
johtopäätökset saaduista tuloksista.

Katsaus aiempaan tutkimukseen
Lapsiperheiden kulutus
Lapsiperheiden kulutus on kiinnostanut niin taloustieteilijöitä kuin sosiologeja
kin. Taloustieteellisessä tutkimuksessa kiinnostus on usein kohdistunut lasten
aiheuttamiin kustannuksiin. Tällöin tarkastelun kohteina ovat olleet ennen
kaikkea kotitalouteen liittyvät skaalaedut, jotka huomioon ottamalla voidaan
vertailla rakenteeltaan erilaisten kotitalouksien tuloja tai menoja. Lasten kus
tannusten laskeminen onkin linkittynyt vahvasti kulutusyksikköasteikkojen
eli ekvivalenssiskaalojen määrittämiseen (Deaton ja Muellbauer 1986; Hagfors
1988; Sullström 1989; Bradbury 2003). Skaalaetujen perusajatuksena on, että
kotitalouden jäsentä kohti lasketut kustannukset tietyn kulutustason saavutta
miseksi vähenevät kotitalouden koon kasvaessa, sillä kotitalouden hyödykkeet
ovat osittain yhteiskäyttöisiä. Tällaisia ovat esimerkiksi monet kotitalousvälineet
ja kalusteet, kuten jääkaappi, taulut tai vaikkapa kodin valaistus.
Aiempi kirjallisuus tarjoaa useita lasten kustannuksien määrittelytapoja.
Näissä tavoitteena on määritellä se tulojen määrä, jolla vanhemmat saisivat
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saman kulutustason kuin heillä olisi ilman lapsia. Empiirisissä tutkimuksissa
paljolti käytetty menetelmä on vain aikuisten kuluttamien hyödykkeiden tar
kastelu, alun perin niin sanottu Rothbarthin menetelmä (Rothbarth 1943; em
piirinen esimerkki suomalaisella aineistolla, ks. Sullström 1989). Vain aikuisten
kulutuksen määrittämiseen liittyy kuitenkin teoreettisia ja käytännön pulmia.
Tutkimuksissa on käytännön syistä keskitytty esimerkiksi ainoastaan tupakka
ja alkoholimenoihin, jotka kuvaavat aikuisille kohdentuvia menoja vain hyvin
rajoitetusti. Lisäksi edellä mainitut menot eivät ole herkkiä tulojen muutoksille.
Tämä aiheuttaa ekonometrisen pulman, sillä lasten kustannusten määrittämisen
laskentatapa perustuu nimenomaan tulojen muutoksille (määrittelytavoista esim.
Deaton ja Muellbauer 1986; Dickens ym. 1996). Pelkästään kulutusmenoihin
pohjautuvia lähestymistapoja on kritisoitu myös siksi, että niiden perusteella
ei tiedetä, mikä on lasten merkitys vanhempien ajankäytölle. Esimerkiksi pieni
lapsi sitoo vanhempien ajankäyttöä enemmän kuin vanhempi lapsi, ja tämä aika
on pois jostakin muusta toiminnasta (Apps ja Rees 2001; Bradbury 2008). Tästä
näkökulmasta esimerkiksi perhevapaat ja niihin liittyvät käytännöt ovat yhtey
dessä lapsista aiheutuviin kustannuksiin (ks. Haatajan ja Hämäläisen artikkeli
tässä kirjassa, ajankäytön osalta ks. Österbackan artikkeli tässä kirjassa).
Aihetta taloussosiologisesta näkökulmasta tarkastelevat tutkimukset ovat
lähestyneet lapsiperheiden kulutusta tutkimalla, minkälainen kulutus on lapsi
perheille tyypillistä ja mitkä tekijät vaikuttavat lapsiperheiden kulutukseen.
Kolme keskeisintä lapsiperheiden kulutukseen vaikuttavaa seikkaa ovat aiempien
tutkimusten valossa perheen tulotaso, lasten lukumäärä ja lasten ikä. Suomessa
eri tuloryhmien kulutuseroja tarkasteltaessa on havaittu, että pienituloisten lapsi
perheiden kulutuksessa korostuu muita tuloryhmiä enemmän välttämättömyys
kulutus, kuten elintarvike ja asumismenot (Kosunen 1999; Niemelä 2004). Näin
ollen lapsiperheiden kulutus näyttää noudattavan Engelin lain nimellä kulkevaa
lainalaisuutta, jonka mukaan ravintomenojen osuus kokonaiskulutuksesta laskee
tulotason kohotessa (ks. esim. Zimmerman 1935). On kuitenkin huomattava,
että pienituloisten kulutus ei suinkaan keskity ainoastaan välttämättömänä
pidettävään kulutukseen, sillä tulotasosta riippumatta rahaa käytetään myös
kulttuuriin ja sosiaalisiin aktiviteetteihin. Tulojen ohella kulutuskäyttäytymiseen
vaikuttavat myös elinvaiheeseen ja elämäntilanteeseen liittyvät tekijät.
Lapsella sinänsä on merkitystä sekä kulutusmenojen määrään että kulutuk
sen rakenteeseen. Yleisesti ottaen lapsiperheiden kulutus suuntautuu ”välttämät
tömään” arkikulutukseen, kuten elintarvikkeisiin, vaatteisiin ja jalkineisiin sekä
kotitaloustarvikkeisiin (Pajunen ja Pohjanpää 2000; Niemelä 2004 ja 2009). Saulin
ja Pajusen (2007) laskelmien mukaan yhden lapsen henkilökohtaiset menot sekä
arvioitu osuus perheen yhteisistä kulutusmenoista muodostavat keskimäärin 15
prosenttia perheen kaikista kulutusmenoista. Lapsen oman henkilökohtaisen
kulutuksen lisäksi lapsesta aiheutuu epäsuoria vaikutuksia kotitalouden yhteisiin
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menoihin, rahankäyttömalleihin ja kulutusvalintoihin. Lapsettomiin pareihin
verrattuna lapsiperheillä on käytössään henkeä kohti vähemmän tuloja, ja tämä
vaikuttaa luonnollisesti myös kotitalouden kulutukseen. Tutkimuksissa on lisäksi
osoitettu, että lapsiperheiden taloudellinen asema on suhteellisesti heikentynyt
muihin kotitalouksiin nähden. Tosin on huomattava, että perherakenteiden mo
ninaistumisen myötä lapsiperheistä on tullut aiempaa heterogeenisempi ryhmä,
jossa taloudellinen asema vaihtelee paljon: kahden huoltajan perheet tulevat
varsin hyvin toimeen, sen sijaan yksinhuoltajien ja uusperheiden taloudellinen
tilanne on heikompi (esim. Sauli ym. 2002; Moisio 2006; Haataja 2009; ks. myös
Jäntin artikkeli tässä kirjassa).
Pienituloisten yksinhuoltajaäitien kulutusta tutkittaessa on esimerkiksi
havaittu, että yksinhuoltajaäidit tinkivät mieluummin omasta kuin lastensa
kulutuksesta (Kiili 1999). Pienituloisissa lapsiperheissä lasten menojen osuus
perheen kokonaiskulutuksesta on isompi kuin suurituloisissa perheissä. Vuon
na 1998 lasten menot olivat 44 prosenttia alimmassa tuloviidenneksessä olevan
perheen kulutuksesta, kun taas ylimmässä tuloviidenneksessä lasten osuus
perheen kokonaiskulutuksesta on vain vähän yli neljännes. Euromääräiset erot
eri tuloryhmiin kuuluvien perheiden välillä olivat suuret: pienituloiset perheet
kuluttivat lasta kohden vain puolet siitä mitä ylimpään tuloviidennekseen
kuuluvat. Toisaalta vaikka 1990luvun lamassa kotitalouksien kulutusmenot
pienenivät huomattavasti, lasten kulutus kotitalouksissa ei laskenut yhtä paljon.
(Kartovaara ja Sauli 2000.) Niukoissa taloudellisissa olosuhteissa perheet siis
painottavat lasten kulutusta.
Perheen tulotason lisäksi lapsesta aiheutuvat menot vaihtelevat lapsen iän
ja perheen lapsiluvun mukaan. Kulutuksen määrä kotitaloutta kohti lisääntyy
lasten lukumäärän kasvaessa. Lasten lukumäärä kasvattaa myös välttämätöntä
arkikulutusta, kuten asumis, ruoka ja liikennemenoja (ks. McDowell ym. 1997;
Niemelä 2004; Pajunen 2007). Kuten edellä todettiin, lisälapsesta muodostuu
kuitenkin myös skaalaetuja. Näin ollen lapsesta aiheutuvat kustannukset lasta
kohti pienenevät perheen lapsiluvun kasvaessa (Deaton ja Muellbauer 1986;
suomalaisessa kontekstissa ks. esim. Sauli ja Pajunen 2007). Erityisesti lapsen ikä
vaikuttaa lapsiperheiden kulutuksen rakenteeseen. Pienten lasten kulutusmenot
painottuvat kotona tapahtuvaan kulutukseen. Alle kouluikäisten lasten perheissä
rahaa kuluukin eniten kotiarjen perushyödykkeisiin. Lapsen iän karttuessa lapsen
toiminnot kodin ulkopuolella lisääntyvät ja tämä muuttaa lapsista aiheutuvan
kulutuksen rakennetta. Jyrkimmin kasvavat tietoliikenne ja kuljetuspalvelujen
menot, mutta myös vaatemenot ja vapaaajan kulutus. Tämä näkyy kulutusme
nojen määrässä, sillä teiniikäisten (13–17vuotiaiden) kulutusmenot ovat selvästi
suuremmat kuin heitä nuorempien. (Sauli ja Pajunen 2007.)
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Perheen sisäistä taloudellista päätöksentekoa on perinteisesti lähestytty vallan
näkökulmasta. Niin kutsutun vallan resurssiteorian mukaan puolisoiden valta
taloudellisissa päätöksissä perustuu heidän työmarkkinaasemaansa ja tuloihinsa
(Vogler 1998). Tutkimuksissa on esitetty, että päätösvalta perheen taloudellisista
asioista määrittyisi ansiotulon perusteella; enemmän ansaitsevalla olisi siis eniten
valtaa (Morris 1984; Pahl 1989; Nyman 1999; Roman ja Vogler 1999). Tämän
perusteella Pahl (1989) ja Morris (1993) ovatkin esittäneet, että taloudellisia re
sursseja ei jaeta perheen sisällä tasaisesti. Siksi perheenjäsenten elintasot voivat
vaihdella. Perheessä tulonsaaja voi päättää ainakin osasta henkilökohtaisista
ansiotuloistaan, ja tulonsiirroista esimerkiksi lapsilisät maksetaan vain yhdelle
huoltajalle, ja niiden käyttö voidaan kohdentaa lapsiin, joko heidän kulutukseensa
tai heille säästäen. Aiheen sensitiivisyydestä johtuen perheen sisäistä rahan käyt
töön liittyvää päätöksentekoa on kuitenkin tutkittu varsin vähän (ks. kuitenkin
Pahl 1990; Vogler ja Pahl 1994; Vogler 1998).
Kollektiiviset mallit ovat mahdollistaneet kotitalouden sisäisen resurssien
jakamisen tutkimisen (ks. Lundberg ja Pollak 1993; Bourguignon ja Chiappori
1994; Apps ja Rees 1996). Browning (2003) on esittänyt, että vaimon osuus perheen
kokonaistuloista vaikuttaa merkittävästi hänen osuuteensa kokonaiskulutukses
ta, mutta kuitenkin niin, että naisen tuloosuuden noustessa 50 prosentista 60
prosenttiin hänen osuutensa kotitalouden kulutuksesta nousee vain 1,6 prosen
tilla. Lisäksi on havaittu yhteys naisen tuloosuuden ja kotitalouden kulutuksen
kohdentumisen välillä: mitä suurempi naisen tuloosuus on, sitä suuremmat
ovat vaatemenot kotitaloudessa (Browning ym. 1994; Lundberg ym. 1997; Phipps
ja Burton 1998). Näistä tuloksista huolimatta tutkimus ei ole selvittänyt, kuka
käytännössä päättää tulojen käytöstä perheessä, millainen vaikutus kotitalouden
jäsenten henkilökohtaisilla ominaisuuksilla on perheenjäsenten välisiin suhteisiin
ja miten tulot loppujen lopuksi jaetaan.
Perheissä tehdään päätöksiä usein yhdessä, mutta perheenjäsenten roolit
päätöksenteossa vaihtelevat. Siksi kotitalouden sisällä tapahtuva vuorovaikutus
tulee ottaa huomioon. Perheiden sisäisen demokratian ja perheenjäsenten kes
kinäisen neuvottelun arvellaan lisääntyneen viime aikoina kulutuspäätöksissä.
Tämän päivän suomalaisissa lapsiperheissä aikuiset toimivat yleensä varsin
autonomisesti mutta pyrkivät kuitenkin takaamaan kaikille perheenjäsenille
yhtäläisen hyvinvoinnin tason (Raijas 2008, 29). Vuoden 2006 aineiston mukaan
40 prosentissa perheistä miehet päättävät perheen ostoksista, naiset 30 prosen
tissa, ja tasaarvoisia perheitä päätöksenteossa oli 30 prosenttia. Tutkimuksen
lapsiperheissä yhteisistä hankinnoista aikuiset päättivät suurelta osin yhdessä,
mutta miehillä ja naisilla oli selvät erikoistumisalueensa päätöksenteossa. Miehillä
oli eniten päätösvaltaa kalliiden ja teknistä asiantuntemusta vaativien tuotteiden
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hankinnoissa, naisilla puolestaan jokapäiväisissä arjen ostoksissa. Vaikka perhe
rakenteet ovat muuttuneet ja monimuotoistuneet, näyttää siltä, että suomalaisissa
lapsiperheissä noudatetaan ja uusinnetaan edelleen miehen ja naisen perinteisiä
sukupuolirooleja. Tosin sosiaalinen ilmapiiri sallii nykyisin niin miehille kuin
naisillekin epätraditionaalista käyttäytymistä. Samoin myös henkilökohtainen
kiinnostus voi vaikuttaa siihen, kuka ostopäätöksen tekee. (Raijas 2008, 23, 29.)
Tietoa lasten roolista taloudellisina päätöksentekijöinä perheen sisällä on
vähän. Euroopassa 1980luvulla alkanut lapsiin ja nuoriin keskittynyt markki
nointitutkimus totesi lasten ja nuorten pyrkivän vaikuttamaan vanhempiinsa
ja perheen päätöksentekoon painostuksella ja nalkutuksella. Tutkimukset
1980 ja 1990luvuilla osoittivat lasten vaikutusvallan ulottuneen heidän omien
tavaroiden lisäksi myös perheen yhteisiin hankintoihin, kuten lomamatkoihin
ja tiettyihin kestokulutustavaroihin. (mm. Belch ym. 1985; Lackman ja Lanasa
1993; Beatty ja Talpade 1994; Ekström 1995; Roedder John 1999.) Lasten roo
lin päätöksenteossa nähtiin usein olevan tiedon hankkimista vaihtoehdoista
(Roedder John 1999). Tutkimukset eivät kuitenkaan huomioineet esimerkiksi
lasten ja vanhempien välisen vuorovaikutuksen sekä muun perhedynamiikan
tai perheen sosioekonomisen aseman vaikutusta päätöksentekoon (Martens ym.
2003). Suomessa lapsilla on todettu olevan vaikutusvaltaa erityisesti omien tava
roiden, ruoan ja perheen yhteisen vapaaajan kulutuksessa (Wilska 2002, 2004 ja
2006). Tämän lisäksi suomalaisissa lapsiperheissä lasten mielipidettä kuunnellaan
varsin usein perheen lähes kaikissa hankinnoissa, ja lasten vaikutusvalta lisääntyy
iän myötä. Lapset itse pitävät vaikutusmahdollisuuksiaan yleisesti ottaen pieninä,
mutta kuitenkin suurempina kuin heidän vanhempansa arvioivat (Wilska 2004;
Autio 2006). Lasten vaikutusvalta keskittyy enimmäkseen vapaaaikaan liittyvään
kulutukseen kestokulutustavaroiden – kuten auton, asunnon ja kodinkoneiden
– hankinnan ollessa edelleen vanhempien päätettävissä. Kuitenkin vapaaajan
toiminta on perheille yhä keskeisempi menoerä. Siksi lasten ja nuorten merki
tystä perheiden kulutuspäätöksissä ei pidä vähätellä. (Raijas ja Wilska 2007, 32.)

Tutkimusasetelma
Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella lapsiperheiden kulutuksen määrää ja
rakennetta sekä perheen kulutuspäätöksien muotoutumista. Rajaamme tarkas
telun kahden huoltajan lapsiperheisiin, joiden lapset ovat iältään 7–17vuotiaita.
Rajausta perustelemme sillä, että tämän ikäisten lasten ja nuorten talouksissa
vapaaaikaan liittyvä kulutus alkaa muodostua keskeiseksi ja näkyväksi kulu
tukseksi, jolla kiinnitytään haluttuihin viiteryhmiin. Vapaaajan kulutus on
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tällöin olennainen osa lasten ja nuorten elämää ja heidän kokemustaan johonkin
ryhmään kuulumisesta. Siksi lapsilla ja nuorilla on myös paljon vaikutusvaltaa
vapaaajan kulutuspäätöksiin perheissä. Lisäksi yhä suurempi osuus lapsiperhei
den kulutuksesta suuntautuu vapaaaikaan.
Tässä esitettävät analyysit perustuvat kahteen tutkimusaineistoon (tauluk
ko 1). Tutkimuksen ensimmäisessä osassa keskitytään yleisen kulutusrakenteen
tarkastelun lisäksi tarkemmin vapaaajan kulutuksessa ilmeneviin eroihin. Tut
kimuksessa hyödynnetään Tilastokeskuksen kulutustutkimusaineistoa vuodelta
2006 (koko aineiston n = 4 007; kahden huoltajan lapsiperheiden n = 840). Se
on poikkileikkausaineisto, jonka perusjoukon muodostavat yksityiskotitaloudet
Suomessa. Aineiston havaintoyksikkönä on kotitalous. Kulutustutkimusaineiston
tietojen keruu tapahtuu kolmivaiheisesti: käyntihaastatteluilla, kotitalouden
pitämillä kulutuspäiväkirjoilla ja hallinnollisten rekisterien pohjalta. Tässä tutki
muksessa kulutustutkimusaineiston taustamuuttujina toimivat lasten lukumäärä
ja nuorimman lapsen ikä, kotitalouden viitehenkilön sosioekonominen asema
sekä kotitalouden tulotaso. Kotitaloudet tehdään vertailukelpoisiksi jakamalla
kotitalouden tulot ja menot kussakin tapauksessa kotitalouden kulutusyksikkö
kertoimella. Tässä tutkimuksessa käytetään modifioitua OECD:n ekvivalenssis
kaalaa, jossa kotitalouden ensimmäinen yli 13vuotias saa suhdeluvun 1, muut
yli 13vuotiaat saavat suhdeluvun 0,5 ja alle 14vuotiaat saavat suhdeluvun 0,3
(Hagenaars ym. 1994).

Taulukko 1. Tutkimusaineistot ja rajaukset.
Kulutustutkimusaineisto

Kyselyaineisto

Tutkimuskohde

Kulutusmenot

Kulutuspäätökset

Ajankohta

Vuosi 2006

Vuosi 2006

Rajaukset ja tapaus
ten lukumäärä

Kahden huoltajan lapsiperheet
(n = 840)
joiden lapset ovat iältään
7–17-vuotiaita (n = 388)

Kahden huoltajan lapsiperheet, joissa
vähintään yksi 11–17-vuotias lapsi
lapset (n = 402)
aikuiset (n = 825)

Tutkimuksen toisessa osassa tarkastelemme perheen päätöksenteon ra
kentumista vapaaajan hankintoihin liittyvissä kulutuspäätöksissä käyttäen
taustamuuttujina samoja edellä mainittuja muuttujia. Lisäksi erityisryhmänä
tarkastelemme uusperheitä, joiden kulutusta ja päätöksentekoa vertaamme
ydinperheisiin. Kulutuspäätösten rakentumista tutkitaan hyödyntämällä marras
joulukuussa 2006 suomalaisille kahden huoltajan lapsiperheille kohdennetun
kyselyn tuloksia. Tutkimuksen perusjoukkona olivat perheet, joissa oli kaksi
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aikuista ja vähintään yksi 11–17vuotias lapsi. Kysely sisälsi erilliset lomakkeet
perheen molemmille aikuisille ja lapsille. Aikuisten lomake sisälsi strukturoituja
kysymyksiä ja mielipideväittämiä tulojen hallinnoinnista perheessä, kotitöiden
tekemisestä ja kulutuksesta. Perheiden 11–17vuotiailta lapsilta kysyttiin tas
kurahan määrää ja lähteitä, rahan käyttöä, heidän kokemustaan vaikutuksesta
perheen kulutuspäätöksiin sekä yleisiä kulutusasenteita. Analysoitava aineisto
sisälsi 825 aikuisen ja 402 lapsen vastaukset, sillä jokaisesta tutkitusta perheestä
ei saatu lapsia vastaamaan kyselyyn. Aikuisilta kysyttiin sekä koko taloutta kos
kevia, faktaluonteisia kysymyksiä (n = 402) että henkilökohtaisia, mielipiteisiin
ja näkemyksiin perustuvia (n = 825).
Taulukossa 2 (s. 126) esitellään kyselyaineisto ja analyyseissä käytetyt muut
tujat. Yhtenä selittävänä taustamuuttujana käytetään perheen yhteen lasketuista
tuloista laskettuja tulokvintiilejä. Kun kotitalouden kuukausittaiset yhteenlaske
tut tulot luokiteltiin, yleisimmäksi tuloluokaksi osoittautui 3 000–3 999 euroa ja
keskiarvoksi 3 779 euroa kuukaudessa. Perheistä 70 prosenttia oli sellaisia, joissa
miehet ansaitsivat puolisoitaan enemmän, joka neljäs perhe oli tasaarvoinen
ja vain kuudessa prosentissa perheistä nainen ansaitsi miestään enemmän.1
Perheistä 73 prosenttia olivat sellaisia, joissa molemmat puolisot olivat ansio
työssä, 15 prosentissa perheistä vain mies oli työssä, 7 prosentissa perheistä vain
nainen ja 5 prosentissa perheistä kumpikaan ei käynyt työssä. Sekä aikuis että
lapsivastaajat arvioivat perheensä taloudellisen tilanteen hyväksi. Aikuisista 42
prosenttia piti perheensä taloudellista tilannetta hyvänä tai erittäin hyvänä,
lapsista yli puolet. Taloudellisen tilanteen arvioinnissa aikuisten ja lasten vas
taukset perheen sisällä korreloivat keskenään (r = 0,384, p = 0,01), samoin kuin
aikuisten (r = 0,744, p = 0,01).
Tutkimukseen osallistuneet miehet ja naiset poikkesivat ammatilliselta taus
taltaan merkittävästi. Miehiä oli selvästi enemmän johtajina ja ruumiillisen työn
tekijöinä, naisia puolestaan asiantuntija ja toimihenkilöammateissa. Puolessa
tutkimusperheistä lapsia oli kaksi. Perheitä, joissa on ainoastaan puolisoiden
yhteisiä lapsia, nimitetään tässä tutkimuksessa ydinperheiksi. Aineiston perheistä
80 prosenttia oli näitä perheitä. Viidesosassa perheistä asui jommankumman
puolison lapsia aikaisemmasta suhteesta. Näitä perheitä kutsutaan uusperheiksi.
Tässä tutkimuksessa uusperheen käsite on laveampi kuin se on nykyisissä rekis
tereihin perustuvissa tilastoissa, sillä vuonna 2005 uusperheiden osuus kaikista
lapsiperheistä oli yhdeksän prosenttia. Lisäksi tutkimuksen perusjoukko sisäl
tää vanhempia perheitä, joissa uusperheellisyys on nuoria perheitä yleisempää.
(Kartovaara 2007, 37.)

1 Tasaarvoisissa perheissä tulojakauma miehen ja naisen kesken oli 40–60 prosenttia. Enemmän
ansaitseva toi yli 60 prosenttia perheen tuloista.
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Lasten antamia vastauksia tarkastelemme kolmen taustamuuttujan suhteen:
lapsen sukupuoli, ikä ja sisarukset. Lapsivastaajat jakautuivat sukupuolen suh
teen tasan. Tutkimukseen osallistuneista lapsista suurin osa oli 13–15vuotiaita.
Sisaruksia oli kolmella neljästä lapsivastaajasta.
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Taulukko 2. Kyselyaineiston kuvaus (n = 402).
Muuttuja

Muuttujan kuvaus

%

Kotitalouden tulokvintiilit
(perheen yhteenlasketut
tulot, e/kk)

–2 002 euroa
2 003–3 038 euroa
3 039–3 700 euroa
3 701–4 616 euroa
4 617– euroa

20
20
20
20
20

Tulojakauma

Mies ansaitsee enemmän
Tasa-arvoinen
Nainen ansaitsee enemmän

70
24
6

Miehen sosioekonominen
asema

Johtajat ja ylimmät virkamiehet
Erityisasiantuntijat ja asiantuntijat
Toimihenkilöt (toimisto, asiakaspalvelu, myynti, hoito)
Työntekijät, maanviljelijät

19
25
9
47

Naisen sosioekonominen
asema

Johtajat ja ylimmät virkamiehet
Erityisasiantuntijat ja asiantuntijat
Toimihenkilöt (toimisto, asiakaspalvelu, myynti, hoito)
Työntekijät, maanviljelijät

8
38
41
13

Lasten lukumäärä

1 lapsi
2 lasta
3 lasta
4 lasta tai enemmän

22
50
17
11

Nuorimman lapsen ikä

Alle 7 vuotta
7–12 vuotta
13–17 vuotta

17
42
41

Perhemuoto

Ydinperhe
Uusperhe

80
20

Sukupuoli

Tyttö
Poika

51
49

Ikäluokka

10–12 vuotta
13–15 vuotta
16– vuotta

31
45
24

Ainoa lapsi

On ainoa lapsi
On vähintään yksi sisarus

22
78

Aikuiset

Lapset
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Kahden huoltajan lapsiperheiden kulutuksen tarkastelu aloitetaan tutkimal
la, millä tavoin perheiden kulutusrakenne eroaa muista kotitaloustyypeistä
(kuvio 1). Kulutuksen rakenteessa on kyse eri kulutusmenoerien suhteellisista
kokonaiskulutusosuuksista (kulutusmenojen pääryhmien sisältö on kuvattu tar
kemmin liitetaulukossa). On siis huomattava, että ryhmien väliset absoluuttiset
erot saattavat olla selkeästi suurempia. Suhteelliset kulutuserot ovat kuitenkin
kiintoisia, sillä niitä tarkastelemalla voidaan tutkia, suuntaavatko kahden huol
tajan lapsiperheet kulutustaan muista kotitaloustyypeistä poikkeavalla tavalla.
Kuviosta 1 havaitaan, että kotitaloustyyppien välillä on selkeitä eroja. Ensinnäkin
välttämättömyyskulutukseen sisältyvien kulutuserien eli ruokien ja juomien sekä
asumisen kokonaiskulutusosuuksissa on suurta vaihtelua kotitaloustyyppien
välillä. Nämä kulutuserät kattavat keskimäärin puolet kaikista kulutusmenoista.
Kahden huoltajan lapsiperheiden menoosuus on kuitenkin vain 47 prosenttia,
joka on vertailtavista kotitaloustyypeistä pienin. Eniten välttämättömyys
kulutukseen käyttävät vanhustaloudet ja yksinhuoltajat, joiden ruoka, juoma ja
asumismenojen osuus kokonaismenoista on noin 60 prosenttia.

Kuvio 1. Kulutusrakenne kotitaloustyypeittäin, %.
%
100
90
80

Muut menot
Kulttuuri ja vapaa-aika
Tietoliikenne
Liikenne ja matkustus
Terveydenhoito
Vaatteet ja jalkineet
Asuminen
Elintarvikkeet, juomat
ja ateriat

70
60
50
40
30
20
10
0
Yksin
asuva

Lapseton
pari

Yksin- Kahden Vanhushuoltaja huoltajan talous
lapsiperhe

Kaikki
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Kahden huoltajan lapsiperheillä on puolestaan muita kotitaloustyyppejä
suuremmat menoosuudet vaatteiden ja jalkineiden, kulttuuri ja vapaaajan
sekä muiden menojen, kuten koulutus ja sosiaalipalvelujen, vakuutusten sekä
puhtauden ja kauneudenhoidon kulutuksessa. Lisäksi kahden huoltajan lapsi
perheet kuluttavat ison osan menoistaan liikenteeseen ja matkustukseen. Itse
asiassa liikenteen ja matkustuksen kokonaismenoosuus on heillä jopa suurempi
kuin elintarvikkeiden, juomien ja aterioiden. Tämänkaltainen suhde menoerien
kokonaismenoosuuksista on kahden huoltajan lapsiperheiden lisäksi ainoastaan
lapsettomilla pareilla. Muilla kotitaloustyypeillä liikenne ja matkustus on vasta
kolmanneksi suurin menoerä.
Kokonaisuudessaan kuvion 1 perusteella voidaan päätellä, että kahden huol
tajan lapsiperheiden kulutus poikkeaa jonkin verran muista kotitaloustyypeistä.
Vaatteiden ja jalkineiden, kulttuurin ja vapaaajan sekä liikenteen ja matkustuk
sen suuret menoosuudet kuvaavat nimenomaan lapsiperheiden kulutustarpeiden
erityispiirteitä. Lisäksi ne korostavat, että perinteisten ”välttämättömyyksien”,
kuten ruuan ja asumisen, lisäksi vapaaajan aktiviteetit ovat lapsiperheille olen
nainen kulutuserä. Lapsiperheiden kulutusrakenteesta saatava kuva kuitenkin
vaihtelee jonkin verran ryhmän sisällä. Keskeinen kulutustarpeita määrittelevä
tekijä aiempien tutkimusten valossa on ollut lasten ikä (esim. Sauli ja Pajunen
2007). Tämä seikka voidaan havaita taulukosta 3, jossa tutkitaan, paljonko
kahden huoltajan lapsiperheet kuluttavat tiettyihin vapaaajan aktiviteetteihin
nuorimman lapsen iän mukaan.

Taulukko 3. Kahden huoltajan lapsiperheiden keskimääräiset ekvivalentit menot vapaa-ajan akti
viteetteihin (euroa/vuosi) sekä kulutusryhmien osuus kaikista vapaa-ajan menoista (%) nuorimman
lapsen iän mukaan.
Nuorin lapsi 0–6-vuotias
Absoluuttiset
menot, e/v

Suhteellinen
osuus, %

Nuorin lapsi 7–17-vuotias
Absoluuttiset
menot, e/v

Suhteellinen
osuus, %

Audiovisuaaliset laitteet
ja tietokoneet

433

23,5

509

18,6

Lelut, pelit ja urheiluvälineet

340

18,4

392

14,3

Urheilu- ja vapaa-ajan
palvelut

191

10,4

539

19,7

Matkustus

338

18,3

617

22,5

Ravintola- ja kahvilamenot

542

29,4

684

25,0

1 844

100

2 741

100

Yhteensä

Niemelä ja Raijas: Lapsiperheiden kulutus ja perheen sisäinen päätöksenteko

129

Taulukosta ilmenee ensinnäkin, että menot vapaaajan aktiviteetteihin
kasvavat selvästi, kun siirrytään alle kouluikäisten lasten perheistä kouluikäisten
lasten perheisiin. Toiseksi myös vapaaajan kulutuksen rakenne muuttuu lasten
iän myötä. Nuorimman lapsen iästä riippumatta suurin menoerä vapaaajan
aktiviteeteista ovat ravintolat ja kahvilat. Muiden menojen osalta perheissä, joissa
on alle kouluikäisiä lapsia, vapaaajan kulutuksessa korostuvat lähinnä kotona
käytettävät audiovisuaaliset laitteet sekä lelut ja pelit. Kouluikäisten lasten per
heissä vapaaajan kulutus siirtyy kodin ulkopuolelle, jolloin menot urheilu ja
vapaaajan palveluihin korostuvat. Erot eri perhetyyppien välillä ovat selkeät
myös matkailun (menot valmismatkoihin, majoituspalveluihin ja ulkomaan
lentolippuihin) osalta. Kouluikäisten lasten perheissä euromääräiset matkustus
menot ovat lähes kaksinkertaiset alle kouluikäisten lasten perheisiin verrattuna.
Myös Tilastokeskuksen Vapaaaikatutkimuksen (2009) mukaan vuonna 2002
kahvilassa oli käynyt yli 80 prosenttia 10–15vuotiaista ja 70 prosenttia oli käynyt
elokuvissa tai matkustanut kotimaassa. 16–20vuotiaista ravintolassa oli käynyt
lähes 90 prosenttia.
Kokonaisuudessaan vaikuttaa siltä, että lapsen ikä vaikuttaa vapaaajan
aktiviteetteihin liittyvän kulutuksen määrään, mutta myös siihen, vietetäänkö
vapaaaikaa kotona vai sen ulkopuolella. On tosin korostettava, että kyse ei ole
pelkästään lapsen kulutustarpeista, vaan myös siitä, millä tavoin lapsen varttu
minen muuttaa vanhempien kulutusmahdollisuuksia. Kouluikäisten lasten van
hemmilla on esimerkiksi ajankäytöllisesti paremmat mahdollisuudet osallistua
vapaaajan aktiviteetteihin kuin alle kouluikäisten lasten vanhemmilla. Samoin
perheiden tulotaso on tällöin korkeampi, koska äitien tulotaso on kouluikäisten
lasten perheissä suurempi kuin alle kouluikäisten perheissä (tulotason osalta ks.
Haatajan ja Hämäläisen artikkeli tässä kirjassa, ajankäytön osalta ks. Österbackan
artikkeli tässä kirjassa).
Kahden vanhemman lapsiperheet eivät eroa toisistaan ainoastaan lapsen iän
osalta, vaan myös talouden tulotason ja sosioekonomisen aseman mukaan. Nämä
ovat myös keskeisiä rajoitteita niin kulutusmahdollisuuksille kuin kulutustar
peillekin. Kuviossa 2 (s. 130) tutkitaan tulotason yhteyttä edellä tarkasteltuihin
vapaaajan menoihin kahden huoltajan lapsiperheissä, joiden nuorimman lapsen
ikä on 7–17 vuotta. Kuviosta havaitaan selvä yhteys tulotason ja vapaaajan me
nojen välillä: Ensinnäkin vapaaajan menot kasvavat selvästi tulotason noustessa.
Toiseksi myös vapaaajan menojen rakenteessa tapahtuu muutoksia. Ylimmässä
tulokvintiilissä korostuvat erityisesti matkustusmenot sekä urheilu ja vapaaajan
palvelumenot. Vastaavasti pienituloisimpien vapaaajan kulutuksessa korostuvat
ravintola ja kahvilamenot.
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Kuvio 2. Kahden huoltajan lapsiperheiden (nuorimman lapsen ikä 7–17 vuotta) keskimääräiset ekvi
valentit menot (euroa/vuosi) vapaa-ajan aktiviteetteihin eri tuloryhmissä.
e/v
5 000
4 500
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4 000
3 500

Menot ravintoloissa
ja kahviloissa
Matkustus
Urheilu- ja vapaa-ajan palvelut
Lelut, pelit ja urheiluvälineet
Audiovisuaaliset laitteet
ja tietokoneet

3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

I

II

III

IV

V

Kiintoisa havainto on lisäksi se, että absoluuttiset menot audiovisuaalisiin lait
teisiin ja tietokoneisiin ovat melko samansuuruisia eri tuloryhmissä, kenties ylintä
tulokvintiiliä lukuun ottamatta. Tämän ryhmän laitteista tietokone on television
ohella tämän päivän välttämättömyys erityisesti lapsiperheissä (Nurmela 2009,
127–128). Vaikuttaakin siltä, että tulotason kohotessa vapaaajan aktiviteetteihin
liittyvä kulutus suuntautuu enemmän kodin ulkopuolisiin aktiviteetteihin: kun
kahdessa alimmassa tulokvintiilissä kotiin hankittavat audiovisuaaliset laitteet,
tietokoneet, lelut, pelit ja urheiluvälineet kattavat noin 40 prosenttia tarkastelta
vista vapaaajan menoista, näiden kulutuserien menoosuus pienenee tasaisesti
tulotason noustessa ja on ylimmässä tulokvintiilissä enää noin 25 prosenttia.
Kulutus vapaaaikana vaihtelee selvästi myös kotitalouden sosioekonomisen
aseman mukaan (kuvio 3). Suurimmat vapaaaikaan käytettävät menot ovat yrit
täjillä ja ylemmillä toimihenkilöillä. Näiden jälkeen tulevat alemmat toimihen
kilöt, työntekijät ja maatalousyrittäjät. Myös vapaaajan kulutuksen rakenteessa
on jonkin verran eroja. Yrittäjien vapaaajan kulutuksessa korostuvat ennen
kaikkea menot urheilu ja vapaaajan palveluihin. Sen sijaan maatalousyrittäjillä
ja ylemmillä toimihenkilöillä matkustus muodostaa suurimman menoerän.
Ravintola ja kahvilamenot puolestaan korostuvat alempien toimihenkilöiden
ja työntekijöiden vapaaajan kulutuksessa.
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Kuvio 3. Kahden huoltajan lapsiperheiden (nuorimman lapsen ikä 7–17 vuotta) keskimääräiset ekvi
valentit menot (euroa/vuosi) vapaa-ajan aktiviteetteihin kotitalouden viitehenkilön sosioekonomisen
aseman mukaan.
e/v
4 500
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Perheen sisäiset kulutuspäätökset
Lapsiperheille kohdennetussa kyselyssä aikuisilta ja lapsilta kysyttiin päätök
sentekijän määräytymistä seuraavissa vapaaajan hankinnoissa: tietokoneet,
televisiot ja dvdlaitteet, ravintolassa syöminen, elokuvat, teatteri, konsertit ja
urheilukilpailut, muut huvitukset (mm. huvipuistot, kylpylät) sekä lomamatkat
ja risteilyt. Aikuisten lomakkeessa kysyttiin, kuka perheenjäsenistä – mies, nai
nen, lapset, aikuiset yhdessä tai kaikki yhdessä – vaikuttaa yleensä eniten näiden
hyödykkeiden ostopäätöksiin. Kuviossa 4 näkyy aikuisten vastaukset vapaaajan
hankintojen päätöksenteosta.
Kuvio 4 (s. 133) osoittaa, että vapaaajan hankintoihin liittyvä päätöksenteko
vaihtelee hyödykkeittäin. Teknologiahankinnoissa joko aikuiset yhdessä tai mies
tekee päätöksen. Miehillä on naisia useammin tälle alueelle suuntautunut kou
lutus ja lisäksi he ovat usein myös naisia kiinnostuneempia teknisistä laitteista.
Näitä päätöksiä tehdään perheissä kuitenkin varsin harvoin. Musiikinkuuntelu
laitteiden hankintaan lapsilla on eniten sananvaltaa. Tämä johtunee siitä, että
nämä laitteet ovat henkilökohtaisia ja hinnaltaan suhteellisen edullisia. Nämä
laitteet ovat myös tärkeitä lasten ja nuorten viiteryhmissä. Lisäksi lapset ja nuoret
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ovat näissä asioissa usein asiantuntevampia kuin vanhempansa. Ravintolassa
syömisestä päättävät useimmiten aikuiset, kun taas päätöksentekoon huvituk
sista ja lomamatkoista osallistuvat useimmiten kaikki perheenjäsenet. Kuviossa
2 (s. 130) nähtiin, että ravintolamenot korostuvat pienituloisissa perheissä ja
matkustusmenot suurituloisissa. Kertoisiko tämä siitä, että pienituloisissa
perheissä aikuiset haluavat pitää päätäntävallan itsellään, koska eivät kenties
voi kuitenkaan toteuttaa lapsen toivetta ja vasta tulojen nousun myötä lapsen
mielipide on mahdollista ottaa huomioon?
Aikuisten mukaan lapset yksin näyttäisivät musiikinkuuntelulaitteitta
lukuun ottamatta sanelevan varsin vähän perheen ostopäätöksissä, vain 1–5
prosentissa perheistä. Lapset otetaan kuitenkin usein mukaan perheen yhteiseen
päätöksentekoon, eniten päätettäessä huvituksista ja lomamatkoista. Lapset itse
näkevät vaikutusvaltansa olevan suurinta huvituksiin liittyvissä menoissa. Lasten
vastausten keskiarvo oli 3,2 eli kohtalainen käytettäessä asteikkoa hyvin vähän /
ei lainkaan (1) – hyvin paljon (5). Muissa vapaaajan kulutuserissä lapset näkivät
vaikutusmahdollisuutensa hieman vähäisempänä; keskiarvo oli 2,8. Perheen
ainoalla lapsella on tavallisesti enemmän vaikutusvaltaa perheen yhteisiin han
kintoihin kuin sisarusparvessa varttuvalla, niin lasten kuin aikuistenkin mielestä.
Seuraavaksi raportoidaan taustamuuttujittain vapaaajan hyödykkeisiin
liittyvää päätöksenteon vaihtelua tutkimalla päätöksen tekemistä aikuisten
vastauksista ristiintaulukoinnilla ja päätöksentekoon vaikuttamisen määrää
lasten vastauksista varianssianalyysillä. Analysoimme kaikkien vastanneiden
aikuisten (n = 825) ja lasten (n = 402) vastauksia. Keskitymme raportoimaan
vain tilastollisesti merkitseviä tuloksia.
Perheen tulot vaikuttavat merkitsevästi vain siihen, kuka päättää ravintolassa
syömisestä. Yhden aikuisen päätösvalta korostuu alimmissa tulokvintiileissä
ja kaikkien yhteinen päätöksenteko lisääntyy toisesta viidenteen tulokvintii
liin. Hyvätuloisissa perheissä on todennäköisesti pienituloisempia helpompaa
tehdä päätöksiä yhdessä, koska taloudelliset rajoitteet ovat väljemmät. Lukuun
ottamatta alinta tulokvintiiliä naisten päätösvalta on selvästi suurempaa kuin
miesten (kuvio 5).
Miehen ja naisen ammattiasema vaikuttaa vapaaajan kulutuksen eri alueilla
päätöksentekijän määräytymiseen (kuvio 6, s. 134). Ne vapaaajan kulutuksen
osaalueet, joihin miehen ja naisen ammattiasemat vaikuttavat, edustavat heidän
perinteisiä päätöksentekoalueitaan: miehen ammattiasema vaikuttaa merkittä
västi tietokonehankinnoissa, naisen puolestaan matkapäätöksissä. Tosin miehet
dominoivat naisia selvästi enemmän päätöksenteossa. Miehen toimiminen
asiantuntijaammatissa vahvistaa hänen rooliaan päätöksentekijänä tietokone
hankinnoissa. Jos miehen ammatti on toimihenkilö tai työntekijä, tietokone
hankinnoista päättävät useimmiten joko aikuiset tai koko perhe yhdessä. Jos
mies on työntekijä, kasvaa naisen rooli päätöksentekijänä. Naisen ammatillinen
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asema ei vaikuta päätöksentekoon tietokonehankinnoissa. Sen sijaan naisen
toimiminen asiantuntijaammatissa ja hänen miestä suuremmat tulonsa tuovat
hänelle miestä suuremman vallan lomamatkoihin liittyvässä päätöksenteossa.
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Kuvio 4. Perheen aikuisten näkemykset ostopäätöksiin vaikuttamisesta vapaa-ajan hankinnoissa, %
(n = 825).
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Kuvio 5. Tulokvintiilin vaikutus päätöksentekijän määräytymiseen ravintolassa syömisestä, % (n = 825).
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Kuvio 6. Ammatillisen aseman vaikutus päätöksentekijän määräytymiseen tietokonehankinnoissa ja
matkailussa, % (n = 825).a
%
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Tietokonehankintoja on tarkasteltu miehen ammatillisen aseman mukaan, matkailua naisen.

Lomista aikuiset päättävät yhdessä useimmiten silloin, jos nainen on toimihen
kilötehtävissä. Jos naisen ammatillinen asema on työntekijä tai hän on johtaja
tai ylempi virkamies, päättää koko perhe useimmiten yhdessä lomista. Samoin
kuin tietokonehankinnoissa edellä, naisen työntekijäammatti lisää miehen roolia
päätöksenteossa. Miehen ammatillisella asemalla ei ole vaikutusta lomamatkoihin
liittyvään päätöksentekoon.
Kuvio 7 esittää perheen nuorimman lapsen iän vaikutusta päätöksen
tekijän määräytymiseen teknisten laitteiden hankinnoissa ja matkailussa.
Alle kouluikäisten lasten perheissä aikuiset yhdessä tekevät päätökset ja vasta
teiniikäiset lapset otetaan mukaan päätöksentekoon. Myös lapset itse näkevät
vaikutusvaltansa kasvavan iän myötä. Alakouluikäisten lasten perheissä per
heen isä päättää pääosin elektronisten laitteiden hankinnoista. Musiikinkuun
telulaitteista lapsi pääsee vartuttuaan päättämään itse, ja he itsekin näkevät
vaikutusvaltansa suurimmaksi juuri näissä hankinnoissa. Nuorimman lapsen
iän huomioon ottaen lomapäätöksenteko noudattelee elektronisten laitteiden
hankinnan päätöksen tekoa sillä poikkeuksella, että äidin rooli on päätöksen
teossa isää selvästi suurempi alakouluikäisten lasten perheissä. Lomamatkoihin
13–15vuotiailla lapsilla on mielestään eniten päätöksentekovaltaa, mikä johtunee
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Kuvio 7. Nuorimman lapsen iän vaikutus päätöksentekijän määräytymiseen teknisissä laitteissa ja
matkailussa, % (n = 825).
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siitä, että heitä nuorempien lasten mielipidettä ei useinkaan vielä oteta huomioon
ja yli 16vuotiaat lapset alkavat lomanvietossa erkaantua vanhemmistaan.
Lasten lukumäärällä on vaikutusta päätöksentekoon matkailua lukuun
ottamatta samoista vapaaajan hyödykkeistä kuin nuorimman lapsen iällä (ku
vio 8). Tietokone sekä televisio ja dvdhankinnoista päättää tavallisimmin yksi
henkilö, useimmiten isä. Monilapsisissa perheissä aikuisten yhteinen päätöksen
teko kuitenkin korostuu. Yhden lapsen perheissä tehdään eniten koko perheen
yhteisiä päätöksiä. Tietokone sekä televisio ja dvdhankinnoissa päätöksenteko
rakentuu hyvin samalla tavalla, paitsi että lapset vaikuttavat vain television ja
dvdlaitteiden ostopäätösten tekoon. Ainoat lapset perheessä kokevat voivansa
vaikuttaa päätöksentekoon enemmän kuin ne lapset, joilla on sisaruksia. Pojat
näkevät oman vaikutusvaltansa teknisten laitteiden hankinnoissa suurempana
kuin tytöt. Musiikinkuuntelulaitehankinnoissa (cdsoitin, mp3) päätöksenteko
noudattelee tietokone sekä televisio ja dvdhankintojen ostopäätösten tekoa
sillä poikkeuksella, että lasten vaikutusvalta on näiden hyödykkeiden hankintaan
suurin. Musiikinkuuntelulaitteiden hankinnassa isät joutuvat luovuttamaan pää
tösvaltaansa lapsille lukuun ottamatta kahden lapsen perheitä, joissa he edelleen
dominoivat päätöksenteossa. Näidenkin hyödykkeiden hankinnassa äidit saavat
ääntään eniten kuuluville kolmen lapsen perheissä, vaikka päätösvalta onkin
lapsilla. Yhden ja kahden lapsen perheissä tehdään päätöksiä eniten yhdessä.
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Kuvio 8. Lasten lukumäärän vaikutus päätöksentekijän määräytymiseen teknisten laitteiden ostossa,
% (n = 825).
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Kuvio 9. Perhemuodon vaikutus päätöksentekijän määräytymiseen vapaa-ajan eri hyödykkeissä, %
(n = 825).
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Matkailu
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Viimeisenä haluamme tarkastella päätöksenteon vaihtelevuutta ydin ja
uusperheissä. Ydin ja uusperheiden päätöksenteko vaihtelee kaikessa vapaaajan
kulutuksessa siten, että uusperheissä korostuu aikuisten yhteinen päätöksenteko,
mikä vie päätöksentekovaltaa niin miehiltä kuin naisilta heille tyypillisillä pää
töksentekoalueilla, kuten kuvio 9 osoittaa. Ydinperheissä korostuu puolestaan
koko perheen yhteinen päätöksenteko.
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Johtopäätökset
Tämän artikkelin tavoitteena oli tarkastella lapsiperheiden kulutusta ja kulu
tuspäätösten rakentumista perheen sisällä. Tutkimus rajattiin kahden huoltajan
lapsiperheiden vapaaajan kulutukseen, sillä lapset ja nuoret kuluttavat erityisesti
vapaaajan aktiviteetteihin ja tätä kautta osallistuvat ympäröivän yhteiskunnan
toimintaan ja kiinnittyvät haluamiinsa viiteryhmiin. Tulosten mukaan kahden
huoltajan lapsiperheiden kulutuksen rakenne poikkeaa jossain määrin muista
kotitaloustyypeistä. Perinteisten välttämättömyyksien, kuten ruuan ja asumisen,
lisäksi lapsiperheiden kulutusrakenne heijastaa nimenomaan lapsiperheille erityi
siä kulutustarpeita. Heillä korostuvat muita kotitaloustyyppejä voimakkaammin
liikenne ja matkailumenot, vaatetus sekä kulttuuri ja vapaaajanmenot (ks.
myös Pajunen 2007). Nämä ovat tämän päivän lapsiperheille välttämättömiä kulu
tuskohteita. Vaikka tutkimus toikin uusia tuloksia kulutusmenojen ja päätösten
rakentumisesta suomalaisissa lapsiperheissä, tarvitaan vielä lisätutkimusta siitä,
kenelle perheenjäsenistä mikäkin osa kulutuksesta kohdistuu.
Tulosten mukaan perheen sisäinen päätöksenteko vapaaajan hankinnoissa
vaihtelee hyödykkeittäin. Aikuisten ja erityisesti miesten rooli päätöksenteossa
on keskeinen teknologiahankinnoissa. Lasten rooli puolestaan korostuu musii
kinkuuntelulaitteiden ostopäätöksissä. Vaikka naiset päättävät miehiä useam
min perheen yhteisistä huvituksista ja matkailusta, on heidän ”yksinvaltansa”
huomattavasti vähäisempää kuin miehillä teknisissä laitteissa. Tämä voi johtua
siitä, että naiset itse haluavat tehdä yhteiseen kulutukseen liittyvät päätökset
yhdessä. Karkeasti tarkastellen voi todeta, että miehet päättävät harvoin hankit
tavista kestokulutustavaroista, naisten puolestaan usein tapahtuvista, hinnaltaan
pienten vapaaajan hyödykkeiden hankinnasta. Lomamatkoista, huvituksista ja
kulttuuriin liittyvistä aktiviteeteista päättävät usein aikuiset ja lapset yhteistuu
min (ks. myös Raijas ja Wilska 2008). Päätöksenteko onkin ”demokraattisinta”
kodin ulkopuolisissa vapaaajan aktiviteeteissa.
Lapsiperheet moninaistuvat ja siksi myös heidän vapaaajan kulutuksessaan
ilmenee eroja. Perhetyypillä on selvä vaikutus perheen sisäiseen päätöksentekoon:

Perhepiirissä

138

uusperheissä korostuu erityisen selvästi aikuisten yhteinen päätöksenteko. Vali
tettavasti kulutusmenojen vaihtelevuutta uus ja ydinperheiden välillä ei pystytty
tutkimaan. Tämä seikka jää näin ollen kiintoisaksi jatkotutkimusteemaksi.
Lisäksi havaittiin, että lasten ikä vaikuttaa keskeisesti kulutukseen ja perheen
sisäiseen päätöksentekoon. Lasten iän kasvaessa menot vapaaajan aktiviteetteihin
kasvavat sekä vapaaajan kulutus siirtyy kotona käytettävistä vapaaajan välineistä
kodin ulkopuolisiin urheilu ja vapaaajan palveluihin. Lasten mielipiteen mer
kitys kulutuspäätöksissä kasvaa iän karttuessa eli lapset pääsevät vaikuttamaan
erityisesti kodin ulkopuoliseen vapaaajan viettoon. Havaittiin, että perheen
ainoalla lapsella on enemmän päätösvaltaa kulutustarpeiden hankinnassa kuin
sisarusparvessa kasvavalla.
Perheen tulotasolla ja sosioekonomisella asemalla on selvä yhteys vapaaajan
kulutukseen ja jossain määrin myös siihen liittyvään päätöksentekoon. Tulotason
kohotessa vapaaajanmenot kasvavat ja kulutus suuntautuu enemmän kodin
ulkopuolisiin aktiviteetteihin. Perheen sisäisen päätöksenteon rakentumiseen
tuloilla on sen sijaan vähäisempi merkitys. Kyselyyn osallistuneet lapsiperheet
olivat jokseenkin hyvätuloisia, mikä täytyy ottaa huomioon tuloksia tarkas
teltaessa. Erot sosioekonomisten ryhmien välillä heijastelevat jossain määrin
myös tuloryhmien välisiä eroja. Ylemmillä toimihenkilöillä ja yrittäjillä on
selvästi suuremmat vapaaajanmenot kuin muilla ryhmillä. Miehen ja naisen
sosioekonomisella asemalla on jossain määrin vaikutusta perheen sisäiseen pää
töksentekoon, mutta vain miesten ja naisten perinteisillä päätöksentekoalueilla:
miehen ammattiasema vaikuttaa merkittävästi tietokonehankintoihin, naisen
puolestaan matkapäätöksiin.
Pohdittaessa artikkelin tuloksia suhteessa lasten ja nuorten osallistumiseen
ja sosiaaliseen syrjäytymiseen nousee keskeiseksi kulutuksen näkökulmasta lasten
ikä. Alle kouluikäisten lasten perheen vapaaajan kulutus ei näyttäydy yhteiskun
nallisten jakojen muodostajana lainkaan niin voimakkaasti kuin kouluikäisten
lasten kohdalla. Lasten kasvaessa paineet lasten omaan kulutukseen kasvavat
ja vapaaajan kulutus siirtyy yhä enemmän kodin ulkopuolelle. Kyse on tällöin
vapaaajan aktiviteeteista, joiden kautta lapsi tai nuori osallistuu ympäröivään
yhteiskuntaan ja oppii sosiaalista vuorovaikutusta ja joihin hänellä on myös
perheen sisällä päätösvaltaa.
Perhe ja koulutuspolitiikan yksi keskeisimmistä lähtökohdista on ollut
mahdollisuuksien tasaarvon luominen. Mahdollisuuksia tasaavat perhepoliittiset
toimet ulottuvat kuitenkin vain harvassa tapauksessa teiniikäisiin lapsiin tai
heidän perheisiinsä. Tämän artikkelin tulosten valossa nuorten syrjäytymisen
ehkäisemisessä vapaaajan toimintamahdollisuuksien luominen myös niille
lapsiperheille, joiden lapset ovat jo teiniiässä ja joiden vapaaajan aktiviteetit
suuntautuvat enenevissä määrin kodin ulkopuolelle, nousee kuitenkin keskeisek
si. Poliittisten toimenpiteiden näkökulmasta kyse on laajaalaisesta seikasta, joka
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vaatii lapsiperheiden toimeentulon turvaamisen ohella ennen kaikkea osallistu
misen mahdollistavia ja siihen kannustavia toimia. Keskeisinä toimijoina tällöin
ovat niin kuntien nuorisotoimi kuin kolmannen sektorin toimijatkin. Tärkeä
merkitys on myös sillä, missä määrin kunta pystyy tarjoamaan kulttuuri ja lii
kuntatiloja kuntalaisille. Ylipäätään kyse on paljolti myös kansalaisyhteiskunnan
luomista mahdollisuuksista ja sen tukemisesta.
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Elintarvikkeet, juomat ja ateriat
Elintarvikkeet
Alkoholittomat juomat
Alkoholijuomat
Tupakkatuotteet
Kodin ulkopuolella syödyt ateriat
Asuminen
Menot omaan asuntoon
Menot vapaa-ajan asuntoon
Asunnon energia
Kotitaloustarvikkeet
Vaatteet ja jalkineet
Vaatteet
Jalkineet
Terveydenhoito
Lääkkeet ja farmaseuttiset tuotteet
Lääkinnälliset tarvikkeet
Lääkäri-, laboratorio-, fysioterapiapalvelut ym.
Sairaala- ja poliklinikkapalvelut
Liikenne ja matkustus
Ajoneuvojen hankinta
Yksityisajoneuvojen käyttö
Kuljetuspalvelut Suomessa
Matkaliput ulkomaille
Valmismatkat ja majoituspalvelut
Tietoliikenne
Posti- ja puhelinmenot
Kulttuuri ja vapaa-aika
Audiovisuaaliset laitteet ja tietokoneet
Soittimet, urheilu- ja vapaa-ajanvälineet
Lelut ja pelit
Puutarhatarvikkeet ja lemmikkieläimet
Urheilu- ja vapaa-ajanpalvelut
Kulttuuripalvelut
Rahapelit
Kirjat ja lehdet
Muut menot
Koulutus, sosiaalipalvelut, vakuutukset
Puhtaus ja kauneudenhoito
Henkilökohtaiset tavarat
Muut menot
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Johanna Hyväluoma ja Aune Karhumäki
Monikkoperheiden taloudellinen asema ja hyvinvointi
Johdanto
Perheen toimeentuloon ja sitä kautta perheen hyvinvointiin liittyvät asiat ovat
yhteisiä pohdinnan aiheita kaikissa lapsiperheissä. Monikkoraskaus eli kaksosten,
kolmosten jne. odotus tuo perheelle kuitenkin myös ainutlaatuisia toimeentuloon
ja perheelämään liittyviä haasteita verrattuna perheeseen, johon lapset syntyvät
yksi kerrallaan. Useimmiten monikkoraskaus tulee perheelle yllätyksenä, ei
suunniteltuna elämäntilanteena, jolloin vanhempien tunnetilat voivat olla hyvin
ristiriitaisia ja vaihdella järkytyksestä suureen iloon. Tulevan monikkoperheen
vanhempien ensimmäisten ajatusten joukossa pyörivät usein juuri taloudellisen
selviytymisen haasteet, joiden ajatellaan laittavan perheen tiukoille tulevaisuu
dessa. Varsinkin monikkoperheen isät kokevat yhden lapsen kerrallaan saaneita
isiä useammin huolta perheen taloudesta (Karhumäki 2009).
Uusia monikko eli kaksos, kolmos ja nelosperheitä syntyy vuosittain
Suomessa noin 890. Näistä kaksosperheitä on 880 ja kolmosperheitä 10. Nelosten
syntyminen on harvinaista; viimeksi Suomessa on syntynyt neloset vuonna 1994.
Monikkolasten osuus vuonna 2007 kaikista Suomessa syntyneistä lapsista oli
noin kolme prosenttia. (Gissler ja Vuori 2008.) Monikkoperheissä on usein myös
yksittäin syntyneitä lapsia. Monikkoperheellistymisen osuus on kasvanut viime
vuosikymmeninä syntyvyyden vaihteluista huolimatta. Tätä ilmiötä on selitetty
usein ensisynnyttäjien iän nousulla. (Gissler 2007.) Vielä 90luvun loppupuolella
noin 20 prosenttia monikkoraskauksista oli lapsettomuus ja/tai hedelmöitys
hoitojen seurausta. Valtaosa perheistä (80 %) sai monikot spontaanisti, ilman
hedelmöityshoitoja. Vuonna 2007 monisikiöisten synnytysten osuus hoitoja
saaneilla oli enää 10,8 prosenttia. (Gissler 2009.) Monikkolapsia odottava nainen
on tyypillisesti 30–34vuotias ensisynnyttäjä (Ahlgren 2007). Heidän osuutensa
monikkolapset saaneista äideistä on lähes puolet (Gissler 2007). Monikkoperheen
äideillä on lapsia muiden lapsiperheiden äitejä enemmän: keskimääräinen lapsi
luku kaikilla äideiksi tulleilla on 2,23 lasta naista kohden, mutta monikkolapset
synnyttäneillä 3,36 lasta (Ruokolainen 2009).
Viime vuosina lapsiperheiden suhteellinen köyhyys on lisääntynyt (Moi
sio 2008). Salmen ym. (2009, 85) mukaan lapsiperheiden köyhyysriski kasvaa
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erityisesti pikkulapsiperheissä, yksinhuoltajatalouksissa ja monilapsisissa
perheissä. Yhdysvalloissa ja Britanniassa tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet,
että toimeentulon epävarmuus koskee usein myös monikkoperheitä. Näiden
tutkimusten mukaan monikkolasten syntymästä aiheutuvat taloudelliset kus
tannukset ovat perheille huomattavia ja suurempia kuin saman määrän yksittäin
lapset saaneissa perheissä. Lisäksi kustannukset jakaantuvat monikkoperheissä
suhteellisen lyhyelle aikavälille, suurin menoerä kohdistuu usein vauvaaikaan.
(Ellison ja Hall 2003, 410; Campbell ym. 2004, 662.) Kansainvälisiä tutkimuk
sia tarkasteltaessa on kuitenkin hyvä pitää mielessä mahdolliset eroavaisuudet
suomalaiseen perhetodellisuuteen verrattuna. Suomalaisten monikkoperheiden
taloudellisen aseman yhteys perheiden hyvinvointiin saa omat erityispiirteensä
perhepolitiikkamme ja sosiaaliturvajärjestelmämme johdosta. Lisäksi monikko
perheiden taloudellisen aseman ja hyvinvoinnin välistä yhteyttä saattavat selittää
työn ja perheen yhteensovittamisen haasteet, joita lapsiperheet kahden ansaitsijan
mallille perustuvassa yhteiskunnassamme kohtaavat.
Millaisena toimeentulo näyttäytyy suomalaisissa monikkoperheissä? Onko
monikkoperheiden taloudellinen asema heikompi muihin lapsiperheisiin verrat
tuna niin kuin yleisestä monikkoperhekeskustelusta ja kansainvälisistä tutkimus
tuloksista voitaisiin päätellä? Tässä artikkelissa pyrimme tuomaan vastauksia
näihin kysymyksiin esittelemällä toimeentuloa käsitteleviä tutkimustuloksia
ensimmäisestä suomalaisesta monikkovanhemmille suunnatusta hyvinvointi
kyselystä (Hyväluoma 2010). Tuomme esille monikkoperheiden vanhempien
subjektiivisia kokemuksia omasta taloudellisesta selviytymisestä. Tarkastelem
me artikkelissa erityisesti vanhempien subjektiivisia arvioita perheen tuloista,
toimeentulosta ja omasta hyvinvoinnista. Selvitämme myös monikkoperheen
kulutusmahdollisuuksia ja perheen taloudellisen tilanteen vaikutuksia lasten hy
vinvointiin. Artikkelin päätavoitteena on selvittää, aiheutuuko monikkoperheelle
ja erityisesti monikkoperheen aikuisille suurempia taloudellista hyvinvointia
uhkaavia riskejä kuin perheen saadessa lapset yksi kerrallaan.

Katsaus aiempiin tutkimuksiin
Kansainvälisesti monikkoperheitä on tutkittu useasta eri näkökulmasta (esim.
Leonard 1998; Stewart 2003; Langkamp ja Girardet 2006). Seuraavassa esitte
lemme monikkoperheiden taloudellisen selviytymisen ja hyvinvoinnin kannalta
olennaisimpia tutkimustuloksia aiemman aihetta käsittelevien kotimaisen ja
ulkomaisen kirjallisuuden osalta. Kansainväliset tutkimukset tuovat selvästi
esille monikkoperheellisyyden aiheuttaman riskin toimeentulolle. Campbellin
ym. (2004, 662) mukaan monikkoperheen talous heikkenee usein ennakoimat
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tomasti muun muassa lisääntyvien lapsiperheen hankintojen vuoksi. Monikko
perheellistyminen rasittaa perheen taloutta lasten kaikissa ikävaiheissa, vaikka
suurimmat menoerät saattavatkin osua läheisesti lasten syntymän jälkeiseen
aikaan. Vauvaaikana monikkoperheelle muodostuu välttämättömiä lisäkuluja
niin terveydenhuollon kustannuksista ja lastentarvikehankinnoista kuin lasten
hoito ja kotipalvelujen tarpeista. (Campbell ym. 2004.)
Monikkoperheen hyvinvointiin ja toimeentuloon liittyvät riskit lisääntyvät,
jos lapset syntyvät ennenaikaisesti tai vammaisina. Lisäksi noin puolet kaksosista
ja lähes kaikki kolmosista syntyvät sektiolla (Ahlgren 2007). Äidille leikkauksesta
toipuminen tarkoittaa usein tavanomaista pidempää osastohoitoa, mutta ei ole
myöskään tavatonta, että äiti kotiutuu toipilaana lasten jäädessä vielä sairaala
hoitoon. Useimmat ennenaikaisesti syntyneistä lapsista joutuvat tehostettuun
hoitoon syntymänsä jälkeen (Ahlgren 2007). Poikkeavasti alkavan vauvaper
heen arjen ohella lasten tehohoidon tarve lisää terveydenhuollosta muodostuvia
kustannuksia monikkoperheelle. Kustannuksia aiheuttavat mahdollisesti myös
kotihoitoon päässeiden lasten kasvuun ja kehitykseen liittyvät lisätutkimukset
sekä toipilaana olevalle äidille palkattu lastenhoitoapu. Sukulaiset eivät välttä
mättä uskalla ottaa vastuuta pienten, ennenaikaisesti syntyneiden ja varsin usein
myös erilaiset unirytmit omaavien vauvojen hoidosta. Lastenhoitoavuksi voidaan
joutua palkkaamaan myös useampi henkilö kerrallaan, sillä hoitajat voivat kokea
kahden pienen vauvan hoidosta koituvan vastuun liian suureksi yhdelle ihmiselle.
Lisäksi keskoset saattavat tarvita erilaisia lääkkeitä ja heille erityisesti tarkoitettuja
äidinmaidonkorvikkeita, jotka ovat hintatasoltaan tavallisia valmisteita huo
mattavasti kalliimpia. (Karhumäki 2009.) Lastentarvikkeet, esimerkiksi rattaat,
turvaistuimet, syöttötuolit ja sängyt, joudutaan monikkoperheissä hankkimaan
samanaikaisesti useammalle lapselle. Lastentarvikekustannukset ovat merkittä
västi suuremmat kuin yhden lapsen kerrallaan saaneilla perheillä, kun tarvikkeita
ei voida kierrättää perheen sisällä vanhemmalta lapselta nuoremmalle.
Monikkoperheissä isommat hankinnat saatetaan joutua suunnittelemaan
erityisen tarkasti; priorisoimaan hankintoja sekä hyödyntämään tarjouksia.
Näin toimitaan usein kaikissa lapsiperheissä, mutta tavallisen perheelämän
isot kuluerät saattavat muuttua monikkoperheissä ylitsepääsemättömän suuriksi
erityisesti silloin, kun usean lapsen samanaikainen syntymä pakottaa perheen
tilanpuutteen vuoksi samalla muuttamaan tilavampaan kotiin ja panostamaan
isompaan autoon. Suomen Monikkoperheet ry:n tekemän kyselyn (Kumpula
2006) mukaan 62 prosenttia perheistä oli joutunut hankkimaan isomman
asunnon monikkolasten saamisen vuoksi. Asunnon vaihtaminen lapsiluvun
kasvaessa on todennäköistä kaikissa lapsiperheissä, mutta isommat investoinnit
voivat aiheuttaa selkeästi pitkäkestoisen menoerän monikkoperheen taloudelle.
Lasten kasvaessa koulu ja nuoruusikään lisääntyvät monikkoperheissä vielä niin
vaate kuin harrastekustannuksetkin.
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Taloudellisia paineita monikkoperheelle lisää osaltaan myös se, että mo
nikkoäidit ovat raskauskohtaisesti pidempään vanhempainvapaalla ja palaavat
töihin myöhemmin kuin muiden lapsiperheiden äidit (Campbell ym. 2004,
662; Hämäläinen ja Juutilainen 2009, 9). Erityisesti pienten lasten perheissä
toimeentulo muodostuu suurelta osin tulonsiirroista, kun äidit ovat yleisesti
perhevapailla (Salmi ym. 2009, 78). Ansiotulojen hankinta jää tällöin pääosin
toisen vanhemman harteille (ks. Haatajan ja Hämäläisen artikkeli tässä kirjassa).
Pidempää kotihoitoaikaa tarvitaan monikkoperheissä käytännöllisistä ja lasten
terveyteen liittyvistä syistä. Usein myös monikkolasten isät ovat muita isiä pi
tempään kotona avustamassa lasten hoidossa heti syntymän jälkeen. (Campbell
ym. 2004, 662; Hämäläinen ja Takala 2007, 29.)
Monikkolapsia odottavien perheetuudet eroavat osittain yhtä lasta odotta
vien perheetuuksista. Äitiysavustus maksetaan korotettuna monikkoperheille
niin, että toisesta lapsesta avustuksen saa kaksinkertaisena ja kolmannesta
kolminkertaisena. Perhe voi valita haluamansa yhdistelmän äitiyspakkauksia ja
rahaavustuksia. Monikkoperheet saavat myös vanhempainrahaajan pidennet
tynä 60 arkipäivällä lasta kohti toisesta lapsesta alkaen. Pidennys on mahdollista
käyttää osittain tai kokonaan äitiys tai vanhempainrahakauden aikana tai heti
niiden jatkoksi. Pidennyksen voi pitää kumpi tahansa vanhemmista, ja muista
lapsiperheistä poiketen monikkoperheen vanhemmat voivat pitää vapaata sa
manaikaisesti. (Kela 2009.)
Kumpulan (2009) mukaan sosiaalietuudet rakentuvat monilta osin vielä
raskauskohtaiselle ajattelulle lapsikohtaisen ajattelun sijaan. Esimerkiksi ko
tihoidon tukeen kuuluva hoitoraha maksetaan kokonaan ainoastaan yhdestä
lapsesta ja sisarkorotus on vain noin kolmannes tuesta. Lisäksi kotihoidon tuen
määräytyminen kahden lapsen perhekoon mukaan ei ota riittävästi huomioon
monilapsisia perheitä (ks. Faurien ja KalliomaaPuhan artikkeli tässä kirjassa).
Suomen Monikkoperheet ry:n ajaman niin sanotun lapsilisän monikkolisän pe
rusteena olisi muun muassa se, että nykyistä laajaalaisempien perhepoliittisten
tukimuotojen avulla olisi mahdollisuuksia tasata perheiden taloudellisia paineita
ja luoda monikkoperheille tasavertaiset lähtökohdat selvitä arjessa taloudelli
sesti. Monikkoperheiden erityistarpeet huomioidaan kuitenkin muun muassa
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelmassa (2007). Myös
Vanhasen II hallituksen päätös isyysrahan maksuajan kaksinkertaistamisesta
tukee monikkoperheitä, sillä molempien vanhempien osallistuminen pienten
vauvojen hoitoon vahvistaa koko perheen hyvinvointia.
Monikkoperheiden toimeentulosta on erityisistä riskitekijöistä huolimatta
saatu tähän mennessä myös varsin myönteisiä tutkimustuloksia. Hämäläisen
ja Juutilaisen (2009) Kelan tilastoista tekemässä selvityksessä monikkoperhei
den taloudellinen asema oli vähintäänkin yhtä hyvällä tasolla kuin muissa
lapsiperheissä. Varsinkin monikkoäideillä käteen jäävät tulot olivat suuremmat

Perhepiirissä

148

kuin yksittäin syntyneiden lasten äideillä. (Hämäläinen ja Juutilainen 2009,
7, 10.) Hämäläisen ja Juutilaisen (2009) selvityksen mukaan näyttäisikin siltä,
että monikkovanhemmat eroavat muista vanhemmista mm. iän, siviilisäädyn
ja työmarkkinaaseman suhteen. He elävät muita lapsiperheiden vanhempia
useammin avioliitossa ja monikkoraskaus osuu muita äitejä useammin hieman
vanhemmalle ensisynnyttäjälle. Näillä äideillä työelämän olosuhteet saattavat olla
vakiintuneemmat ja heidän palkkatasonsa paremmalla tasolla kuin heitä nuo
remmilla äideillä. Sama pätee luonnollisesti myös isään. Hämäläisen ja Juutilaisen
(2009) selvityksessä ei kuitenkaan ole käytettävissä perheiden menotietoja, joten
selvityksen perusteella ei tiedetä, missä määrin monikkoperheiden menorakenne
poikkeaa muista lapsiperheistä ja miten suuremmat kustannukset vaikuttavat
monikkoperheiden kokonaistoimeentuloon. Myös Salmen ym. (2009) mukaan
monilapsisten perheiden taloudellinen asema ei näytä olevan heikompi muihin
lapsiperheisiin verrattuna. Tätä tulosta voi osaltaan selittää se, että useamman
lapsen perheet saattavat sopeutua tulotasoonsa helpommin ja elää muita perheitä
säästäväisemmin. Salmen ym. (2009) tutkimuksessa monilapsisten perheiden
taloudellista asemaa ei kuitenkaan voi suoraan verrata monikkoperheisiin, joiden
menot usein lisääntyvät samanaikaisesti syntyneiden lasten myötä. Suurempi
yllättävä menoerä voi tuottaa monikkoperheen toimeentulolle huomattavia
vaikeuksia.
Toimeentulohuolien kasautuessa monikkovanhempien voimavarat saattavat
kulua suurelta osin rahaasioista huolehtimiseen perheen muun hyvinvoinnin
kustannuksella. Vanhemmat väsyvät ja stressaantuvat paineiden alla eikä van
hemmuuteen enää välttämättä riitä tarvittavia voimia. Monikkolasten vanhem
muus vaatii kuitenkin vielä normaalia enemmän huomiota lapsiin liittyvien
kasvatushaasteiden vuoksi. Erityisesti lasten yksilöllisyyden tukemista pidetään
tärkeänä monikkotilanteessa (Monikkolasten kasvatusopas 2010). Tämä taas
edellyttää vanhemmilta yksilöidyn huomion ja ajan antamista kaikille, usein
yhtäaikaisesti ja intensiivisesti tarpeitaan ilmaiseville lapsille (Trias ym. 2006).
Lisäksi on ymmärrettävää, että vanhempien väsyessä kasvatuksellisten tai talou
dellisten paineiden alla myös parisuhde on koetuksella. Monikkoperheiden van
hempien tyytymättömyys parisuhteeseensa on todettu olevan yleistä (Hyväluoma
2010) ja avioeroriski on kansainvälisten tutkimusten mukaan suhteellisen suuri
(Robin ym. 1992; Piontelli 2002). Mitä vähemmän vanhemmilla on takanaan
yhteisiä vuosia avoliitossa ja mitä eitoivotumpi raskaus on, sitä suurempi riski
vanhemmilla on päätyä eroon (Swaminathan ym. 2006, 476). Vanhemmuuteen
kohdistuvat moninaiset rooliodotukset ja intensiivistä hoivaamista edellyttävä
lastenhoitokulttuuri (Hays 1996) yhdessä parisuhteeseen latautuvien odotusten
ja kasautuvien toimeentulohuolien kanssa saattavat edistää erilaisten ristiriitojen
syntyä monikkoperheissä.
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Vuonna 2009 toteutettu monikkoperheiden hyvinvointitutkimus on ensim
mäinen suomalainen suoraan monikkoperheiden vanhempien hyvinvointiin
kohdistettu laajahko tutkimus. Aiemmin monikkoperheiden hyvinvointia on
kotimaassa selvitetty ainoastaan suomalaisia lapsiperheitä koskevien tutkimusten
yhteydessä (esim. Karhumäki 2009). Näissä yleisimmissä kyselyissä monikkoper
heet ovat olleet yleensä aliedustettuina vastaajajoukossa, mikä tulee huomioida
tutkimustuloksissa ja niistä tehdyissä tulkinnoissa.
Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus toteutettiin yhteistyössä Suomen
Monikkoperheet ry:n ja Jyväskylän yliopiston Perhetutkimuskeskuksen kanssa
ja se on osa Suomen Monikkoperheet ry:n hallinnoimaa Hyvä alku monikko
vanhemmuuteen hanketta. Tutkimuksen sähköinen kyselyaineisto kerättiin
syyslokakuussa 2009. Internetkysely suunnattiin 2 500 monikkoperheen
äidille ja heidän mahdollisille puolisoilleen. Kyselyyn osallistui 1 572 monik
kovanhempaa, 1 133 äitiä ja 439 puolisoa, yhteensä 1 181 monikkoperheestä
eri puolilta MannerSuomea. Monikkoperheiden vastausprosentiksi kyselyssä
muodostui 47,2 prosenttia vastaamaan kutsuttujen perheiden määrästä lasket
tuna. Kieltäytyneiden lomakkeen palauttaneiden monikkovanhempien (n = 111)
ja Väestörekisterikeskuksesta saatujen otantaan satunnaisesti valikoituneiden
äitien (n = 2 500) tietojen perusteella monikkoäidit ja heidän puolisonsa olivat
jossain määrin valikoituneita vastaajiksi vanhempien iän ja koulutuksen suhteen.
Tutkimuksessa mukana olleet sekä äidit että puolisot olivat keskimäärin selvästi
nuorempia ja korkeammin koulutettuja kuin tutkimuksesta pois jääneet van
hemmat. Lisäksi kieltäytyneiden kertomien syiden perusteella voidaan olettaa,
että tutkimuksesta jäi pois vanhempia, jotka olivat hyvin kiireisiä tai kokivat
tutkimuksen elämäntilanteeseensa ja ajankohtaan nähden työlääksi, sekä ne
vanhemmat, joilla ei ollut mahdollisuuksia Internetin käyttöön.
Artikkelissa hyödynnetään vertailuaineistona Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen (ent. Stakes) toteuttamaa Hyvinvointi ja palvelut 2006 selvitystä
(HYPA06) suomalaisten lapsiperheiden hyvinvoinnista (Moisio 2007; ks. myös
LammiTaskula ym. 2009). Vertailun mahdollistamiseksi monikkoperheiden
hyvinvointitutkimuksessa käytettiin osin samoja kysymyksiä HYPA06:n kanssa.
HYPA06aineiston avulla monikkoperheiden taloudellista tilannetta tarkastel
laan suhteessa eimonikkoperheellisten toimeentuloon.1 Lisäksi hyödynnäm
me Kuluttajatutkimuskeskuksen vuonna 2006 toteuttaman lapsiperhekyselyn

1

HYPA06aineistossa (n = 2 877) oli mukana 80 vastaajaa, jotka ilmoittivat vähintään kahden lapsen
syntyneen samana vuonna. Tämän tiedon perusteella monikkoperheellisyyttä ei kuitenkaan voida
todistaa täysin varmaksi. Lisäksi näiden perheiden osuus aineistossa on hyvin pieni. Siksi HYPA06:n
kahden tai useamman lapsen samana vuonna saaneita perheitä ei eroteta omaksi ryhmäkseen, vaan
aineistoa käytetään kokonaisuutena.
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tuloksia (Raijas ja Wilska 2007; ks. myös Niemelän ja Raijaksen artikkeli tässä
kirjassa), kun vertailemme monikkoperheiden tulotietoja yksittäin syntyneiden
lasten perheiden tuloihin.2
Vertailtaessa vuonna 2009 toteutettua Monikkoperheiden hyvinvointi
tutkimusta ja vuonna 2006 kerättyjä lapsiperheaineistoja, tulee lisäksi ottaa
huomioon taloudessa tapahtuneet muutokset. Vuoden 2006 Suomi oli vakaan
taloudellisen kasvun maa, kun taas vuonna 2009 uusi lama heikensi suomalaisten
taloudellista hyvinvointia. Monikkoperheiden vanhemmat ovat siis vastanneet
kyselyyn huomattavasti suuremman taloudellisen epävarmuuden aikana kuin
vertailuaineistojen lapsiperheet. Tällä on luultavasti ollut oma vaikutuksensa
vanhempien subjektiivisiin arviointeihin taloudellisesta tilanteestaan.

Kyselyyn vastanneet monikkoperheet
Kyselyyn osallistuneista 1 181 perheestä suurin osa (1 124 perhettä) oli kaksosten
perheitä. Lopuista perheistä 26 oli kolmosten perheitä ja 14 kaksien kaksosten
perheitä. Osalla perheistä enää vain yksi monikoista asui kotona ja osa vanhem
mista oli jättänyt vastaamatta lasten monikkoutta koskeviin kysymyksiin. 701
perheessä (60 %) oli monikkolasten lisäksi myös muita lapsia.
Kyselyn monikkoperheiden eri vastaajatyypit on kuvattu taulukossa 1. Suu
rimmassa osassa näistä osallistuneista perheistä vain äiti (52 %) vastasi kyselyyn.
Tutkimukseen kutsuttiin osallistujia monikkoäideille osoitettujen kirjeiden
avulla, joka on varmasti aktivoinut erityisesti perheiden äitejä vastaamaan.

Taulukko 1. Monikkoperheiden vastaajatyypit.
Monikkoperheiden hyvinvointi -kysely
Osallistujat

%

Perheiden lukumäärä

Molemmat vanhemmat

33,1

391

Vain äiti

51,9

613

Vain isä/puoliso

4,1

48

Yksinhuoltajaäiti

10,9

129

Kaikki yhteensä

100,0

1 181

2 Kuluttajatutkimuskeskuksen lapsiperhekyselyyn (n = 833 vanhempaa) osallistui vain kahden
huoltajan lapsiperheitä ja suurin osa vanhemmista oli iältään 40–50vuotiaita teiniikäisten lasten
vanhempia. Näillä taustamuuttujilla voi olla vaikutuksia vanhempien tulotietoja ja toimeentuloa
koskeviin tutkimustuloksiin, mikä tulee ottaa vertailuissa huomioon.
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Monikkovanhempien taustatiedot
Kyselyyn vastanneiden monikkovanhempien taustatiedot on esitetty liitteessä.
Tässä artikkelissa monikkoperheiden taloudellista hyvinvointia selittävinä taus
tamuuttujina käytetään vanhempien siviilisäätyä, perheen lasten lukumäärää
sekä perheen nuorimman lapsen ja nuorimpien monikkolasten ikää. Aina kun
artikkelissamme vertailemme monikkoäitien ja heidän puolisoidensa vastauk
sia keskenään, käytämme niin sanottua pariaineistoa (n = 391 paria), jossa on
tarkasteltavana vain niiden monikkoperheiden vanhempien vastaukset, joiden
puolisokin on vastannut kyselyyn. Näin on toimittu sen vuoksi, että puolisoiden
väliset tulokset ovat tilastollisessa mielessä riippuvaisia toisistaan.
Ikä ja siviilisääty. Monikkoäitien puolisot olivat keskimäärin äitejä vanhem
pia: puolisoiden keskiikä tutkimuksessa oli 41 vuotta 3 kuukautta (vaihteluväli
23–65 vuotta) ja äitien 39 vuotta 3 kuukautta (vaihteluväli 19–59 vuotta). Monik
koäidit olivat puolisoita useammin alle 40vuotiaita, kun taas yli 50vuotiaiden
puolisoiden määrä oli äitejä huomattavasti suurempi. Tutkittavien perheet olivat
pääosin avioliitossa olevia kahden vanhemman perheitä (76 %). Koko aineisto
huomioiden avioliitossa olevien miesten osuus oli hieman suurempi kuin naisten,
kun taas naisista 12 prosenttia eli ilman puolisoa. Tutkimusotokseen ei kuulunut
yhtään miesyksinhuoltajaa. Tutkittavat olivat asuneet puolisonsa kanssa yhdessä
keskimäärin 14 vuotta 4 kuukautta (vaihteluväli 1 kk – 34 vuotta 4 kk).
Lasten lukumäärä ja ikä. Vastaajien perheissä oli yleisimmin kaksi tai kolme
kotona asuvaa lasta (79 %). Keskimäärin tutkittavien perheissä oli 3,0 lasta ja
kotona asuvien lasten lukumäärä vaihteli 1:n ja 14 lapsen välillä. Yleisimmin
nuorimmat monikkolapset olivat iältään 6–11vuotiaita (33 %) ja lähes kolmasosa
monikkolapsista oli 12–18vuotiaita. Alle 3vuotiaiden monikkolasten perheiden
osuus aineistossa oli reilu 20 prosenttia. Kun tarkastellaan monikkoperheiden
kaikkia lapsia, oli koulu ja teiniikäisten lasten osuus koko perheen nuorimpana
lapsena edelleen muita ikävaiheita suurempi (53 %). Alle 3vuotiaiden lasten
osuus koko perheen nuorimman lapsen osalta oli tässä tarkastelussa lähes 30
prosenttia. Pikkulapsivaiheen perheet ovatkin ikäluokkiin nähden jossain määrin
yliedustettuina aineistossa. Alle 6vuotiaiden lasten perheet olivat yleisimmin
kahden huoltajan perheitä, kun taas yksinhuoltajaperheiden osuus korostui
teiniikäisten lasten perheissä.
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Koulutus ja ammattiasema. Kyselyyn vastanneet vanhemmat olivat yleisim
min keskitasoisesti koulutettuja. Puolisoiden koulutustasot erosivat kuitenkin
erittäin merkitsevästi toisistaan: äidit olivat puolisoita yleisemmin korkeakoulu
tuksen saaneita. Tästä huolimatta puolisot olivat selkeästi useammin työelämässä
kuin äidit, joista lähes 30 prosenttia oli kotona. Työssä käyvien puolisoiden ja
äitien ammattiasemat erosivat lisäksi hieman toisistaan. Puolisot työskentelivät
äitejä useammin johtavissa asemissa, ylempinä toimihenkilöinä ja yrittäjinä
(63 %). Äitien ammattiasemana oli useimmiten työntekijä ja alempi toimihen
kilö (61 %).

Tilastolliset analyysit
Tulokset raportoidaan pääasiassa prosenttiosuuksina ja keskiarvoina. Eroja mo
nikkoperheiden vanhempien ja muiden lapsiperheiden vanhempien (HYPA06 ja
Kuluttajatutkimuskeskuksen lapsiperhekysely) välillä tutkitaan riippumattomi
en/riippuvien otosten ttestien ja varianssianalyysien (jatkuvat muuttujat) sekä
ristiintaulukointien, Pearsonin Khineliötestin (χ²-testi luokitteluasteikollisilla
muuttujilla) ja exacttestin avulla. Lisäksi lasten hyvinvoinnin ja perheen toi
meentulon yhteyksien tarkastelussa analyysimenetelmänä käytetään saturoituja
logitmalleja. Tilastollisia testisuureita ja merkitsevyyksiä ei tekstissä esitetä,
minkä vuoksi kaikki tekstissä esille nostetut erot ja yhteydet ovat vähintään
tilastollisesti melkein merkitseviä (p < 0,05). Lisäksi monikkoperheiden tu
lotietojen analysoinnissa poistettiin muutamia havaintoja vastausten suuren
vaihteluvälin vuoksi. Poistamalla nämä havainnot estettiin niiden vaikutukset
keskiarvojakaumiin.3

Tuloksia
Seuraavassa esittelemme monikkoperheiden vanhempien kokemuksia toimeen
tulostaan ja taloudellista selviytymisestään sekä niiden yhteyksistä vanhempien
omaan ja lasten hyvinvointiin. Vertailemme monikkoperheiden toimeentuloko
kemuksia HYPA06:n ja Kuluttajatutkimuskeskuksen vuonna 2006 toteutettujen
lapsiperhekyselyjen tuloksiin.
3

Selvästi poikkeavat havainnot (18 kpl) vastaajan omien sekä puolison palkka, yrittäjä ja omaisuus
tulot sekä eläkkeet muuttujista poistettiin analyyseista. Poistetut yksittäiset hyvin suuret arvot ovat
saattaneet olla todellisia kuukausituloja, mutta kuitenkin on erittäin todennäköistä, että näissä
vastauksissa on myös vastausvirheitä. Poistamalla nämä havainnot estettiin niiden vaikutukset
keskiarvojakaumiin.
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Kotitalouksien tulot muodostuvat kuukausittain käteen jäävistä ansio ym.
tuloista sekä saaduista tulonsiirroista.4 Monikkoperheiden jakautuminen eri
tuloluokkiin on esitetty kuviossa 1. Monikkoperheet ovat keskimäärin varsin
hyvätuloisia. Hajonta perheiden kesken tosin on suuri. Kotitalouskohtaiset yh
teenlasketut käteen jäävät tulot kuukaudessa ovat yleisimmin 3 000–3 999 euroa
ja keskimääräinen kuukausitulo on noin 3 800 euroa (vaihteluväli 89 euroa –
23 000 euroa).5 Alle 2 000 euron kuukausitulojen jäävien kotitalouksien osuus on
alle 10 prosenttia. Tuloja mitattaessa otettiin huomioon myös vastaajan ja hänen
puolisonsa omaisuustulot, jotka osalla kotitalouksista lisäävät kuukausituloja
huomattavasti.
Pääosin perheiden tulot muodostuvat vanhempien palkka, yrittäjä ja omai
suustuloista sekä eläkkeistä (78 %), mutta myös lapsilisien ja elatustuen osuus per
heiden kokonaistuloista on huomattava (11 %). Monikkoäitien keskimääräinen

Kuvio 1. Monikkoperheiden jakaantuminen eri tuloluokkiin, % (n = 1 445).
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4

Perheiden tulotietoja selvitettiin 10osaisella kysymyksellä: Kuinka suureksi arvioit 100 euron tark
kuudella taloutesi käteen jäävät tulot kuukaudessa keskimäärin? Merkitse 0 mikäli taloudessasi ei ole
kyseisiä tuloja. A) Omat palkka, yrittäjä ja omaisuustulot sekä eläkkeet, B) Omat muut sosiaalitur
vaetuudet ja avustukset, C) Puolison palkka, yrittäjä ja omaisuustulot sekä eläkkeet, D) Puolison
muut sosiaaliturvaetuudet ja avustukset, E) Äitiys tai vanhempainraha, lasten kotihoidon tuki, F)
Asumis ja toimeentulotuki, G) Lapsilisät ja elatustuki, H) Alle 16vuotiaan lapsen vammaistuki,
I) Vanhemmilta tai sukulaisilta saatu taloudellinen tuki rahana, tavarana tai muuna omaisuutena,
arvioi arvo, J) Muut tulot.

5

Suuret vaihtelut perheiden yhteenlasketuissa tuloissa voivat olla todellisia, mutta on myös mahdollista,
että vastaajien brutto ja nettotulot ovat menneet sekaisin tai ymmärrys käteen jäävistä tuloista on
poikennut vastaajien välillä.
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arvio omista henkilökohtaisista kuukausittaisista nettotuloistaan oli noin 1 450
euroa (kuvio 2). Puolisoiden henkilökohtaisten nettotulojen määrä kuukaudessa
oli keskimäärin noin 2 400 euroa. Merkittävät erot puolisoiden henkilökohtaisten
tulojen välillä selittyvät suurelta osin monikkoäitien ja heidän puolisoidensa
työmarkkinaasemalla: merkittävä osa äideistä on vanhempainvapaalla, kun
taas puolisot ovat tavallisesti työelämässä. Lisäksi puolisot työskentelevät äitejä
useammin johtavassa asemassa. Puolisoiden välisiä tuloeroja käsitellään tarkem
min Haatajan ja Hämäläisen artikkelissa tässä kirjassa.
Monikkoperheiden keskimääräiset käteen jäävät kokonaistulot ovat sa
mansuuruiset kuin Kuluttajatutkimuskeskuksen kyselyn lapsiperheillä (Raijas
ja Wilska 2007). Naisten kuukausittaiset nettotulot olivat Kuluttajatutkimuskes
kuksen lapsiperhekyselyssä kuitenkin huomattavasti suuremmat (1 808 euroa)
kuin tähän kyselyyn vastanneilla monikkoperheiden äideillä. Eroa selittää se, että
Kuluttajatutkimuskeskuksen aineistossa äidit olivat monikkoäitejä vanhempia,
sillä aineisto sisältää vain teiniikäisten lasten vanhempia. Teiniikäisten lasten
vanhemmat eivät ole enää vanhempainetuuksien varassa, vaan he ovat palanneet
ansiotyöhön ja saavat palkkatuloa. Toisaalta monikkoäitien puolisoiden tulot
olivat Kuluttajatutkimuskeskuksen kyselyn miehiin (1 973 euroa) verrattuna
hieman suuremmat, mikä saattaa olla yhteydessä monikkoperheen puolisoiden
korkeampiin ammattiasemiin työelämässä. Huomioitavaa on kuitenkin, että
rajattaessa monikkoperheaineisto vanhempien siviilisäädyn ja lasten iän mukaan
Kuluttajatutkimuskeskuksen kyselyn tapaisesti koskemaan vain kahden huol
tajan perheitä ja niitä perheitä, joissa on vähintään yksi 11–17vuotias lapsi, ovat
edellä mainitut erot sekä äitien että puolisoiden tulojen osalta yhä havaittavissa.

Kuvio 2. Monikkoäitien ja puolisoiden henkilökohtaiset nettotulot (n = 1 455).
%
80
70
60
50

Monikkoäidit
Puolisot

40
30
20
10
0

Alle 2 000
euroa

2 000–2 999
euroa

3 000–3 999
euroa

4 000–4 999
euroa

5000
euroa
tai enemmän

Hyväluoma ja Karhumäki: Monikkoperheiden taloudellinen asema ja hyvinvointi

155

Monikkoperheiden kokonaistulot ovat vahvasti yhteydessä vanhempien
siviilisäätyyn, perheen lapsien määrään ja nuorimman lapsen ikään. Lähes 40
prosenttia yksinhuoltajista edustaa alimman tuloluokan perheitä, kun taas yli 75
prosentilla kahden huoltajan perheistä kotitalouksien yhteenlasketut kuukausi
tulot ovat yli 3 000 euroa. Monikkoperheiden tulot kasvavat perheen lapsiluvun
mukaan. Kolmen lapsen perheissä yhteenlasketut tulot ovat pienempiä perheitä
yleisemmin yli 4 000 euroa. Suuremmissa perheissä vanhemmat ovat yleensä
iältään vanhempia ja palkkatyössä, mikä selittää perheiden hyvää tulotasoa.
Alle 3vuotiaiden lasten perheet osoittautuvat tässä aineistossa tulotasoiltaan
varsin keskitasoisiksi, yleisimmin näiden perheiden tulot ovat 3 000–3 999 euroa.
Suurimmat tulot ovat 3–11vuotiaiden lasten perheissä, mutta lasten kasvettua
teiniikäisiksi laskee perheiden tulotaso muita perheitä useammin alle 2 000
euron. Alempaa tulotasoa selittää yksinhuoltajien suuri osuus juuri teiniikäisten
lasten perheissä.

Koettu toimeentulo
Hyvinvointitutkimuksessa on entistä enemmän käyty painottamaan tulojen
lisäksi myös vastaajan subjektiivista arviota omasta toimeentulostaan: miten
hyvin kokee tulevansa toimeen omilla tuloillaan. Kuten kuviosta 3 ilmenee,
yli puolet vanhemmista (55 %) kokee menojen kattamisen tuloilla helpoksi.
Yleisimmin vastaajat arvioivat toimeentulonsa melko helpoksi (37 %). Melko
hankalana, hankalana tai erittäin hankalana toimeentuloaan pitää kuitenkin
jopa 45 prosenttia vanhemmista. Tulos ei oleellisesti poikkea HYPA06:n aineiston
tuloksista (Salmi ym. 2009; kuvio 3). Toimeentulo koetaan monikkoperheissä

Kuvio 3. Monikkoperheiden ja HYPA06-perheiden kokemukset toimeentulosta.
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kuitenkin huomattavasti vaikeampana kuin Kuluttajatutkimuskeskuksen kyselyn
lapsiperheissä, joissa huonona tai erittäin huonona taloudellista tilannetta piti
vain noin 10 prosenttia teiniikäisten lasten perheistä.
Monikkoperheiden äidit kokevat perheen toimeentulon hieman hanka
lampana kuin heidän puolisonsa. Monikkoperheiden vanhempien väliset erot
toimeentulon kokemisessa selittyvät osittain puolisoiden välisillä tuloeroilla:
kuten edellä jo todettiin, äitien henkilökohtaiset nettotulot ovat selvästi puoli
soiden tuloja pienemmät ja sijoittuvat pääosin kahteen alimpaan tuloluokkaan.
Erilaisia toimeentulokokemuksia voidaan selittää myös puolisoiden erilaisilla
työmarkkinaasemilla. Työelämän ulkopuolella olevat kokevat toimeentulonsa
työssä käyviä hankalampana. Näin on myös monikkoperheissä, joissa äidit ovat
puolisoihin verrattuna selvästi useammin työelämän ulkopuolella (kotiäiti,
opiskelija, eläkeläinen tai työtön).
Monikkoperheiden tulotasot ovat oletetusti yhteydessä menojen kattami
sen vaikeuteen: mitä pienemmät tulot ovat, sitä hankalampaa on toimeentulo
(taulukko 2). Alimpaan tuloluokkaan kuuluneista monikkovanhemmista jopa
lähes 80 prosenttia kokee toimeentulonsa hankalaksi (vastausvaihtoehdot: melko
hankalaa, hankalaa ja erittäin hankalaa). Huomioitavaa on kuitenkin myös se,
että edes ylimpään tuloluokkaan kuuluvat perheet eivät aina koe toimeentuloaan
helpoksi (vastausvaihtoehdot: melko helppoa, helppoa ja erittäin helppoa).
Menojen kattaminen tuloilla on selvästi helpompaa avo tai avioliitossa eläville
monikkovanhemmille. Yksinhuoltajat arvioivatkin toimeentulonsa hankalaksi
huomattavasti useammin (74 %) kuin kahden huoltajan perheet (43 %). HYPA06
perheisiin verrattuna monikkoperheellisten yksinhuoltajien tilanne oli selkeästi
huonompi. Sen sijaan kahden vanhemman monikkoperheiden arvio toimeen
tulostaan ei ole oleellisesti muita perheitä suurempi.
Koettu toimeentulo eroaa monikkoperheissä myös perheen nuorimman
lapsen iän mukaan. Alle 3vuotiaiden lasten monikkoperheet kokevat toimeen
tulonsa muita useammin hankalaksi, kun taas leikkiikäisten lasten perheessä
menojen kattaminen tuloilla arvioidaan muita perheitä yleisemmin helpoksi.
Leikkiikäisten lasten perheissä vanhempien tulotaso on muita perheitä kor
keampi, mikä selittää näiden perheiden positiivista kokemusta toimeentulosta.
HYPA06:n perheissä suurin osa vanhemmista kokee perheensä toimeentulon
helpoksi riippumatta perheen nuorimman lapsen iästä. Monikkoperheissä
lapsen ikä taas on edellä kuvatulla tavalla yhteydessä koettuun toimeentuloon.
Perheen lasten lukumäärän suhteen toimeentulokokemukset eroavat ainoastaan
suurten perheiden osalta. Toimeentulo koetaan muita perheitä selvästi useammin
hankalaksi niissä monikkoperheissä, joissa on neljä lasta tai useampia lapsia.
Nämä monikkoperheet eroavat myös HYPA06aineiston perheistä. Monilap
sisista monikkoperheistä 60 prosenttia pitää menojen kattamista hankalana,
kun vastaava luku muissa suurperheissä (HYPA06) on vajaa 50 prosenttia. Ver
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Taulukko 2. Monikkoperheiden ja HYPA06:n lapsiperheiden koettu toimeentulo, %.
Menojen kattaminen tuloillaa
Monikkoperheet

HYPA06-perheet

Helppoa
(n = 836)

Hankalaa
(n = 697)

Helppoa
(n = 2 492)

Hankalaa
(n = 1 890)

54,5

45,5

56,9

43,1

1. Alle 2 000 €

22,4

77,6

..

..

2. 2 000–2 999 €

31,7

68,4

..

..

3. 3 000–3 999 €

46,9

53,0

..

..

4. 4 000–4 999 €

69,2

30,8

..

..

5. 5 000 € tai enemmän

81,5

18,5

..

..

Avio- tai avoliitossa

57,3

42,7

60,3

39,7

Yksinhuoltaja

25,7

74,3

36,8

63,2

2 lasta

60,4

39,6

59,4

40,6

3 lasta

56,7

43,3

55,6

44,4

4 lasta tai enemmän

39,6

60,4

51,2

48,8

Vauvaikäisiä alle 1 v

45,1

54,9

57,3

42,7

Pikkulapsi-ikäisiä 1–2 v

47,1

52,9

55,3

44,7

Leikki-ikäisiä 3–5 v

63,3

36,7

58,2

41,8

Kouluikäisiä 6–11 v

57,8

42,2

58,5

41,5

Nuoruusikäisiä 12–18 v

53,3

46,7

59,4

40,6

Kaikki
Tuloluokat

Perhetyyppi

Lasten lukumäärä

Nuorimman lapsen ikä

.. = tietoa ei saatavilla.
a
Toimeentuloluokat helppoa/hankalaa rakennettiin seuraavasti: Helppoa = melko helppoa, helppoa ja hyvin
helppoa, Hankalaa = melko hankalaa, hankalaa, erittäin hankalaa. Toimeentuloa koskevat kysymykset ovat täysin
identtiset monikkoperhe- ja HYPA06-kyselyissä.
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Monikkoperheen vanhempien arkeen liittyy usein valtavan ilon lisäksi myös
väsymyksen, masennuksen ja uupumuksen tunteita. Monikkotilanteen vuoksi
lasten tarpeisiin vastaaminen juuri sillä hetkellä, kun monikkolapsi niitä ilmai
see, on haastavaa. Lasten ennenaikaisuuden ja mahdollisen tehohoidon myötä
vanhempien herkkyys huomioida lastensa tarpeita voi heikentyä. Esimerkiksi
vanhemman ja monikkolapsen välisen suhteen vastavuoroisuus sekä vanhempien
kyky tarjota virikkeitä lapsille voi jäädä vähäisemmäksi yhden lapsen kerrallaan
saaneisiin vanhempiin verrattuna. (Ostfeld ym. 2000, 234.) Erityisesti ennenai
kaisesti syntyneiden monikkolasten äitiys saattaa lisätä entisestään stressaavaa
tilannetta, jonka kahden tai useamman lapsen syntymä kerrallaan aiheuttaa
vanhemmuudelle. On todettu, että ennenaikaisesti syntyneiden monikkolasten
vanhemmuus on yhteydessä äitien tunneelämässään kokemiin haasteisiin, ku
ten masennukseen ja hermostuneisuuteen. Nämä puolestaan saattavat kaventaa
lasten ja äidin välistä sensitiivistä kanssakäymistä (Ostfeld 2000, 239), jolla on
selvä yhteys lasten hyvinvointiin. Väsymyksen ja riittämättömyyden oireiden
vaikutukset usein kertautuvat, koska vanhemmuuden vaatimukset ovat monik
kouden vuoksi tavanomaista suuremmat. (Campbell ym. 2004, 660.)
Kyselyn mukaan 28 prosenttia monikkovanhemmista on melko tai erittäin
paljon stressaantuneita (asteikolla 1 = ei lainkaan, 5 = erittäin paljon). Äidit ko
kevat itsensä stressaantuneemmaksi kuin heidän puolisonsa: äideistä melko tai
erittäin paljon stressiä koki 29 prosenttia ja puolisoista 23 prosenttia. HYPA06:n
aineiston vanhemmat kokevat itsensä erittäin stressaantuneeksi monikkovan
hempia hieman harvemmin (25 %). Vaikka erot monikkovanhempien ja muiden
vanhempien välillä ovat melko pienet, nousevat ne aineistosta esille tilastollisesti
erittäin merkitsevinä. Stressin kokemisen eroja HYPA06:n aineiston vanhempien
ja monikkovanhempien välillä voi osin selittää pienten lasten perheiden suurem
malla osuudella monikkoperheaineistossa. Pikkulapsiperheissä vanhemmuuden
haasteet ovat usein muita suuremmat, kun arjesta selviytyminen lasten ja kodin
hoidon keskellä vie vanhempien voimia oman jaksamisen kustannuksella. Nega
tiivisia tuntemuksia, kuten uupumusta, alakuloisuutta ja ahdistuneisuutta sekä
fyysisiä kiputiloja, monikkovanhemmat kokevat kuitenkin harvoin (85 % kokee
joskus tai ei koskaan) eikä niiden kokeminen monikkovanhemmilla ole muiden
lapsiperheiden vanhempia yleisempää.
Monikkoperheiden vanhempien stressikokemukset ja negatiiviset tunte
mukset vaihtelevat vanhempien siviilisäädyn, perheen nuorimman lapsen iän ja
lasten lukumäärän mukaan. Yksinhuoltajat kokevat olevansa kahden huoltajan
perheitä useammin erittäin ja melko stressaantuneita (yksinhuoltajat 38 %, kah
den huoltajan perheet 26 %) sekä tuntevansa useammin negatiivisia tuntemuksia.
Stressikokemukset vaihtelevat myös monikkoperheen nuorimman lapsen iän
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mukaan: 1–6vuotiaiden lasten vanhemmat kokevat muita monikkoperheiden
vanhempia yleisemmin erittäin tai melko paljon stressiä. Negatiivisia tuntemuk
sia koetaan muita perheitä useammin 1–2vuotiaiden lasten monikkoperheissä.
Lasten vauva ja pikkulapsiiät onkin koettu haastavimmiksi vaiheiksi monik
kovanhemmuudessa (Hyväluoma 2010). Monikkoperheen lasten lukumäärällä ei
ollut yhteyksiä vanhempien stressikokemuksiin, mutta negatiivisia tuntemuksia
oli eniten kahden lapsen vanhemmilla, eli niissä perheissä, joissa oli vain kaksoset.
Koetulla toimeentulolla on yhteys myös vanhempien psyykkiseen hyvin
vointiin. Niistä monikkoperheiden vanhemmista, jotka kokevat toimeentulonsa
hankalaksi, on lähes 35 prosenttia ollut viime aikoina erittäin tai melko stres
saantuneita (taulukko 3). Myös negatiivisten tuntemusten yleisyys on yhteydessä
toimeentuloon. Hankalana toimeentulonsa kokevilla vanhemmilla on helppona
toimeentulonsa kokeviin vanhempiin verrattuna selvästi useammin negatiivisia
tuntemuksia. Toimeentulon kokemusten ja psyykkisen hyvinvoinnin yhteydet
ovat hyvin samankaltaisia monikkoperheiden vanhempien ja HYPA06:n aineiston
lapsiperheiden vanhempien välillä.

Taulukko 3. Monikkovanhempien ja muiden lapsiperheiden psyykkinen hyvinvointi ja toimeentulo
(väittämään myönteisesti vastanneet, %).
Menojen kattaminen tuloilla
Monikkoperheet
Helppoa
(n = 836)
Kokee stressiä erittäin
tai melko paljon
Kokee erittäin tai melko usein
negatiivisia tuntemuksia

HYPA06-perheet

Hankalaa
(n = 697)

Helppoa
(n = 2 492)

Hankalaa
(n = 1 890)

21,5

34,9

20,0

31,8

9,7

21,4

12,0

23,8

Säästäminen
Perheiden toimeentuloa voidaan tarkastella myös säästöön jääneiden rahojen
määrällä. Yleensä on ajateltu, että lapsiperheiden tulot kuluvat välttämättömiin
kuluihin, eikä ylimääräistä rahaa jää säästettäväksi (Salmi ym. 2009, 87). Mo
nikkoperheet säästävät kuitenkin yleisesti. 41 prosenttia vanhemmista kertoo
välttämättömien menojen jälkeen jäävän vielä 100–499 euroa ylimääräistä rahaa
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kuukaudessa.6 Yllättävä tulos on se, että sama määrä jää säästöön suurimmalla
osalla myös alimpien tuloluokkien perheistä ja lapsilukumäärältään suurista
monikkoperheistä. Monikkoperheet sopeutuvat mahdollisesti matalampaan
tulotasoonsa ja pyrkivät muokkaamaan elämäntyylinsä tulojensa mukaisesti.
Vain reilu 10 prosenttia vanhemmista vastasi, ettei heidän perheelleen jää yhtään
ylimääräistä rahaa säästöön kuukaudessa. Muita harvemmin rahaa jää säästöön
yksinhuoltajien monikkoperheissä, mihin edellä viittasi se, että tässä ryhmässä
koetaan muita enemmän toimeentulovaikeuksia.
Monikkoperhekyselyssä vastaajia pyydettiin myös arvioimaan, missä määrin
perheen taloudellinen tilanne oli pakottanut tinkimään erilaisista asioista vii
meisen vuoden aikana.7 Reilu 30 prosenttia monikkoperheistä ei ollut vastannut
tinkimistä koskevaan kysymykseen, minkä voisi olettaa merkitsevän sitä, ettei
heidän perheensä ollut joutunut tinkimään missään asiassa. Kuitenkin lähes 65
prosenttia kysymykseen vastanneista oli joutunut viimeisen vuoden aikana tin
kimään taloudellisen tilanteen vuoksi yhteisistä resursseista tai ottanut vastaan
taloudellista apua perheen ulkopuolelta. Yleisimmin monikkovanhemmat olivat
säästäneet vaatteiden tai kodin tarvikkeiden hankinnoissa (48 %), luopuneet per
heen yhteisestä vapaaajan matkailusta (44 %) ja aikuisten vapaaajan menoista
(39 %). Lasten harrastuksiin säästötoimenpiteet kohdistetaan monikkoperheissä
vasta viimeisimpänä vaihtoehtona (9 %). Niitä perheitä, jotka kertoivat joutuvansa
säästämään lähes kaikissa (5–7 vaihtoehdossa, enimmäismäärän ollessa 7) mai
nituissa vastausvaihtoehdoissa, oli vain reilu 10 prosenttia. Säästötoimenpiteet
ovat yleisimpiä yksinhuoltajien ja kolmen lapsen monikkoperheissä.
Mielenkiintoista tuloksissa on se, että vaikka monikkoperheet ilmoittivat
rahaa jäävän perheelle välttämättömien menojen jälkeenkin, suurin osa monik
kovanhemmista kuitenkin joutui samalla tinkimään kulutuksesta. Asiaa voidaan
selittää useallakin tavalla. Tarkasteltaessa perheille välttämättömien menojen
jälkeen jäävää tuloosuutta tulee pohtia, jääkö tämä osa aidosti säästöön. Kuu
kaudessa ylimääräiseksi jäänyt rahamäärä saatetaan laittaa hetkeksi säästöön ja
kuluttaa seuraavassa kuussa. Kyseinen summa voi usein tulla myös kulutettua
samassa kuussa johonkin muuhun kuin välttämättömyyshankintoihin. Toisaalta
tinkiminen ei läheskään aina ole yhteydessä taloustilanteeseen ja tapahdu pa
6 Kysymys: Kuinka paljon perheellesi jää tällä hetkellä ylimääräistä rahaa kuukaudessa välttämättömien
menojen jälkeen?
Vastausvaihtoehdot: 1) Ei yhtään 2) Alle 100 euroa 3) 100–499 euroa 4) 500–999 euroa 5) 1 000 euroa
tai enemmän.
7

Kysymys: Onko perheenne joutunut viimeisen vuoden aikana puhtaasti taloudellisen tilanteen
vuoksi toimimaan jollakin seuraavista tavoista? Voit tarvittaessa valita useamman vaihtoehdon.
Vastausvaihtoehdot: 1) Karsimaan lasten harrastuksia 2) Luopumaan aikuisten vapaaajan menoista
3) Luopumaan perheen yhteisestä vapaaajan matkailusta 4) Ottamaan vastaan raha/tavaralahjoi
tuksia esim. sukulaisilta 5) säästämään ruuassa 6) Säästämään vaatteiden tai kodin tarvikkeiden
hankinnoissa 7) Jotenkin muuten.
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kon edessä, vaan usein kulutushankintoja vähennetään periaatteellisten syiden
vuoksi. Näin ollen säästäminen ja tinkiminen samaan aikaan voi hyvinkin olla
mahdollista ja toteutua myös monikkoperheissä.
Kuten edellä mainittiin, 48 prosenttia monikkoperheistä oli tinkinyt
vaatteiden tai kodintarvikkeiden hankinnasta ja 44 prosenttia oli luopunut
vapaaajan matkoistaan. Näistä asioista tinkiminen oli selvästi harvinaisempaa
muissa perheissä (HYPA06). Huonekalujen hankinnasta ja perheen yhteisistä
lomamatkoista oli joutunut tinkimään reilu 20 prosenttia HYPA06:n vastaajista
(Moisio 2008, 267). Näiden tulosten valossa näyttää siltä, että monikkoperheissä
säästötoimenpiteet ovat huomattavasti yleisempiä kuin muissa lapsiperheissä.
Taloudellisen tilanteen pakottamana joudutaan tinkimään usein niin tavaroiden
hankinnoista kuin perheen vapaaajan toimintatavoistakin, mikä on todennä
köistä kaikissa lapsiperheissä.

Lapsiin liittyvät kulutusmahdollisuudet
Edellä on tarkasteltu lapsiperheiden taloutta ja kulutusta yleisesti. Tärkeä
kysymys on, missä määrin lapsiperheet voivat investoida nimenomaan lasten
kulutukseen. Asiaa selvitettiin tiedustelemalla, onko perheellä halutessaan varaa
tarjota lapsille tiettyjä asioita, kuten esimerkiksi oma huone, viikkorahaa, oma
kännykkä, tietokone, maksullisia harrastuksia tai yksityislääkärissäkäyntejä. 25
prosenttia kaikista kysymykseen vastanneista vanhemmista ilmoitti, että heidän
perheellään olisi halutessa varaa näihin kaikkiin. Yleisimmin monikkoperheillä
on varaa lasten maksullisiin harrastuksiin (72 %). Myös lapsen oman kännykän
hankintaan (64 %) ja viikkorahan maksuun (62 %) löytyy melko yleisesti rahaa.
Oman huoneen, tietokoneen käyttömahdollisuuden ja yksityislääkärissäkäyntien
kustannuksiin vanhemmilla on harvimmin varaa, mutta näihinkin löytyy rahaa
yli puolelta monikkovanhemmista.
Monikkolasten ikä on yhteydessä perheen lapsille tarjoamiin kulutusmah
dollisuuksiin. Tavallisesti kulutusmahdollisuuksien yleisyys kasvaa lasten iän
myötä. On todennäköistä, että pienten lasten monikkovanhemmat ovat vastan
neet kysymykseen lastensa tämänhetkisen iän mukaisesti eivätkä ennakoiden
tulevaa kulutusta, jolloin pienille lapsille ei useinkaan vielä tarjota kaikkia
vaihtoehtoina olleita asioita. Yksinhuoltajien perheissä lasten kulutukseen on
selvästi muita lapsiperheitä harvemmin varaa. Merkittävin ero ilmenee yksityisten
lääkäripalveluiden osalta: niitä pystyy tarjoamaan lapsilleen vain hieman alle 30
prosenttia yksinhuoltajista. Niistä perheistä, jotka arvioivat pystyvänsä kustan
tamaan lapsilleen kaikki mainitut kulutusmahdollisuudet, on yksinhuoltajia alle
viisi prosenttia, kolmen tai useamman lapsen monikkoperheitä reilu 40 prosenttia
ja alle kouluikäisten monikkolasten perheitä 20 prosenttia.
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HYPA06:n aineiston perheiden lasten kulutusmahdollisuudet ovat koko
naisuudessaan hyvin samankaltaiset monikkoperheisiin verrattuna. Erojakin
toki on. Kaksi ja kolmilapsiset monikkovanhemmat eivät pysty tarjoamaan
tietokonetta lasten käyttöön tai antamaan lapsille viikkorahaa samassa määrin
kuin yksittäin syntyneiden lasten vanhemmat. Yli kolmilapsisilla perheillä vaa
ka kallistuu toisin päin: monikkoperheillä on muita lapsiperheitä yleisemmin
mahdollisuuksia muun muassa viikkorahan maksamiseen ja maksullisten har
rastusten tarjoamiseen. Yhtenä selityksenä ilmiölle voisi olla kahden huoltajien
perheiden valtaosuus yli kolmen lapsen perheissä, jolloin perheellä on todennä
köisesti enemmän rahaa käytettävissä lasten kulutusmahdollisuuksiin. Eroja on
myös perheen nuorimman lapsen iän suhteen, sillä HYPA06:n aineiston perheissä
lasten kulutusmahdollisuudet ovat yleisimmillään teiniikäisten lasten perheissä
ja monikkoperheissä taas 6–11vuotiaiden lasten perheissä.

Monikkoudesta aiheutuvat lisäkulut
Entä miten monikkovanhemmat sitten itse arvioivat monikkolasten aiheuttamat
lisäkustannukset verrattuna samaan määrään yksittäin syntyneitä lapsia? Kuvio 4
osoittaa, miten vanhemmat arvioivat lisäkulujen muodostuvan eri alueilla. Suurin
osa vastaajista (60 %) arvioi monikkouden aiheuttavan kokonaisuudessaan jonkin
verran lisäkuluja. Reilu 30 prosenttia vastaajista ei kokenut monikkouden tuovan
minkäänlaisia lisäkuluja ja lähes 10 prosenttia vastaajista arvioi monikkouden
aiheuttavan vähintään kaksinkertaisia lisäkuluja.

Kuvio 4. Vanhempien arvio monikkouden aiheuttamista lisäkuluista verrattuna samaan määrään
yksittäin syntyneisiin lapsiin (n = 1 437–1 522).
Terveydenhoitokuluja
Erityisruokavaliokuluja
Vaatekuluja
Ei lainkaan

Lastentarvikekuluja

Jonkin verran
Kaksinkertaisesti
tai enemmän

Lasten harrastuskuluja
Liikkumiseen liittyviä kuluja
Asuntoon liittyviä kuluja
Lasten päivähoitokuluja
Muita kuluja

%
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Yleisimmin kaksinkertaisia lisäkuluja monikkoperheissä arvioidaan syn
tyvän vaatekuluista sekä lasten tarvike ja harrastekuluista. Harvimmin lisä
kuluja vanhempien mielestä aiheutuu erityisruokavalioon, terveydenhoitoon,
päivähoitoon tai asumiseen liittyvistä asioista. Muita vanhempien mainitsemia
lisäkuluja monikkoudesta ovat useimmiten mm. kerralla maksettavat vakuutus
maksut ja autokoulumaksut ja lasten koulukirjoista sekä kotiavun hankinnasta
aiheutuvat menot.
Monikkovanhempien arviot lisäkuluista ovat selvästi yhteydessä lasten
ikään. Alle kouluikäisten lasten vanhemmat arvioivat monikkoudesta aiheutu
van lisäkuluja jonkin verran enemmän kuin kouluikäisten lasten vanhemmat.
Alle kouluikäisten lasten vanhemmat arvioivat päivähoidosta, liikkumisesta ja
lastentarvikkeista aiheutuvan kouluikäisten lasten vanhempia useammin vä
hintään kaksinkertaiset lisäkulut. Kouluikäisten lasten monikkoperheissä taas
kaksinkertaisia lisäkuluja arvioidaan aiheutuvan muita perheitä yleisemmin
lasten harrastekuluista, asuntoon liittyvistä kuluista sekä muista kuluista. Lasten
ikään liittyviä eroja selittää osittain se, että sekä pikkulapsiperheet että koulu
ikäisten lasten perheet arvioivat todennäköisesti kustannusten olemassaolon
tämän hetkisen tilanteen perusteella. Saattaa olla, että takautuva arviointi muun
muassa erityisesti lapsuuteen liittyvistä kuluista on vaikeaa eikä vuosien takaisia
tuntemuksia mahdollisista lisäkulueristä enää muisteta. Yksittäisiä lisäkulueriä
tarkasteltaessa eroja ilmenee myös vastaajan siviilisäädyn mukaan: yksinhuoltajat
arvioivat kaksinkertaisten lisäkulujen muodostuvan muita yleisemmin vaate ja
harrastekuluista.

Taloudellisen tilanteen vaikutuksia monikkolasten elämään
Perheen taloudellista hyvinvointia tarkasteltaessa on olennaista selvittää myös
toimeentulotilanteen yhteyksiä monikkolasten elämään. Perheen toimeentulon
perusteella voidaan ennustaa myös perheen lasten hyvinvointia. Toimeentulo
ongelmien kasautuessa vanhempien voimavarat saattavat mennä rahaasioista
huolehtimiseen, eikä vanhemmuuteen enää välttämättä riitä tarvittavia voimia.
Huolet taloustilanteesta vaikuttavat koko perheeseen, niin vanhemmuuteen,
parisuhteeseen kuin lasten elämäntilanteeseen ja hyvinvointiinkin.
Monikkoperheen vanhempien arviot lapsensa hyvinvoinnista vaihtelevat
toimeentulokokemusten suhteen kaikilla hyvinvoinnin osaalueilla (taulukko
4, s. 164). Ne vanhemmat, jotka kokevat menojen kattamisen tuloilla helpok
si, arvioivat lastensa hyvinvoinnin kokonaisuudessaan myönteisemmin kuin
heikommin toimeentulevat vanhemmat. Sen sijaan niissä monikkoperheissä,
joissa menojen kattaminen tuloilla koetaan hankalaksi, kerrotaan lapsen kärsi
vän univaikeuksista muita yleisemmin. Tosin näistäkin vain noin 10 prosenttia
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raportoi univaikeuksista. Merkitsevin yhteys ilmenee toimeentulon kokemisen
ja vanhemman ohjeiden ja pyyntöjen noudattamisen välillä: hankalan toimeen
tulon perheissä ohjeita ja pyyntöjä noudatetaan selvästi harvemmin kuin hyvin
toimeentulevien perheissä.
Monikkovanhemmat arvioivat lapsensa hyvinvoinnin toimeentulosta
riippumatta lähes kaikilla hyvinvoinnin osaalueilla positiivisemmin kuin
HYPA06kyselyn vanhemmat. Poikkeuksena tähän monikkovanhemmat ker
tovat kuitenkin lapsensa kärsivän univaikeuksista useammin kuin HYPA06:n
aineiston vanhemmat. Lapsen iloista ja murheista kertomisen monikkovan
hemmat ja HYPA06:n aineiston vanhemmat arvioivat hyvin samankaltaisesti.
Monikkoperheiden lasten parempaa hyvinvointia HYPA06:n perheiden lapsiin
verrattuna voidaan selittää osittain perheiden vanhempien taustatietojen eroilla.

Taulukko 4. Lasten hyvinvointi vanhempien toimeentulon kokemuksen mukaan (väittämään myöntei
sesti vastanneet, %).
Menojen kattaminen
tuloilla hankalaa

Nuorin monikkolapsi:

Monikko
tutkimus

HYPA06

Menojen kattaminen
tuloilla helppoa

Monikko
tutkimus

Vertailu/yhteydet

Toimeen
Monikko tulo han
vs.
kalaa vs.
HYPA06 HYPA06 helppoa

Nukkuu riittävästi

87

80

91

80

***

*

Kärsii univaikeuksista

11

5

8

4

***

*

Syö riittävästi terveellistä
ruokaa

88

77

93

81

***

**

Ulkoilee riittävästi

82

69

87

74

***

**

Liikkuu riittävästi

84

70

88

74

***

*

On tyytyväinen elämäänsä

87

79

92

86

**

**

Kertoo iloistaan ja
murheistaan

75

71

79

74

Noudattaa ohjeitani ja
pyyntöjäni

71

61

80

67

***

***

Pyytää tarvittaessa apua

82

78

84

82

***

**

4

8

2

7

***

*

691

1 202

830

1 675

Kärsii yksinäisyydestä
N

*

(Analyysimenetelmänä käytetty saturoituja logit-malleja.)
*** = ero tilastollisesti erittäin merkitsevä, ** = ero tilastollisesti merkitsevä, * = ero tilastollisesti melkein
merkitsevä.
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Monikkoperheiden lasten hyvinvointia saattaa ennustaa monikkovanhem
pien korkeampi ammattiasema ja suurempi kahden huoltajan perheiden osuus.
Koulutetummat vanhemmat viettävät lastensa kanssa muita enemmän aikaa
(ks. Österbackan artikkeli tässä kirjassa). Myös monikkoperheiden suurempi
lapsilukumäärä HYPA06:n aineiston perheisiin nähden voi olla yhteydessä
lasten hyvinvointituloksiin. Isommissa perheissä lapset saavat todennäköisesti
useammin seuraa sekä apua ja tukea toimiinsa sisaruksistaan, mikä voi lisätä
hyvinvointia. Lisäksi isommissa perheissä myös vanhemmat viettävät enemmän
aikaa lastensa kanssa (Österbacka ja MattilaWiro 2009).
Monikkoperheiden vanhempien kokemus lasten univaikeuksista voi Booms
man ym. (2008, 538) mukaan olla yhteydessä sekä monikkouteen että monik
kolasten ennenaikaisuuteen. Tällaista yhteyttä monikkolasten univaikeuksien
ja lasten ennenaikaisuuden välillä ei kuitenkaan tutkimuksessamme havaittu.
Monikkovanhemmat saattavat toimia lastenhoidon suhteen ennemmin aikatau
lutetusti kuin lapsentahtisesti, jolla voi olla vaikutusta lasten univalverytmiin.

Yhteenvetoa ja pohdintaa
Tässä artikkelissa olemme tarkastelleet monikkoperheiden vanhempien subjek
tiivisia kokemuksia taloudellisesta selviytymisestään. Artikkelin tavoitteena oli
selvittää, aiheutuuko monikkoperheelle ja erityisesti monikkoperheen aikuisille
suurempia taloudellista hyvinvointia uhkaavia riskejä kuin perheen saadessa
lapset yksi kerrallaan. Aineisto perustui ensimmäiseen laajaan suomalaiseen
monikkoperheille suunnattuun hyvinvointikyselyyn. Vertailuaineistona käy
tettiin Stakesin keräämää HYPA06kyselyä, josta selviää muiden lapsiperheiden
hyvinvointi.
Tutkimustulosten mukaan monikkoperheiden toimeentulo ei kokonaisuu
tena juurikaan eroa muiden lapsiperheiden toimeentulosta. Monikkovanhemmat
ovat keskimäärin varsin hyvätuloisia ja perheen käteen jäävät kokonaistulot ovat
samansuuruiset muihin lapsiperheisiin verrattuna. Erojakin kuitenkin on. Erot
liittyvät lasten lukumäärään ja perheen nuorimman lapsen ikään. Monikko
perheet kokevat toimeentulonsa selvästi muita samassa elämäntilanteessa olevia
lapsiperheitä hankalammaksi silloin, kun perheessä on alle 3vuotiaita lapsia
ja kun perheessä on enemmän kuin kolme lasta. Monikkoperheen suurimmat
menoerät osuvatkin usein juuri lasten vauva ja pikkulapsiaikaan, kun välttä
mättömät lastentarvikehankinnat tuovat lisäkuluja. Myös perheen hoitoavun
tarve korostuu erityisesti lasten vauvaaikana, jolloin tarvittavia lisäkäsiä ei
välttämättä ole saatavilla muun muassa taloudellisista syistä johtuen. Nämä
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tilanteet, joissa apua ei syystä tai toisesta ole saatavilla, voivat vaikuttaa myös
vanhempien psykososiaalisten ongelmien syntyyn.
Tutkimustulostemme mukaan monikkoperheiden taloudelliset huolet kuor
mittavat koko perheen hyvinvointia. Toimeentulovaikeudet heijastuvat luonnol
lisesti myös lasten hyvinvointiin. Kokonaisuudessaan näyttäisi kuitenkin siltä,
että monikkoperheiden lapset voivat paremmin kuin muiden perheiden lapset.
Huomioitavaa perheiden hyvinvoinnissa on, että hankalaksi toimeentulonsa
kokevat monikkoperheiden vanhemmat ovat muita toimeentulonsa hankalana
kokevia lapsiperheiden vanhempia hieman useammin erittäin stressaantuneita.
Monikot saaneilla äideillä on myös yksittäin synnyttäneisiin naisiin nähden ko
honnut riski sairastua synnytyksen jälkeiseen masennukseen (Thorpe ym. 1991).
Monikkovanhemmuuden tuomat erityisvaatimukset ja omillaan selviytymisen
paineet yhdistettyinä taloudellisiin vaikeuksiin saattavat luoda monikkoperheen
hyvinvoinnille haasteita.
Vaikka monikkovanhemmuutta kuvataan usein erityishaasteiden kautta ja
vanhempien taloudellisen hyvinvoinnin riskit ovat mahdollisia, on kuitenkin
perheitä, jotka eivät koe monikkovanhemmuutta erityisen kuormittavana. Lisäksi
on hyvä muistaa, että monikkovanhemmuuteen sisältyy useimmiten myös tup
lasti iloa ja onnea. Korostettaessa taloudellisen hyvinvoinnin merkitystä perheen
kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa tuleekin huomioida, ettei se kuitenkaan
ole ainoa hyvinvointia mittaava tekijä. Allardtin (1976) mukaan hyvinvointi
koostuu elintason lisäksi myös yhteisyyssuhteista ja itsensä toteuttamisen muo
doista, jotka vahvistavat elämänlaatua myös monikkoperheissä. Elintasolla on
kuitenkin ensisijainen vaikutus muihin hyvinvointiresursseihin (Allardt 1976,
50), minkä perusteella toimeentuloongelmien voi todeta koskettavan perheen
hyvinvointia laajemmaltikin.
Vaikka monikkoperheiden taloudellinen toimeentulo ei kokonaisuudes
saan juurikaan vaikuta heikommalta muihin lapsiperheisiin verrattuna, antaa
aineistomme selviä viitteitä siitä, että yksinhuoltajien, monilapsisten sekä pienten
ja teiniikäisten lasten monikkoperheissä taloudellinen selviytyminen koetaan
muita lapsiperheitä haastavampana. Nykyiset perhepoliittiset tukimuodot eivät
pysty riittävästi vastaamaan näiden perheiden taloudellisiin rasituksiin ja niistä
mahdollisesti aiheutuviin muihin perheelämän ongelmiin. Ongelmia ennalta
ehkäisevät tukimuodot, kuten esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelu, voisivat
mahdollistaa kaikille monikkoperheiden vanhemmille mahdollisuuden hankkia
perhepalveluja arkeaan tukemaan lasten ikävaiheittain eri tavoin perheen hyvin
vointia kuormittavissa elämänvaiheissa. Taloudellisia paineita tasaavan ennalta
ehkäisevän psykososiaalisen ja taloudellisen tuen saattaminen monikkoperheiden
saataville nouseekin monikkoperheiden hyvinvoinnin tukemisessa keskeiseksi.
Toimeentuloa vahvistavilla tukimuodoilla voisi olla mahdollisuudet luoda eri
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Taustatekijä
Ikä
Alle 20 vuotta
20–29 vuotta
30–39 vuotta
40–49 vuotta
50 vuotta tai sen yli
Keski-ikä (vuotta)
Koulutus
Peruskoulu tai vastaava
Keskiasteen koulutus
Opistotutkinto
Alempi korkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto
Lisensiaatin- tai tohtorintutkinto
Työllisyys
On työelämässä
Ei ole työelämässä (kotiäiti/-isä, opiskelija, eläkeläinen, työtön)
Työssä käyvien ammattiasema
Työntekijä
Alempi toimihenkilö
Johtava alempi toimihenkilö
Ylempi toimihenkilö
Johtava ylempi toimihenkilö
Yrittäjä
Siviilisääty
Avioliitossa
Avoliitossa (ei virallinen)
Rekisteröidyssä parisuhteessa
Eronnut
Leski
Naimaton
Lasten lukumäärä
1 lapsi
2 lasta
3 lasta
4 lasta tai enemmän
Lasten lukumäärän keskiarvo
Nuorimpien monikkolasten ikä
Alle 1 vuotta
1–2 vuotta
3–5 vuotta
6–11 vuotta
12–18 vuotta
Nuorimman lapsen ikä
Alle 1 vuotta
1–2 vuotta
3–5 vuotta
6–11 vuotta
12–18 vuotta

Monikkoperheiden hyvinvointi -tutkimus
(n = 1 572 vanhempaa), %
Nainen
Mies
Kaikki
0,2
–
0,1
8,2
5,1
7,3
42,3
36,1
40,5
42,7
45,3
43,5
6,6
13,6
8,6
39,22
41,25
39,80
5,4
28,8
27,7
17,6
18,2
2,4

7,3
33,9
22,5
13,1
20,6
2,3

6,1
30,2
26,3
16,3
18,8
2,4

70,2
29,8

90,2
9,8

77,5
22,5

31,4
29,4
5,8
22,4
1,8
7,0

26,5
8,2
10,4
33,9
6,4
12,4

30,6
23,5
7,3
26,4
3,4
8,8

72,5
15,1
0,4
10,2
0,5
1,3

84,4
14,7
–
0,9
–
–

75,8
14,9
0,3
7,6
0,4
1,0

0,1
39,5
39,2
21,3
2,98

1,2
40,8
38,5
20,4
2,93

0,1
39,9
38,9
21,1
2,97

3,9
15,4
17,5
34,3
28,9

4,7
18,6
20,5
28,4
27,7

4,1
16,3
18,3
32,6
28,8

6,5
19,0
19,3
31,2
24,0

7,7
23,5
20,4
25,1
23,2

6,8
20,2
19,6
29,4
24,0
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Eva Österbacka
Familjers tidsanvändning – fokus på barn och unga
Inledning
Ett ständigt aktuellt tema är föräldrarnas roll i barns uppfostran. I dagspress och
i synnerhet i anonyma debatter hävdas ofta att föräldrarna inte tar sitt ansvar för
sina barns uppfostran och att föräldrarnas agerande har försämrats med åren.
Mera sällan diskuteras kamratkretsen och hur den påverkar barn och unga. De
flesta har ändå starka åsikter om hur det borde vara. Folbre (2008) förklarar att
föräldrar långt styrs av normer, samtidigt som normer påverkas av ekonomiska
förhållanden. Om det blir mera kostsamt att foga sig i traditionella roller, som
t.ex. moderskap, är det sannolikt att anpassningen till rollerna minskar. Intressant
att notera är att arbetslivsundersökningar visar att finländare anser att familjen
har blivit allt viktigare de senaste 30 åren. Samtidigt har attityderna gentemot
arbete också förändrats. Arbete anses inte längre lika viktigt som tidigare (Lehto
och Sutela 2008). Frågan man här kan ställa är: är beskyllningarna gentemot
föräldrarna grundlösa?
Om vi ser på forskningen kring barns utveckling framgår det att synen har
ändrats under åren. Det finns bl.a. två helt motsatta synsätt. Enligt det ena ex
trema synsättet har barn ansetts vara passiva och därmed totalt formbara av sina
föräldrar och andra vårdare. Enligt den andra ytterligheten har barn ansetts vara
individer redan vid födseln. Föräldrar och vårdare ska tillåta barnen att utvecklas
genom att undvika alltför mycket inblandning. I dagens läge anser utvecklings
psykologerna att föräldrar och barn samverkar. Barn är långt ifrån passiva, och
deras utveckling sker i samverkan med föräldrarna. Utfallet blir därför olika i
olika familjer eftersom barn och föräldrar är olika och har olika förutsättningar,
attityder och handlingsmönster. Familjer lever inte heller isolerade utan påverkas
av det som sker utanför familjen (Schaffer 1996). Föräldrar har också olika typer
av preferenser och förväntningar på sitt föräldraskap. Dessa påverkas delvis av
normer och förväntningar utifrån, men också av egen uppfostran och den egna
personligheten. Samtidigt begränsas också föräldraskapet av t.ex. arbetslivet,
skolväsendet och den samhälleliga utvecklingen överlag. Heltidsarbete minskar på
föräldrarnas faktiska möjlighet till närvaro i barnens liv, istället substitueras deras
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vuxennärvaro med personalen i dagvård och skola. Om föräldrar inte uppfyller
normerna för gott föräldraskap är det enkelt att beskylla dem för oansvarighet.
Det finns inte speciellt mycket information om små barns tidsanvändning
medan det finns mera information om äldre barn. T.ex. Pääkkönen (2008) visar
att 10–18 år gamla skolbarn tillbringade drygt 14 timmar i medeltal i hemmet
per skoldag och omkring 17 timmar i medeltal på veckoslut 1999–2000. Största
delen av den tiden sov de. Skolbarnen var i medeltal inte mera än 40 minuter
helt ensamma hemma per dag eftersom föräldrar och/eller syskon ofta var när
varande i hemmet.
I det här kapitlet kommer jag att granska barns och föräldrars tidsanvänd
ning för att få både barnens och föräldrarnas perspektiv på tidsanvändningen i
familjen. Följande delkapitel innehåller en sammanfattning av hur olika typer
av tidsanvändning påverkar barn och unga. Därefter följer en beskrivning av
datamaterialet och resultaten. Avslutningsvis följer en sammanfattning och
diskussion.

Familjens och kamraternas betydelse för barnen
Barn ärver många egenskaper av sina föräldrar. När barnen växer upp i samver
kan med sina föräldrar påverkas de också på olika sätt. Nationalekonomer kallar
individers samlade förmågor och kunnande för humankapital. Föräldrar, men
även andra aktörer, investerar i barns humankapital. Dessa investeringar är för att
nämna några exempel pengar, tid och känslomässigt engagemang. Neoklassiska
nationalekonomer såsom Gary Becker (1991) formulerar modeller som antar att
föräldrar medvetet investerar i sina barns humankapital för att barnen ska uppnå
optimalt humankapital. Föräldrar beter sig på ett rationellt sätt som på vilken
annan marknad som helst. Andra är av den åsikten att föräldrars uppfostran inte
enbart är en investering i barnens humankapital, utan uppfostran är ett åtagande
(eng. commitment) som sträcker sig längre än enbart investering av pengar, tid
och känslor. Familjer verkar i en emotionell omgivning och följderna av deras
handlande är osäkra eftersom de många gånger är beroende av andras val. Det
är således rätt omöjligt att handla rationellt och maximera nyttan för hela famil
jen. Föräldrars åtagande har därför mera praktiska och moraliska dimensioner.
Kulturella normer påverkar också föräldrars åtagande i mycket stor utsträckning,
eftersom en stor del av uppfostran innebär att barnen socialiseras in i samhällets
normvärld. (Se t.ex. Folbre 2008 för en diskussion.)
Barn är olika på många sätt och föräldrar har olika uppfostringsstrategier.
Generellt kan man se på föräldrars engagemang i barnen som bestående av tre
olika komponenter: interaktion, tillgänglighet och ansvar (Lamb m.fl. 1987). Ett
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litet barn är i stort behov av interaktion, barnet kräver ständig omvårdnad. När
barnet växer minskar behovet av direkt interaktion, samtidigt som det fortfarande
är viktigt att föräldrarna är tillgängliga. Behovet av föräldrars ansvar är mer eller
mindre konstant oberoende av barnets ålder. Vi kan mäta interaktionen mellan
föräldrar och barn med tiden i direkt barnavård och föräldrars tillgänglighet med
den tid föräldrarna tillbringar tillsammans med barnen i olika sysslor. Varken
föräldrarnas ansvar eller kvaliteten på tidsanvändningen är däremot mätbara i
tidsanvändningsstudier.
Tidigare forskning visar att om föräldrar och barn äter regelbundet till
sammans är måltidens näringsinnehåll högre, barnen löper lägre risk att börja
använda droger och lägre risk att drabbas av fetma och psykiska problem. Under
måltiderna diskuterar familjen dagen, det positiva och negativa samt gör upp
planer för kommande händelser. Måltiden är ett tillfälle när familjen umgås och
individerna stärks i sin identitet (Compan m.fl. 2002; Eisenberg m.fl. 2004; Taveras
m.fl. 2005; Spear 2006). Andra typer av samvaro i familjen, som t.ex. under
fritidssysselsättningar och hushållsarbete när föräldrarna umgås med barnen
och pratar med dem eller undervisar dem, är också betydelsefulla. Barnen lär
sig olika typer av färdigheter och beteenden, och socialiseras även till sina roller
i familjen (Goodnow 1988; Larson 2001).
Barn lär sig även av varandra. Små barn imiterar och återger händelser för
varandra. En stor del av det sociala lärandet sker de facto genom medveten eller
omedveten imitation. Barn och unga vill vara en del av en grupp, och delak
tigheten sker lättast om barnet anammar den kultur och de regler som gäller
i gruppen. Barn och unga skapar sin egen kultur genom att i viss mån hämta
information från vuxenvärlden som de sedan kreativt omformar till sin egen.
Dagis, förskole, och skolgrupper är viktiga arenor där relationer med jämnåriga
formas och förändras. Det är också i de miljöerna som den egna kamratkretsen
bildas. Det är ofta genom diskussioner och aktiviteter med kamrater som barn
och unga bildar sig en uppfattning om sig själva (jagmedvetande) och samhället
som de lever i. Individer i kamratgrupper är oftast på samma nivå i den sociala,
emotionella och kognitiva utvecklingen. Om den enskilda individen accepteras
och värdesätts av sina kamrater har det en positiv inverkan på barnets och den
unga individens utveckling. Om någon å andra sidan är impopulär, avvisas eller
mobbas, påverkas utvecklingen negativt. Vänskapsförhållanden innebär starkare
band mellan två individer och är därför viktiga för barns sociala utveckling. Om
barnet eller den unga saknar vänner är det också svårt att utvecklas i och med att
det krävs samverkan med andra för att utvecklas (Williams m.fl. 2001; Salmivalli
2005). I tidsanvändningsstudier går det att mäta hur mycket tid som barn och
unga tillbringar med sina kamrater. Kvaliteten på samvaron går dock inte att mäta.
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Statistikcentralens tidsanvändningsstudier möjliggör en granskning av indivi
ders tidsanvändning på flera sätt. Här används två tidsanvändningsstudier från
1987–1988 och 1999–2000. Båda studierna består av representativa urval som
inkluderar personer över 10 år. I de ursprungliga studierna fanns 9 000 individer
som deltog i den studie som pågick mellan 1 april 1987 och 31 mars 1988 samt
5 300 individer från 2 600 hushåll i den studie som pågick mellan 1 mars 1999
och 12 mars 2000. I båda urvalen ombads respondenterna fylla i två dagböcker. År
1987–1988 fyllde respondenterna i två på varandra följande dagar och 1999–2000
en vardag och en dag från ett veckoslut. Tidsdagböckerna täcker ett helt dygn
och fylls i med 10 minuters intervaller. Respondenterna har angett den primära
aktiviteten, den sekundära aktiviteten (vad annat de gjorde samtidigt med den
primära aktiviteten), vem som var närvarande och var de befann sig. Responden
ten intervjuades också angående bakgrundsinformation. Registerdata om t.ex.
inkomst har fogats till undersökningen. Statistikcentralen har konstruerat vikter
för datamaterialen, så att resultaten ska bli representativa för hela populationen
(Niemi och Pääkkönen 1989 och 2001).

Urval
I analyserna granskas hur skolbarn och föräldrar använder sin tid samt om de
har förändrat sin tidsanvändning. I urvalet av skolbarn ingår barn i åldern 10–19
år vilka bor hemma med sina föräldrar och vars huvudsakliga uppgift är att gå i
skola. Studien 1987–1988 omfattar totalt 1 258 barn, 635 pojkar och 623 flickor.
De flesta har fört dagbok två dagar (16 har fört bara en dagbok). Dagböckerna
fördes två på varandra följande dagar, vilket utgör totalt 2 500 observerade dagar.
Knappt en tredjedel fördes på veckoslut. Deltagarna fördelades jämnt på bägge
könen, och medelåldern är drygt 14 år. Studien 1999–2000 omfattar totalt 819
barn, 389 pojkar och 430 flickor. Alla deltagare fyllde i två dagböcker, en vardag
och en veckoslutsdag. Totalt observeras 1 619 dagar, vilket innebär att 19 personer
fyllt i bara en dagbok. I urvalet ingår något fler flickor än pojkar och medelåldern
är 14 år.1 (Se tabell 1, s. 174.)
Urvalet av föräldrar består av vuxna, 19 år eller äldre, vilka har barn i åldern
0–17 år. År 1987–1988 finns 2 338 föräldrar med i urvalet. De flesta har fyllt i
dagböcker under två på varandra följande dagar (undantag 37 föräldrar), varav
1

Skolbarnen i urvalet 1987–1988 är idag (2010) i trettioårsåldern (32–41 år) medan skolbarnen från
1999–2000 är i tjugoårsåldern (20–29 år). Barn under 10 år deltar inte i tidsanvändningsstudier i
Finland. Deras tidsanvändning kommer fram enbart via föräldrarnas samvaro med barn under 10
år. De som var under 10 år 1987–1988 är idag (2010) i tjugoårsåldern och en stor del av den ålders
gruppen överlappar den studerade skolbarnsgruppen 1999–2000.
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knappt en tredjedel är på veckoslut. Kvinnor är bättre representerade än män, det
finns 1 090 pappor och 1 248 mammor med i urvalet. Pappornas medelålder är
38,7 och mammornas 36,5. Det yngsta barnet är i medeltal drygt 7 år gammalt.
År 1999–2000 deltog 1 525 föräldrar i urvalet, 684 pappor och 831 mammor.
De har fyllt i en vardag och en dag på veckoslut, med undantag av 19 föräldrar.
Föräldrarnas medelålder är två år högre än 1987–1988. Papporna är 40,6 år i
medeltal och mammorna 38,3. Det yngsta barnets medelålder är drygt 7 år, vilket
är på samma nivå som 1987–1988. (Se tabell 2.)

Tabell 1. Deskriptiv statistik över barn i åldern 10–19 år.
1987–1988
Pojkar

1999–2000
Flickor

Pojkar

Flickor

Medel
tal

Std.
avv.

Medel
tal

Std.
avv.

Medel
tal

Std.
avv.

Medel
tal

Std.
avv.

Ålder

14,2

2,6

14,5

2,7

13,9

2,7

14,1

2,8

Veckoslut

0,30

0,46

0,31

0,46

0,29

0,45

0,29

0,45

N

635

623

389

430

Notera: Viktade medeltal

Tabell 2. Deskriptiv statistik över föräldrar.
1987–1988
Pappor
Me
deltal

1999–2000

Mammor

Std.
avv.

Me
deltal

Pappor

Std.
avv.

Me
deltal

Mammor

Std.
avv.

Me
deltal

Std.
avv.

Ålder

38,7

7,5

36,5

7,5

40,6

8,0

38,3

7,7

Ensamstående

0,01

0,11

0,11

0,31

0,03

0,17

0,15

0,35

7,1

5,1

7,5

5,4

7,2

5,3

7,5

5,3

Veckoslut

0,30

0,46

0,29

0,45

0,30

0,46

0,30

0,46

Förvärvsarbetande

0,94

0,23

0,83

0,38

0,88

0,32

0,72

0,45

0

0

0,10

0,30

0,01

0,10

0,15

0,35

Yngsta barnets ålder

Hemarbetande
N
Notera: Viktade medeltal.

1 090

1 248

684

841
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I tidsdagböckerna uppger respondenterna vad de gör. Både användningen av
primär och sekundärtiden registreras med tio minuters intervaller. Tidsanvänd
ningen är uttömmande och heltäckande. År 1987–1988 kodades sekundärtiden på
ett annat sätt än 1999–2000. Det är därför omöjligt att jämföra total sekundärtid
de två åren. Sekundär barnavård kan jämföras, men instruktionerna för angi
vande av sekundärtiden är lite olika de två åren, vilket kan påverka resultaten.
Primärtiden är dock jämförbar mellan de två åren.
Primärtiden har grupperats i nio olika grupper. De olika kategorierna av
tidsanvändning är:
– personlig omvårdnad (sovande, personlig hygien och övriga personliga behov)
• sovande (sovande och vila i sängläge)
– måltid (måltider, mellanmål, kaffe)
– arbetstid
– skoltid (direkt skolarbete men också läxarbete och andra typer av studier
utanför skolan)
– hushållsarbete (matlagning, underhåll av hemmet, klädvård, trädgårdsarbete,
skötsel av husdjur, renovering och uppköp)
– barnavård (skötsel, övervakning, undervisande, högläsning, utevistelse,
samtal och fritidsaktiviteter)
– fritid (social samvaro, kultur och nöjen, vila, hobbyer, spel, datoranvänd
ning, läsande, tv, radio, musik)
• dator (datorspel, programmering, informationssökning, kommunikation)
• tv (tv eller videotittande)
– motion
– residual (ifyllande av tidsanvändningsdagbok, ickespecificerad tidsanvänd
ning)
Till alla dessa grupper har resor som anknyter sig till respektive kategori av
tidsanvändning fogats.

Samvaro
Respondenterna har också angett vem de utför sina sysslor med. De har varit
ensamma, med familjen, med familj och vänner eller med vänner. Kategorin med
familjen består av underkategorierna: ”med barn under 10 år”, ”med alla familje
medlemmar” och ”övriga familjemedlemmar”. Kategorin med familj och vän
ner består på samma sätt av: ”med under 10åriga barn och vänner”, ”med alla
familjemedlemmar och vänner” och ”övriga familjemedlemmar och vänner”.
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År 1987–1988 har informationen om med vem respondenten utfört sina
sysslor kodats enbart för höstmånaderna (september, oktober och november). År
1999–2000 finns informationen för alla andra månader utom januari och februari.
För jämförbarhetens skull inkluderas enbart höstmånaderna i jämförelserna av
samvaro mellan de två åren.
Tiden av samvaro är trots allt inte helt jämförbar mellan de två åren.2 År
1987–1988 har tidsanvändningen kodats som ensam om respondenten har låtit bli
att ange med vem han eller hon utfört sina sysslor. Oklara fall angående samvaro
finns därför inte år 1987–1988. År 1999–2000 har informationen angående sam
varo kodats som okänd om respondenten låtit bli att ange samvaron och kodaren
inte kunnat avgöra samvaron på basen av hur respondenten fyllt i tidsdagboken
i övrigt. Respondenterna har dessutom fått något olika typer av information de
två åren angående hur de ska fylla i samvaro, vilket kan påverka resultaten. Yt
terligare en faktor som kan påverka jämförbarheten är att dagböckerna är olika
utformade. År 1987–1988 listades alla familjemedlemmar i tidsdagboken, medan
det fanns enbart en kolumn för ”barn upp till 9 år” och en kolumn för ”andra
hushållsmedlemmar” år 1999–2000.

Resultat
Har tidsanvändningen förändrats?
Skolbarn

Flickors och pojkars tidsanvändning skiljer sig åt i vissa avseenden, se tabell 3.
Flickor sov mindre än pojkar 1987–1988, 25 minuter mindre på vardagar och
16 minuter mindre på veckoslut. År 1999–2000 finns det inga skillnader mellan
könen, pojkarna har minskat och flickorna ökat sovandet och de sov omkring
9 timmar på vardagar och mera än 10 timmar på veckoslut. Pojkar och flickor
använde också lika mycket tid för att inta måltider, omkring en timme per dag.
År 1987–1988 arbetade pojkarna något mera än flickorna (omkring 15 minuter
mera). År 1999–2000 har skillnaderna jämnats ut och de arbetar totalt omkring
10 minuter per dag i medeltal. Flickor och pojkar använde lika mycket tid för
skolarbete på vardagar, drygt fem timmar 1987–1988 och drygt fyra och en halv
timme i medeltal 1999–2000. På veckoslut använde flickorna lite mera tid än
pojkarna för skolarbete, omkring en halv timme respektive 20 minuter. Flickor
2

År 1987–1988 har sovtid kodats som ensamhet, medan samvaro kodats enbart när respondenten är
vaken år 1999–2000. I den här studien bortser jag helt från samvaro under sovtiden de båda åren
för jämförbarhetens skull.
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använde dagligen mera tid för hushållsarbete, mellan en kvart och en halv timme
mera än pojkarna, som hushållsarbetar knappt en timme per dag. År 1987–1988
hade flickorna lite mera fritid på vardagar. Pojkarnas fritid ökade med drygt en
halv timme och pojkarna hade lite mera fritid än flickorna på vardagar 1999–2000.
På vardagar har ungdomarna omkring sex timmar fritid och på veckosluten
har de lika mycket fritid, omkring 8 och en halv timme i medeltal. Under friti
den sitter pojkarna mera framför datorn än flickorna och skillnaden har ökat.

Tabell 3. Pojkars och flickors tidsanvändning i minuter, medeltal och standardavvikelse inom parentes.
Vardag
1987–1988

Veckoslut
1999–2000

1987–1988

1999–2000

Pojkar

Flickor

Pojkar

Flickor

Pojkar

Flickor

Pojkar

Flickor

Personlig

594,4
(111,4)

583,6
(93,4)

578,0
(110,5)

596,5
(115,9)

652,7
(104,5)

655,2
(112,4)

657,3
(116,3)

676,8
(123,3)

Sovande

561,9
(113,2)

537,4
(94,8)

547,8
(111,6)

548,3
(117,7)

615,5
(103,1)

599,5
(112,1)

624,2
(116,6)

625,8
(123,1)

Måltider

65,3
(29,8)

67,9
(29,0)

68,8
(38,5)

70,3
(35,7)

71,2
(89,9)

63,8
(34,2)

65,3
(43,3)

65,8
(35,6)

Arbete

24,2
(105,4)

9,9
(60,9)

11,7
(78,8)

8,3
(52,2)

11,8
(61,4)

10,8
(52,5)

17,6
(77,2)

11,6
(68,7)

Skola

311,9
(209,3)

315,0
(213,3)

276,2
(201,5)

274,5
(205,7)

23,1
(49,6)

34,0
(69,3)

19,1
(54,8)

28,8
(67,1)

Hushålls
arbete

46,3
(65,2)

72,6
(87,4)

51,5
(78,5)

71,9
(91,5)

68,0
(94,7)

97,0
(101,9)

59,8
(86,0)

74,8
(89,2)

Barnavård

1,7
(10,7)

5,3
(20,1)

0,5
(4,4)

1,8
(10,0)

5,3
(23,9)

3,3
(15,8)

1,2
(9,2)

3,6
(23,4)

Fritid

327,3
(174,0)

340,6
(165,2)

364,5
(178,4)

353,7
(175,8)

494,6
(193,6)

505,0
(179,1)

507,7
(192,4)

508,8
(175,4)

Dator

11,6
(37,8)

2,0
(17,5)

65,5
(86,0)

17,0
(41,1)

22,8
(63,0)

1,2
(8,6)

78,4
(121,4)

21,0
(41,3)

Tv

111,3
(95,5)

85,9
(78,1)

123,0
(109,3)

116,7
(100,9)

155,5
(124,9)

136,7
(110,6)

185,3
(154,7)

179,5
(142,0)

Motion

63,2
(91,3)

41,0
(70,7)

72,0
(109,9)

44,9
(75,4)

107,7
(135,7)

67,6
(104,0)

90,9
(126,2)

48,8
(83,8)

Residual

5,9
(29,3)

4,1
(12,2)

16,9
(55,7)

18,1
(57,3)

5,7
(24,2)

3,2
(11,3)

21,1
( 73,9)

21
(69,6)

895

881

384

429

362

362

383

423

N

Notera: viktade medeltal.
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År 1999–2000 använde pojkarna dator nästan en timme mera per dag än
flickorna. Flickorna tittade också lite mindre på tv än pojkarna, omkring 20
minuter i medeltal 1987–1988, men skillnaderna har jämnats ut 1999–2000.
Tvtittandet har ökat och upptog i medeltal omkring 2 timmar på vardagar och
3 timmar på veckoslut 1999–2000. Flickor motionerade mindre än pojkar och
skillnaden har ökat. Motionerandet minskade också under veckosluten. Pojkar
motionerade drygt en timme på vardagar 1999–2000 och 1,5 timme på veckoslut
i medeltal, medan flickor motionerade omkring 45 minuter dagligen. Barn och
unga rekommenderas att vara fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag (Valtion
ravitsemusneuvottelukunta 2005) vilket pojkarna uppnår, men inte flickorna.
Barn och unga som går i skola använder sin tid på olika sätt på vardagar
och veckoslut eftersom skolarbete främst sköts under vardagar. De sover klart
mera under veckoslut än under vardagar och har också mera fritid. Den ökade
fritiden används främst till tvtittandet men även till mera tid framför datorn
och i viss mån också till motion.

Föräldrar

Mammors och pappors tidsanvändning skiljer sig också åt, se tabell 4. Tiden för
personlig omvårdnad är lika för mammor och pappor under veckoslut, medan
mammor använder mera tid under vardagar. Det är främst sovtiden som utgör
skillnaden, mammor sover omkring 8 timmar vilket är drygt 20 minuter mera
än pappor på vardagar. Föräldrarna har ökat sovandet under veckoslut och
1999–2000 sov de drygt 9 timmar i medeltal. Mammor hinner inte sätta lika
mycket tid på måltider som pappor, men skillnaden har minskat. Mammor
förvärvsarbetar avsevärt mindre än pappor, i medeltal drygt två och en halv
timme mindre på vardagar och ungefär en timme mindre på veckoslut. Mammor
använder dock drygt en och en halv timme mera tid i hushållsarbete dagligen.
Dessutom sköter mammor mera om barn, på vardagar knappt en timme mera,
och en halv timme mera på veckoslutsdagar än pappor. Om man definierar
totalarbetstid som summan av förvärvsarbete, hushållsarbete och barnavård är
totalarbetstiden ungefär lika för mammor och pappor under vardagar, omkring
9,5 timmar i medeltal. Mammor använder däremot drygt en timme mera tid i
totalarbete på veckoslut än pappor gör, 6 respektive 5 timmar. Mammor har
något mindre fritid på vardagar (omkring 10 minuter mindre) då pappor har
nästan fyra timmar fritid och skillnaden är nästan en timme på veckoslut. År
1999–2000 hade pappor omkring 6,5 timmar och mammor 5,5 timmar fritid i
medeltal. Vad gäller användningen av fritid är det främst tvtittandet som skiljer
mammor och pappor åt. Pappor tittar mera på tv än mammor men föräldrar
har överlag ökat tvtittandet. Motionsbeteendet skiljer sig också något, pappor
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Tabell 4. Föräldrars tidsanvändning i minuter, medeltal och standardavvikelse inom parentes.
Vardag
1987–1988

Veckoslut
1999–2000

1987–1988

1999–2000

Pappor

Mammor

Pappor

Mammor

Pappor

Mammor

Pappor

Mammor

Personlig

503,6
(91,7)

527,4
(97,8)

500,9
(93,0)

532,9
(96,6)

576,3
(111,0)

584,4
(106,1)

587,9
(125,1)

597,1
(115,5)

Sovande

463,6
(88,0)

485,3
(97,0)

466,5
(91,0)

489,6
(97,6)

529,6
(108,4)

535,1
(107,6)

548,5
(126,2)

547,5
(115,5)

Måltider

77,6
(35,8)

68,7
(30,6)

77,2
(40,8)

72,9
(35,0)

82,6
(40,9)

78,1
(37,4)

85,4
(46,2)

84,0
(44,2)

Arbete

441,2
(247,1)

276,9
(241,8)

422,1
(260,0)

251,8
(252,4)

120,7
(213,5)

56,5
(139,5)

104,0
(209,5)

54,4
(151,7)

Skola

10,2
(63,6)

15,0
(74,9)

13,4
(75,7)

14,2
(71,7)

2,7
(19,1)

4,1
(24,9)

2,5
(30,9)

7,9
(52,0)

Hushålls
arbete

117,8
(118,5)

223,1
(133,1)

116,1
(122,4)

217,5
(140,1)

143,7
(134,0)

242,1
(132,6)

156,1
(144,7)

237,3
(132,2)

Barna
vård

30,5
(51,0)

87,0
(115,1)

39,0
(62,0)

95,8
(120,5)

39,2
(68,0)

67,8
(98,6)

50,1
(78,9)

78,1
(103,4)

Fritid

227,8
(114,1)

218,9
(133,8)

234,5
(165,0)

217,8
(132,6)

417,1
(195,4)

364,8
(166,3)

384,8
(192,2)

327,7
(163,9)

Dator

0,6
(7,2)

0,1
(1,5)

8,5
(29,3)

2,2
(11,3)

1,0
(11,1)

0,2
(2,6)

7,9
(27,0)

2,4
(13,1)

Tv

85,4
(76,3)

66,1
(60,9)

101,6
(87,3)

87,9
(77,2)

135,1
(102,3)

102,1
(86,2)

163,7
(120,6)

113,0
(93,8)

Motion

26,6
(63,2)

18,7
(44,5)

28,1
(64,3)

29,2
(53,3)

54,6
(99,8)

36,8
(67,0)

55,5
(99,3)

44,0
(70,0)

Residual

4,7
(30,1)

4,3
(30,2)

8,6
(44,6)

7,9
(31,9)

3,1
(20,3)

5,4
(37,7)

13,7
(63,3)

9,4
(37,2)

N

1551

1764

679

837

614

710

677

838

Notera: viktade medeltal.
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År 1987–1988 använde pappor 1,67 och mammor 5,36 minuter per dag i
medeltal för sekundär barnavård. År 1999–2000 var medeltalet för pappor 14,22
minuter och för mammor 43,58 minuter för sekundär barnavård.

Med vem tillbringar barn och föräldrar sin tid?
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Skolbarn

När vi granskar medeltal för med vem skolbarn i åldern 10–19 år tillbringar sin tid
är det bra att komma ihåg att datamaterialen har några olikheter. År 1999–2000
är det möjligt att informationen om med vem respondenten tillbringar sin tid
blir okänd. År 1987–1988 kodades okänd tid som ensamhet. Det finns också en
del skillnader i anvisningarna för ifyllandet av dagboken.
Pojkars och flickors samvaro med andra redovisas i tabell 5. Vid en könsvis
granskning ser vi att skolpojkars tid i ensamhet har ökat, men ökningen är inte
signifikant, varken på vardagar eller på veckoslut. Lägger vi till kategorin ”med
okänd” till ”ensam” 1999–2000 har dock tiden i ensamheten ökat markant.
Förändringen i tiden med familjen är inte signifikant (ökning på vardagar och
minskning på veckoslut). Vid en uppdelning märker vi att tiden med hela familjen
har minskat signifikant med 20 minuter i medeltal på vardagar och 30 minuter
på veckoslut. Tiden med småsyskon och övriga familjemedlemmar har ökat men
förändringarna är inte signifikanta. Tiden tillsammans med vänner har minskat
med 80 minuter per vardag i medeltal medan minskningen under veckosluten
inte är signifikant.
Flickornas tid i ensamhet har blivit en dryg timme längre på vardagar
och nästan 1,5 timme på veckoslut. Adderar vi kategorierna ”med okänd” och
”ensam” 1999–2000 blir ökningen i ensamhet omkring en halv timme till alla
dagar. Tiden med familjen har minskat, med 44 minuter i medeltal på vardagar
och 51 minuter på veckoslut. Vid en uppdelning ser vi att det är tiden tillsam
mans med hela familjen som minskat mest, drygt 20 minuter i medeltal. Tiden
tillsammans med både familj och vänner har också minskat med en timme i
medeltal på veckoslut. Tiden tillsammans med vänner har minskat med nästan
50 minuter i medeltal på vardagar.
Tidsanvändningen vad gäller med vem man tillbringar tiden skiljer sig klart
åt under vardagar och veckoslut. Tiden med familjen ökar klart på bekostnad av
tiden tillsammans med vänner. Både pojkar och flickor tillbringade mera tid med
familjen under veckoslut, och det är främst tiden med andra familjemedlemmar
som ökat. År 1999–2000 tillbringade flickorna drygt en timme och pojkarna 1,5
timme mera tid med familjen på veckoslut, och 1987–1988 var skillnaden ännu
större. Tiden tillsammans med både familj och vänner är också drygt en timme
längre under veckoslut än under vardagar, förutom för flickor 1999–2000, då
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skillnaden inte var signifikant. Tiden tillsammans med vänner är 3–4 timmar
kortare i medeltal under veckoslut än under vardagar.
Ser vi på den tid som använts i de olika kategorierna av samvaro har tiden
i ensamhet ökat för pojkarna med i medeltal 24 minuter (om vi bortser från
ickeregistrerad tid). Förändringen i ensamhet härstammar från en minskning
av hushållsarbete i ensamhet (11 minuter) och en ökning av fritid i ensamhet
(41 minuter). Av den ökade fritiden i ensamhet har datoranvändandet ökat (23
minuter) och likaså tvtittandet (24 minuter). För flickornas del har tiden i en
samhet ökat med i medeltal 73 minuter. En del av ökningen härstammar från
ökning i personlig tid i ensamhet (7 minuter), måltider i ensamhet (6 minuter)
och fritid i ensamhet (49 minuter). Av fritiden i ensamhet har främst tvtittandet
(25 minuter) och datoranvändandet (10 minuter) ökat.

Tabell 5. Pojkars och flickors samvaro med andra i minuter, medeltal och standardavvikelse inom
parentes.
Vardag
1987–1988
Pojkar

Flickor

Veckoslut
1999–2000

Pojkar

Flickor

1987–1988
Pojkar

Flickor

1999–2000
Pojkar

Flickor

Ensam

201,2 198,3 227,4 268,2 196,6 206,1 215,5 289,4
(131,5) (121,2) (172,6) (170,5) (159,7) (158,3) (186,4) (178,5)

Med familj

170,5 189,7 181,3
(119,6) (136,3) (185,8)

146,4
(97,1)

282,5 264,3 273,3 213,4
(193,6) (211,3) (249,0) (160,7)

Med barn under
10 år

5,3
(18,7)

6,5
(33,1)

13,2
(43,2)

5,2
(18,2)

16,5
(73,1)

33,8
(86,1)

16,5
(61,4)

15,9
(55,8)

Med alla familje
medlemmar

34,4
(75,2)

40,2
(92,3)

14,7
(42,6)

18,7
(55,4)

48,8
57,1
(106,9) (116,0)

19,2
(60,0)

32,7
(80,9)

Med andra familje
medlemmar

130,7 143,1 154,0
(111,3) (130,0) (188,0)

122,8
(96,8)

217,2 173,5 238,1 164,8
(194,3) (182,8) (245,1) (162,9)

Med familj och
vänner

32,4
(82,0)

28,9
(72,3)

111,4 106,3
99,6
(164,0) (145,6) (180,2)

Med vänner

476,0 495,3 396,4 446,9 228,9 268,4 207,7 235,7
(172,0) (157,1) (226,3) (214,5) (257,3) (251,1) (218,3) (255,0)

41,0
(86,1)

35,4
(76,8)

45,9
(83,6)

Med okänd

0
(0)

0
(0)

57,2
(118,2)

29,7
(98,4)

0
(0)

0
(0)

22,9
(61,9)

33,5
(101,3)

N

216

235

97

95

102

108

92

96

Notera: viktade medeltal

Perhepiirissä

182

Medeltalet av pojkars tid med familjen har inte förändrats. Flickor igen
har minskat sin tid tillsammans med familjen med 48 minuter i medeltal. Av
denna tid har den personliga tiden minskat (7 minuter), skolarbete (12 minuter),
hushållsarbete (10 minuter) och fritid (15 minuter). Under fritiden har dock
datortiden tillsammans med familjen ökat (5 minuter). Tiden tillsammans med
familj och vänner har minskat med 5 minuter i medeltal för pojkar. Flickor har
minskat tiden tillsammans med familj och vänner med 25 minuter i medeltal
och minskningen härstammar från måltider (3 minuter), skolarbete (5 minuter)
och fritid (21 minuter) och en ökning i motion (4 minuter).
Tiden tillsammans med enbart vänner har minskat med 52 minuter i medel
tal för pojkar. Denna minskning härstammar från skolarbete (53 minuter), sam
tidigt har måltider ökat (6 minuter) och hushållsarbete (7 minuter). Fritiden har
inte förändrats, men inom fritiden har datortiden tillsammans med vänner ökat
(12 minuter). Flickor har minskat tiden med vänner med i medeltal 36 minuter,
och minskningen härstammar från motion (12 minuter). Fritiden tillsammans
med vänner har också minskat (21 minuter), liksom skolan (11 minuter), men
minskningarna är inte statistiskt signifikanta.
År 1987–1988 påpekas i instruktionerna för ifyllandet av dagboken att ”som
samvaro hemma räknas den tid då familjemedlemmarna är hemma samtidigt, utom
då familjemedlemmen sover eller är i ett annat rum en längre tid (över en timme)”.
År 1999–2000 påpekas igen att ”samvaro inte nödvändigtvis innebär att man gör
något tillsammans. Det räcker med att man är i närheten av varandra”. Vidare
påpekades 1987–1988 att ”samvaro även avser arbets- eller skolkamrater”. Detta
påpekas dock inte i instruktionen för 1999–2000. Nyansskillnaderna i instruk
tionerna kan påverka hur respondenterna fyllt i samvaron. Huruvida det kan
förklara skillnaderna de olika åren eller om det faktiskt har skett förskjutningar
i samvaron är svårt att avgöra. Ensamheten kan de facto ha ökat bland skolung
domar. Å andra sidan tyder flickors minskade tid med familjen i skolarbete,
hushållsarbete och fritid på att instruktionerna för ifyllandet av dagböckerna
påverkat tolkningen av hur respondenterna ska fylla i samvaron de två åren.
Pojkarna visar dock inte samma tendenser, de har minskat måltider med familjen
samtidigt som datoranvändande tillsammans med familjen ökat. Pojkar har å
andra sidan minskat tiden tillsammans med vänner i skolarbete, vilket kan bero
på att de inte fyllt i samvaro under skoltid i lika stor utsträckning 1999–2000
som 1987–1988. Skoltiden har dock minskat med drygt en halvtimme, men detta
gäller både flickor och pojkar och minskningen av samvaro med vänner under
skoltid har inte signifikant förändrats för flickor.
Det verkar också som om tvtittande och datorvanor förändrat samvaron.
Överlag har ju också den tid som används för tvtittande och datoranvändning
ökat. Skolbarnen tillbringar mera tid i ensamhet i dessa sysslor. De inkluderar
ändå även familjen och vännerna i datoranvändandet i viss mån. Om hushållen
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har fler tv-apparater och datorer kan skolungdomar ändå välja att använda sin
egen tv eller dator.3 Förändringarna i samvaron är också könsspecifika. Flickorna
har blivit mera ensamma än pojkarna, minskningen i tiden med familjen är
större samtidigt som minskningen i tiden med vänner verkar vara något mindre.

183

Föräldrar

När vi granskar medeltal för föräldrars samvaro med andra, ser vi att tidsan
vändningen förändrats under 1990talet. Även föräldrar tillbringar mera tid
i ensamhet. Föräldrar tillbringar därmed mindre tid med familj och vänner.
Tidsanvändningen skiljer sig för vardagar och veckoslut, och pappor och mam
mor tillbringar sin tid på olika sätt, se tabell 6, s. 184.
Pappornas tid i ensamhet har ökat med 50 minuter på vardagar och 42
minuter på veckoslut i medeltal. Adderar vi tiden ”med okänd” till ”ensam” för
1999–2000 blir skillnaden ännu större. Tiden med familjen har i motsvarande mån
minskat med 34 minuter på vardagar och 50 minuter på veckoslut i medeltal. Det
är tiden tillsammans med hela familjen som har minskat, i synnerhet på vecko
sluten. Tiden tillsammans med familj och vänner har också minskat på veckoslut
(40 minuter), liksom tiden med vänner på vardagar (83 minuter i medeltal).
Mammors tid i ensamhet har också ökat, med en timme på vardagar och 47
minuter på veckoslut i medeltal. Adderas tiden ”med okänd” till ”ensam” 1999–
2000 ökar skillnaden ytterligare. Tiden tillsammans med familjen har minskat,
med omkring en timme i medeltal. Det är främst tiden när alla familjemedlem
mar är samlade som har minskat, men även tiden med andra familjemedlemmar
har minskat på vardagar. På veckoslut har mammor ökat tiden med barn under
10 år med en halv timme. Ökningen är signifikant först på femprocentsnivån.
Tiden med familj och vänner har minskat med omkring en halv timme i medeltal.
Tiden med vänner har minskat med en timme på vardagar, medan det inte finns
någon skillnad på veckoslut.
I jämförelse med samvaron under vardagar är tiden i ensamhet kortare
under veckosluten, i medeltal 1–1,5 timme. Tiden med familjen är längre, nästan
tre timmar längre för pappor och knappt 1,5 timme för mammor i medeltal.
Mammorna minskar sin tid medan papporna ökar sin tid med barn under 10 år.
Båda föräldrarna ökar sin tid tillsammans med alla familjemedlemmar och även
med andra familjemedlemmar. Tiden med vänner minskar under veckosluten.
3

I de båda tidsanvändningsstudierna har man frågat om hushållet har tillgång till tv och dator. Så
gott som alla hushåll har tillgång till tv de båda åren (omkring 98 %), medan tillgången till dator
har ökat från att finnas i vart fjärde hushåll 1987–1988 till att finnas i fyra av fem hushåll 1999–2000.
År 1999–2000 frågade man också hur många tvapparater respektive datorer som fanns tillgängliga.
Tre av fyra hushåll hade flera tvapparater, samtidigt som mindre än en femtedel av dem som hade
datorer hemma hade flera datorer i hushållet.
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Tabell 6. Föräldrars samvaro med andra i minuter, medeltal och standardavvikelse inom parentes.
Vardag
1987–1988

Veckoslut
1999–2000

1987–1988

1999–2000

Pappor Mammor Pappor Mammor Pappor Mammor Pappor Mammor
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Ensam

293,8 226,3 344,5 285,7 205,9 159,9 248,1 206,6
(212,3) (175,4) (253,0) (226,6) (179,6) (170,6) (204,9) (192,9)

Med familj

267,9 416,8 233,8 365,0 446,1 498,8 396,7 437,0
(165,7) (210,1) (155,7) (241,0) (211,3) (234,6) (218,7) (252,3)

Med barn under
10 år

41,5
(85,6)

Med alla familje
medlemmar

96,2
116,9
69,8
78,2
202,1 184,3 116,2 117,3
(103,0) (132,1) (103,9) (126,4) (210,5) (208,3) (161,8) (188,5)

149,5
(181,3)

32,1
(58,3)

166,8
56,1
91,1
57,9
121,2
(205,5) (115,1) (143,1) (113,5) (196,2)

Med andra familje 130,1 150,4 133,4 120,8 188,0 223,5 223,9 199,3
medlemmar
(137,3) (170,6) (137,7) (150,3) (194,3) (240,7) (224,1) (227,6)
Med familj och
vänner

31,0
(75,2)

85,0
(137,6)

Med vänner

384,6 240,5 302,1 178,6 123,6
96,3
113,8 109,1
(257,2) (228,5) (269,6) (218,2) (200,2) (195,6) (198,9) (207,8)

Med okänd

0
(0)

0
(0)

N

392

402

27,8
(73,4)

59,8
127,0 157,5
87,6
117,5
(120,1) (163,7) (171,4) (161,0) (197,2)

70,9
56,6
(167,5) (143,2)
159

211

0
(0)

0
(0)

44,8
(128,0)

23,8
(66,2)

153

176

168

218

Notera: viktade medeltal.

Granskar vi skillnaden mellan pappors och mammors tidsanvändning finns
det också rätt stora skillnader under de båda granskade åren under vardagarna,
medan skillnaderna jämnas ut på veckosluten. Mammorna är omkring en timme
mindre ensamma i medeltal varje dag. De tillbringar mera tid med familjen än
papporna, på vardagar omkring två timmar mera, på veckoslut omkring en timme
(skillnaden är dock inte signifikant 1999–2000) och det är tiden med barn under
10 år som orsakar skillnaden. Mammorna tillbringar också avsevärt mindre tid
med vänner än papporna under vardagar.
Ser vi på den tid som tillbringas i de olika kategorierna av samvaro har den
tid papporna är ensamma ökat med i medeltal 48 minuter (om vi bortser från
ickeregistrerad tid). Största delen av ökningen i ensamhet härstammar från mot
svarande ökning av arbete i ensamhet (40 minuter) . Om man granskar ensamhet
på fritiden totalt har den inte ökat, men pappor ägnar mera tid åt tvtittande
i ensamhet (9 minuter). Mammor har å sin sida ökat tiden i ensamhet med i
medeltal 56 minuter. En del av ökningen härstammar från en ökning i arbete i
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ensamhet (26 minuter), fritid i ensamhet (11 minuter), varav tvtittandet utgör
hela ökningen, samt ökning av motion i ensamhet (5 minuter).
Pappornas tid med familjen har minskat med 38 minuter i medeltal. Tiden
tillsammans med familjen har minskat i personlig tid (7 minuter), måltider (7
minuter) och fritid (21 minuter), där tvtittande med familjen har minskat, men
minskningen är inte signifikant. Mammornas tid tillsammans med familjen igen
har minskat med 55 minuter i medeltal. Av denna tid har den personliga tiden
minskat (4 minuter), måltider (4 minuter), arbete (10 minuter), hushållsarbete
(15 minuter) och fritid (16 minuter), där tvtittande tillsammans med familjen
inte förändrats. Tiden tillsammans med familj och vänner har minskat med 13
minuter i medeltal för pappor och det är fritiden som står för den minskningen
(17 minuter). Mammor har minskat tiden tillsammans med familj och vänner
med 29 minuter i medeltal och minskningen härstammar från arbetstid (9 mi
nuter) och fritid (22 minuter).
Tiden tillsammans med vänner har minskat med 62 minuter i medeltal för
pappor. Denna minskning härstammar från arbetstid (64 minuter). Mammor
igen har minskat tiden med vänner med i medeltal 40 minuter och minskningen
härstammar från arbetstid (51 minuter).
År 1987–1988 påpekas i instruktionerna för ifyllandet av dagboken att ”sam
varo även avser arbets- eller skolkamrater”. Detta påpekas dock inte i instruktionen
för 1999–2000, utan intervjuaren hade som uppgift att förklara hur ”samvaro
med arbetskamrater på arbetsplatsen” antecknas i dagboken. Intervjuaren skulle
också påpeka att om intervjupersonen arbetar i sitt eget arbetsrum ska den tiden
antecknas som tid i ensamhet. År 1987–1988 påpekas också att ”som samvaro
hemma räknas den tid då familjemedlemmarna är hemma samtidigt, utom då
familjemedlemmen sover eller är i ett annat rum en längre tid (över en timme)”.
År 1999–2000 påpekas igen att ”samvaro inte nödvändigtvis innebär att man gör
något tillsammans. Det räcker med att man är i närheten av varandra”. Nyans
skillnaderna i instruktionerna kan påverka hur respondenterna fyllt i samvaron.
Huruvida det kan förklara skillnaderna de olika åren eller om det faktiskt har
skett förskjutningar i samvaron är svårt att avgöra. Resultaten av ökad ensam
het i arbetstid kan bero på skillnaderna i instruktionerna, men det går inte att
skilja från det faktum att det faktiskt kan ha skett förskjutningar i arbetslivet.
Om arbetstagare i ökad utsträckning har egna arbetsrum, blir det per definition
mera ensamt. Resultaten av minskad tid med familjen, främst i hushållsarbete
och fritid, kan bero på skillnaderna i instruktionerna.
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Vad påverkar föräldrarnas samvaro med barnen?
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Tidigare forskning visar att den tid finländska föräldrar använder för barnavård
påverkas av föräldrarnas och familjens egenskaper. Då föräldrarna och barnen
är äldre minskar den tid som används för barnavård. Högre utbildade ägnar
mera tid åt barnavård. Om papporna arbetar minskar tiden i barnavård, medan
hemarbetande mammor använder klart mera tid i barnavård. Flere barn ökar
också tiden i barnavård till en viss del (Österbacka och MattilaWiro 2009).
Föräldrars samvaro med barnen påverkas också av föräldrarnas och barnens
egenskaper. I datamaterialen går det att särskilja den tid föräldrarna tillbringar
med barn som är under 10 år, medan det är omöjligt att särskilja tiden med t.ex.
äldre barn eller partners från tiden med övriga familjemedlemmar. Följande
analys är utförd på familjer där det finns åtminstone ett barn som är yngre än 10
år. Den variabel som analyseras är den tid föräldern tillbringar med åtminstone
ett barn yngre än 10 år. Även andra familjemedlemmar eller vänner kan vara
närvarande tillsammans med föräldern och barnet. Tidsanvändningsstudien
1987–1988 omfattar totalt 369 pappor och de använde i medeltal 353 minuter
per dag för samvaro med åtminstone ett barn under 10 år. I studien ingår 403
mammor och deras samvaro med åtminstone ett barn under 10 år var i medeltal
532 minuter. Studien 1999–2000 omfattar 633 pappor och 767 mammor, som
tillbringade 298 respektive 501 minuter i medeltal per dag tillsammans med
åtminstone ett barn under 10 år.4 Det finns en del föräldrar som inte tillbringat
någon tid med barn under 10 år och därför används en tobitanalys som beaktar
att den beroende variabeln (tid i samvaro med barn under 10 år) kan ha värdet
0. Medeltalen tyder på en minskning av samvaron med barn över tiden, men
skillnaderna är inte statistiskt signifikanta. Som förklarande variabler används
förälderns ålder, veckodag (vardag eller veckoslut), ställning i arbetslivet (deltar
inte i arbetslivet, arbetande eller hemarbetande), utbildningsnivå (grundskola,
andra stadiet, lägre nivå eller högre nivå på tredje stadiet), antal barn i familjen,
civilstånd (ensamstående eller gift och samboende) samt yngsta barnets ålder.
I tabell 7 redovisas marginaleffekterna för tobitanalyserna. Marginalef
fekten berättar hur mycket den beroende variabeln skulle förändras om den
enskilda förklarande variabeln förändras när alla övriga förklarande variabler är
oförändrade. De flesta variabler är dummyvariabler, och marginaleffekterna av
dummyvariabler visar skillnaden mellan referenskategorin och dummyvariabeln.
Åldersvariabeln är den enda kontinuerliga variabeln, och marginaleffekten är
beräknad för medeltalet. Vi ser att föräldrarnas ålder inte har så stor inverkan på
4

I analysen inkluderas enbart höstmånaderna 1987–1988 eftersom samvaro inte registrerats för öv
riga månader. All tillgänglig information inkluderas däremot för 1999–2000, dvs. information från
månaderna mars – december. När enbart höstmånaderna användes blev antalet observationer så få
att resultaten blev mycket osäkra.
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Tabell 7. Marginaleffekter (i minuter) för föräldrars samvaro med barn < 10 år, standardfel inom parentes.
1987–1988
Medeltal för samvaro med barn < 10
år, när samvaron > 0

1999–2000

Pappor

Mammor

Pappor

Mammor

367,7

537,8

344,5

519,5

Ålder

7,9
(12,6)

–20,0
(18,3)

48,2
(9,8)***

21,0
(12,9)

Ålder2

–0,1
(0,2)

0,3
(0,3)

–0,7
(0,1)***

–0,3
(0,2)*

Veckodag (referens:
Vardag)

Veckoslut

242,4
(21,3)***

110,4
(25,1)***

130,7
(17,1)***

51,3
(19,3)***

Ställning (referens:
Arbetar inte)

Arbetande

–104,2
(42,7)**

22,8
(38,3)

–72,0
(28,6)**

–27,9
(25,5)

–

73,0
(47,2)

62,1
(68,9)

82,0
(31,9)**

Andra stadiet

21,0
(21,6)

–7,1
(27,9)

–6,30
(18,7)

22,6
(25,3)

Lägre på
tredje stadiet

59,00
(35,3)*

–21,3
(39,4)

–21,9
(20,4)

–7,3
(27,3)

Högre på
tredje stadiet

86,2
(42,6)**

–26,3
(66,1)

13,9
(28,0)

24,7
(40,3)

2–3 barn

–17,6
(20,6)

11,6
(26,7)

–5,8
(15,6)

14,5
(19,4)

4 + barn

–65,0
(57,3)

187,8
(82,3)**

70,3
(42,8)

4,1
(44,4)

Civilstånd (referens:
Ensamstående)

Gift eller
sambo

40,6
(57,3)

84,6
(46,5)*

–24,2
(58,1)

–48,7
(27,7)*

Yngsta barnets ålder
(referens: 0–2 år)

3–7 år

–48,0
(20,7)**

–133,8
(25,9)***

–1,3
(16,7)

–113,6
(22,0)**

7–9 år

–48,5
(25,6)*

–156,6
(31,5)***

–65,1
(18,7)***

–180,9
(25,1)***

N

369

403

633

767

varav samvaro=0

16

3

81

34

–2 415,4

–2 774,0

–3 974,7

–5 269,7

Hem
arbetande
Utbildning (referens:
Grundskola)

Antal barn
(referens: 1 barn)

Log likelihood
Notera: *** p = 0,01, ** p = 0,05 och * p = 0,10.
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Samvaron med barn pågår avsevärt längre under veckoslut än under varda
gar. Skillnaderna är större 1987–1988 när pappor tillbringar omkring 4 timmar
mera och mammor närmare 2 timmar mera tid tillsammans med barn under
10 år än under vardagar. År 1999–2000 är motsvarande skillnad drygt 2 timmar
för pappor och knappt 1 timme för mammor.
Pappor i arbetslivet tillbringar mindre tid tillsammans med barn under 10
år än pappor som inte arbetar, det vill säga ca 1 timme och 45 minuter mindre
1987–1988 och närmare 1 timme och 15 minuter 1999–2000. De enda signifikanta
skillnaderna för mammor är 1999–2000, när hemarbetande mammor (varav
största delen får hemvårdsstöd) tillbringar 1 timme och 20 minuter mera tid med
barn under 10 år än arbetande och övriga som inte deltar i arbetslivet (arbetslösa,
studerande, arbetslöshetspensionerade eller långvarigt sjuka). Utbildning ger
signifikanta resultat enbart för pappor 1987–1988 och visar att högre utbildade
pappor tillbringar mera tid tillsammans med barnen.
I familjer med fler än 4 barn ökade mammors samvaro med barn under 10
år 1987–1988. Andra signifikanta resultat för antal barn finns inte. Då barnen är
äldre tillbringar föräldrarna klart mindre tid tillsammans med dem. Skillnaderna
är mera markanta hos mammor än hos pappor. Ensamstående pappor använder
inte sin tid på ett annat sätt än gifta eller samboende pappor. I datamaterialet
finns dock väldigt få ensamstående pappor.5 Det finns fler ensamstående mam
mor.6 Gifta eller samboende mammor tillbringade mera tid med barn under 10
år 1987–1988, medan det motsatta gällde 1999–2000. Marginaleffekterna är dock
signifikanta först på tioprocentsnivån.

Diskussion
En av de största förändringarna i tidsanvändningen på 1990talet bland skolbarn
i åldern 10–19 år var att den tid de använde för skolarbete hade minskat, till i
medeltal 4,5 timmar per vardag. Datoranvändandet har ökat och pojkarna an
vände mera än en timme medan flickorna använde omkring 20 minuter i medeltal
per dag framför datorn år 1999–2000. Tvtittandet har också ökat. Både pojkar
och flickor använde 2 timmar på vardagar och 3 timmar på veckoslutsdagar till
tvtittande. Den påbörjade trenden med ökad användning av dator och spel har
sannolikt fortsatt, eftersom utbudet av både datorer och spel samt även tillgången
till internet har ökat med tiden.
5 Det fanns 8 ensamstående pappor år 1987–1988 och 6 år 1999–2000.
6 Det fanns 24 ensamstående mammor år 1987–1988 och 66 år 1999–2000.
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Intressant att notera i det här sammanhanget är att utbildningsväsendet
reformerades mellan 1987–1988 och 1999–2000 och lagändringarna trädde i
kraft 1.1.1999.7 I förordningarna bestäms timfördelningen för årskurserna 1–9.
Timfördelningen blev något lägre för årskurserna 1–6 efter reformeringen av
utbildningsväsendet. Enligt den gamla gymnasielagen var gymnasiet treårigt
och undervisningen skulle enligt förordning pågå 28–32 timmar per vecka.
I den ändrade gymnasielagen blev undervisningen kursbunden, och eleverna
skulle avlägga minst 75 kurser á 38 h. Gymnasieutbildningen blev därmed mera
flexibel, eleverna behövde t.ex. inte längre avlägga gymnasiet på tre år. Också
yrkesutbildningen blev mera flexibel genom den ändrade lagstiftningen.
Eleverna tillbringar också något mindre tid i skolan 1999–2000 än 1987–1988
(ca 25 minuter i medeltal), men det täcker inte hela minskningen på drygt en
halv timme för skolarbete. Läxläsningen har också minskat med i medeltal 10
minuter per dag. I detta sammanhang kan det påpekas att barn i Finland hörde
till dem som hade de kortaste skoldagarna i hela OECD år 2000 (OECD 2002).
Föräldrar igen har minskat sin arbetstid, pappor från i medeltal 7 timmar
och 20 minuter till 7 timmar under vardagar och mammor från 4 timmar och
35 minuter till 4 timmar och 10 minuter i medeltal. De som de facto deltar i
arbetslivet har däremot inte minskat sin arbetstid mellan de två tidsanvändnings
studierna. Det är i stället andelen förvärvsarbetande föräldrar som har minskat
mellan de två tidsanvändningsstudierna. Arbetskraftsdeltagandet har minskat
men förändringarna i arbetslivet har inte påverkat den tid som förvärvsarbetande
använder för arbetet. Förändringar i arbetslivet i kombination med möjligheten
till hemvårdsstöd har lett till att en ökad andel av föräldrar är utanför arbets
livet. Attityderna till hur viktiga arbete och familjeliv är har också förändrats.
Arbetslivet anses inte lika viktigt som tidigare medan familjelivet anses viktigare
(Lehto och Sutela 2008). Den tid som används till barnavård har också ökat för
både mammor och pappor.
Resultaten för samvaro tyder på att tiden i ensamhet ökat på bekostnad av
samvaro med familj och vänner. Ser man på fördelningen av samvaro för skol
barn har ensamheten ökat över hela fördelningen samtidigt som samvaro med
familj och vänner minskat över hela fördelningen. Undantaget är att de pojkar
som tillbringar mycket tid tillsammans med familjen är ännu mera tillsammans
med familjen 1999–2000 än 1987–1988. Fördelningen av föräldrars samvaro med
familjen visar att tiden med familjen minskat förutom bland dem som tillbringar
mest tid tillsammans med familjen. I denna grupp har samvaron med familjen
inte minskat. Ensamheten har minskat bland dem som är minst ensamma, medan
7

Grundskolelagen från 1983 (476/1983) och förordningen (718/1984) ändrades (628/1998) respektive
(852/1998). Gymnasielagen (477/1983) med förordning (719/1984) ändrades även (629/1988) respektive
(810/1998). Lagen om yrkesläroanstalter (487/1987) med förordning (491/1987) ändrades (630/1998)
respektive (811/1998).
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den ökat bland dem som är mest ensamma. Samvaron med vänner har minskat
över hela fördelningen.
En del av förändringarna i samvaron beror sannolikt på skillnaderna i
instruktionerna och utformandet av tidsdagböckerna i de två tidsanvändnings
studierna. Skolbarnens ökade tvtittande och datoranvändande har dock helt klart
ökat den tid barnen tillbringar i ensamhet. För föräldrars del tyder resultaten
gällande förändringarna i samvaro på att skillnaderna till stor del kan antas bero
på skillnader i instruktionerna, men det är också möjligt att organiseringen av
arbetet förändrats.
Medeltalen för samvaro visar också att det är samvaron tillsammans med
hela familjen som minskat för både skolbarn och föräldrar. Huruvida detta beror
på att instruktionen de två åren skiljer sig åt, eller att hela familjer har svårare att
hinna tillbringa tid tillsammans är svårt att avgöra. En möjlig förklaring är att
skolungdomar tillbringar fritiden i högre grad i ensamhet framför datorn eller
tvapparaten år 1999–2000 än 1987–1988.
Tobitresultaten visar att andelen föräldrar som inte tillbringar någon tid
överhuvudtaget med barn under 10 år har ökat med åren. Även här är det svårt
att avgöra om resultatet beror på att instruktionerna skiljer sig åt i de två tidsan
vändningsstudierna eller på att andelen föräldrar som inte tillbringar någon tid
med barn faktiskt ökat. År 1987–1988 påpekades att ”som samvaro hemma räknas
den tid då familjemedlemmarna är hemma samtidigt, utom då familjemedlem
men sover eller är i ett annat rum en längre tid (över en timme) ” medan det år
1999–2000 påpekas att ”samvaro inte nödvändigtvis innebär att man gör något
tillsammans. Det räcker med att man är i närheten av varandra”.
Föräldrars tid i direkt barnavård kan användas som ett mått på interaktio
nen mellan föräldrar och barn. Föräldrars tillgänglighet kan mätas med den tid
föräldrarna tillbringar tillsammans med barnen i olika sysslor. Vill man hitta
stöd för anklagelserna att föräldrar negligerar sina barn i allt högre grad kan
man delvis tolka vissa resultat i den riktningen medan andra resultat inte stöder
anklagelserna. Tiden i barnavård har överlag ökat vilket motsäger anklagelserna.
Samvaro med barn under 10 år har inte förändrats signifikant, vilket inte heller
stöder anklagelserna. Den andel som inte tillbringar någon tid överhuvudtaget
med barn har ökat, vilket i viss mån stöder anklagelserna. Föräldrars tillgäng
lighet mätt i tiden tillsammans med hela familjen har minskat. Det är föräldrar
i den lägre delen av fördelningen av samvaro med hela familjen som minskat
på samvaron. Det har däremot inte skett någon förändring i den övre delen av
fördelningen av samvaro med familjen. Skillnaderna i samvaro har således ökat
i viss mån, eller med andra ord skillnader i föräldrars tillgänglighet, vilket också
stöder anklagelserna. En annan möjlig förklaring till anklagelserna att föräld
rar negligerar sina barn i allt högre grad kan hittas i det faktum att arbetslivet,
familjestrukturen och de ekonomiska förhållandena diversifierats med åren.
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Om föräldrar har svårare att passa in i normen om föreställningen om ett gott
föräldraskap p.g.a. ökade olikheter är det lätt att anklaga de avvikande för att
inte uppfylla normen.
Föräldrar, men även andra aktörer, investerar i barns humankapital. I det
här kapitlet har tiden varit i fokus. Enligt traditionell neoklassisk nationaleko
nomi är föräldrars investeringar i barn jämförbara med investering i vilken vara
som helst. Föräldrar väger kostnader och nyttan av investeringar i sina barn mot
varandra. Altruistiska föräldrar ökar sitt eget välbefinnande i och med att deras
barn lyckas i livet (se t.ex. Becker 1991). Andra nationalekonomer anser att för
äldrars uppoffringar inte på långt när uppvägs av barnens (framtida) framgång
och påpekar att den som vinner på att barn växer upp till unga ansvarstagande
skattebetalande arbetstagare är barnen själva, arbetsgivare och samhället överlag
(se t.ex. Folbre 2008). Om en del föräldrar misslyckas i sin uppfostrargärning,
lider hela samhället i framtiden av minskade skatteintäkter och ökade utgifter.
EspingAndersen (1999 och 2002) är inne på samma linje, och menar att välfärds
staten möter utmaningar i och med att familjen är i kris. När familjer splittras,
och i synnerhet när andelen ensamförsörjare ökar, ökar också risken för fattig
dom och utslagning. Behovet av välfärdsstatens stöd är därför större än tidigare.
Under den studerade perioden har arbetslivet, familjestrukturen och ekonomiska
förhållanden diversifierats. Tidsanvändningen bland barn och föräldrar har i
viss mån förändrats, men förändringarna är inte speciellt stora med tanke på
att förändringarna i samhället i övrigt varit rätt omfattande. Visar resultat av
förändringar i tidsanvändning på att familjen är i kris? Eller visar resultaten att
familjen håller på att anpassa sig till förändrade förhållanden?
Oberoende av hur vi svarar på ovanstående frågor, visar tidsanvändnings
datat att skolungdomar ökat sin tid i ensamhet och minskat tiden med familj och
vänner, samtidigt som föräldrars tid i barnavård ökat och samvaron med hela
familjen minskat, men minskningen är inte signifikant bland dem som tillbringar
mycket tid tillsammans med familjen.
Barns och ungas samvaro med andra i samma ålder är viktig för deras
utveckling. Skolbarns samvaro med vänner har minskat och den har minskat
över hela fördelningen. Det verkar som om det ökande tvtittandet och datoran
vändandet bland skolbarn lett till att ensamheten ökat och samvaron med både
familj och vänner minskat. Tidsanvändningsstudier mäter enbart mängden tid,
inte kvaliteten på tiden. Om mera tid i ensamhet uppvägs med mera ”kvalitets
tid” tillsammans med familj och vänner – trots mindre tid av samvaro – innebär
förändringarna i samvaro knappast problem. Om det inte finns något som kan
kallas kvalitetstid som ersätter den minskade samvaron har det knappast positiva
följder för barns och ungas utveckling.
Barn och unga behöver kamrat och vänskapsrelationer för sin sociala
utveckling (se t.ex. Salmivalli 2005). En åtgärd av välfärdsstaten för att mot
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verka barns ensamhet är ordnad morgon och eftermiddagsverksamhet. Sedan
hösten 2004 kan kommunerna ordna morgon och eftermiddagsverksamhet
och få statsandelar för detta (ändring av grundskollagen 1136/2003). Syftet med
verksamheten anges i lagen: ”att stödja hemmets och skolans fostrande arbete
samt att stödja utvecklingen av barnens känsloliv och barnens etiska utveckling”.
Kommunerna är inte skyldiga att anordna verksamheten, men om de ordnar ska
verksamheten erbjudas alla elever i årskurs ett och två i kommunen. Morgon och
eftermiddagsverksamhet erbjuds således enbart 7–8åringar. Äldre barn behöver
enligt lagen inte erbjudas morgon och eftermiddagsverksamhet och deras ökade
ensamhet har inte påverkats av lagändringen.
Tidsperioden för de nuvarande tillgängliga tidsanvändningsstudierna täcker
inte denna lagändring. Statistikcentralen utför en ny tidsanvändningsstudie åren
2009–2010. Den nya tidsanvändningsstudien kan utnyttjas för att granska om
trenden med ökad ensamhet bland barn och unga fortsatt. Om så är fallet vore
det skäl att utöka morgon och eftermiddagsverksamheten till att gälla även äldre
barn för att minska på ensamheten.
En annan möjlighet att motverka ensamheten är att förlänga skoldagen.
En förlängning av skoldagen med framförallt ickekunskapsorienterade ämnen
kunde också öka trivseln i skolan. WHO:s hälsoundersökningar bland barn och
unga har visat att skolungdomar inte trivs i skolan i Finland. Tidigare forskning
visar att sämre skoltrivsel har ett samband med sämre skolprestationer, ökade
psykosomatiska symtom och sämre livskvalitet, samtidigt som skoltrivsel är
en skyddande faktor mot sexuell risktagning, rökning och alkoholanvändning
(Roberts m.fl. 2004; Currie m.fl. 2008). Internationella jämförelser av barns och
ungas välfärd visar att finländska unga röker och dricker jämförelsevis mycket
och har tidig sexdebut (UNICEF 2007; OECD 2009). Barns och ungdomars hälsa
har försämrats sedan 1990talet i Finland. Somatiska sjukdomar, som diabetes,
astma och fetma liksom psykiska sjukdomar har ökat. Ungdomar lider också of
tare av psykosomatiska symptom som trötthet, huvudvärk, nack och ryggbesvär
(Rimpelä 2008). Trots detta hör finländska 15åringar till toppen i internationella
jämförelser av skolprestationer. Finländska 15åringar presterar mycket bra och
variationen i prestationerna är låg (se t.ex. OECD 2007).
Den finländska skolan verkar vara mycket kunskapsorienterad, med få
möjligheter till att öva mera praktiska och sociala färdigheter. Skolan är en
viktig del av barns och ungas liv utanför familjen. De förväntas delta aktivt i
inlärningsprocessen, men involveras sällan i beslut som berör deras skolgång
och inlärning. Trivseln i skolan kunde därför öka om skoldagen skulle förlängas
med icketeoretiska aktiviteter, där man istället fokuserar på praktiska och so
ciala färdigheter med målsättningen att öka trivseln. Dessutom kunde eleverna
också involveras mera i det beslutsfattande som berör deras vardag i skolan.
Rekommendationer för finländska barn och unga är dessutom att de ska vara
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fysiskt aktiva minst en timme per dag (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2005).
Skolpojkarna i denna studie når upp till rekommendationen, men inte flickorna.
Det verkar fortfarande vara svårt för föräldrar att kombinera arbets och
familjeliv. Hemvårdsstödet ger möjligheter att ta en paus från arbetslivet medan
barnen är små, ofta med en rätt dålig ekonomi som följd. Efter att det yngsta
barnet fyllt tre år finns det rätt få möjligheter för föräldrar att vara mera aktiva i
barnavården. Eftersom det finländska arbetslivet är uppbyggt kring heltidsarbete
är det i praktiken svårt för föräldrar att minska på arbetstiden för familjens skull.
Arbete är en viktig del av försörjningen. Intressant att notera i sammanhanget
är att undersökningar gjorda under åren 2003 och 2008 visar att så många som
tre av fyra mammor och två av tre pappor upplevde att de orkar bättre med
barnen om de också deltar i arbetslivet. Attitydförändringar visar också att
familjelivet anses allt viktigare (se t.ex. Lehto och Sutela 2008). Ren barnavård
har ökat mellan de undersökta tidsperioderna, medan samvaron med barn inte
ökat. För att trygga föräldrars möjlighet att kombinera arbets och familjeliv kan
välfärdsstaten i större utsträckning än i dagsläget arbeta för ökade möjligheter till
förkortad arbetstid samt arbeta för att trygga inkomsterna när föräldrar minskar
sin arbetstid för familjens skull.
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Ilpo Airio
Avioero suomalaiseen tapaan
Lähivanhemman ja lasten taloudellinen selviäminen avioerosta
Johdanto
Avioerojen lisääntyminen on ollut eräs suomalaisen perheelämän muutoksen
leimallisimmista piirteistä. Vuonna 1980 avioliittoja solmittiin Suomessa hieman
yli 29 000. Avioerojen määrä samana vuonna oli noin 9 500. 1990luvulta lähtien
avioerojen absoluuttinen määrä on pysynyt noin 13 000 avioerossa vuotta kohti,
kun taas avioliittojen määrä on vaihdellut. Vuonna 1997 avioliittojen määrä oli
Suomessa pienimmillään, kun taas avioliittoja solmittiin 23 444 kappaletta.
Vuonna 2008 Suomessa solmittiin peräti 31 014 avioliittoa, eniten sitten vuoden
1976. (Tilastokeskus 2009.)
Avioliittoinstituution muutoksen eräs piirre OECDmaissa on ollut avo
liittojen määrän huomattava kasvaminen. Suomessa vuonna 1980 vain noin 6
prosenttia perheistä oli avoparien muodostamia, kun vuonna 2008 osuus oli jo
21 prosenttia (Tilastokeskus 2009). Avoliittojen suosion kasvun on nähty olevan
merkki lievemmästä sitoutumisesta parisuhteeseen. Myös palkansaajan ja hoivan
antajan roolit eivät enää jakaudu sukupuolten mukaan yhtä selkeästi kuin ennen.
Lasten merkitys avioliittoja yhdessä pitävänä ”liimana” on myös menettänyt
merkitystään, ja toimivasta parisuhteesta on tullut tärkeä onnistuneen avioliiton
osatekijä. (Esim. van de Kaa 1987; Lesthaege 1995.)
Avioliiton päättyminen eroon voi olla hyvinkin sopuisa ja molempien osa
puolien kannattama ratkaisu. Silti avioeroa voidaan pitää suurena elämänmuu
toksena – šokkina – joka muuttaa kaikkien osallisten elämää. Erityistä huomiota
on kiinnitetty siihen, miten avioero vaikuttaa lapsiin, sekä avioeron sosiaalisiin
ja taloudellisiin vaikutuksiin.
Tässä artikkelissa tarkastellaan juuri avioeron taloudellisia vaikutuksia
lapsiperheille. Erityisesti tarkastelun kohteena ovat avioeron jälkeen lähivan
hemmuuden (= lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen) saaneet naiset. Lapsettomien
parien avioerot rajataan tarkastelun ulkopuolelle. Suomessa lapsiperheiden ta
loudellinen tilanne on ollut ajankohtainen kysymys 1990luvun lamasta lähtien,
sillä lapsiköyhyys on kasvanut huomattavasti viimeisen 15 vuoden aikana. Kun
vuonna 1995 Suomen lapsiköyhyysaste oli 4,5 prosenttia, vuonna 2008 se oli jo
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13,2 prosenttia (Moisio 2005). Lapsiköyhyys on erityisesti koskenut yksinhuol
tajaperheitä.
Ensimmäinen tutkimuskysymys on, miten avioero vaikuttaa eroavien nais
ten tuloihin. Vertailukohtana käytetään otosta naisista, jotka eivät ole eronneet.
Kiinnostuksen kohteena ovat sekä henkilökohtaiset tulot että käytettävissä olevat
tulot. Tällä tarkastelulla saadaan vastaus myös siihen, millaisia ovat avioeron
ja taloudellisen tilanteen väliset syy ja seuraussuhteet. Yleinen käsitys on, että
lähivanhempien heikko taloudellinen asema on seurausta avioerosta. Toisaalta
vertailuasetelmaa käyttäneissä tutkimuksissa on usein päädytty siihen tulokseen,
että jo alun perin heikommassa taloudellisessa asemassa olevat pariskunnat
eroavat yleisemmin (esim. Del Boca 2002; Ananat ja Michaels 2008). Onko Suo
messa avioero syy taloudellisiin vaikeuksiin? Vai ovatko eronneiden taloudelliset
ongelmat olleet jo avioliitossa yleisiä? Kolmas tutkimuskysymys on, mitkä tekijät
selittävät henkilökohtaisten tulojen muutoksia eron jälkeisinä vuosina.
Tutkimuksessa tarkastellaan aineistosta johtuvien rajoitteiden vuoksi vain
avioliitosta eronneiden taloudellista tilannetta. Näin ollen avioeron sosiaalisten
vaikutusten ja lasten huoltajuuden järjestämisongelmat jäävät tässä tutkimuk
sessa tarkastelun ulkopuolelle. Myös avoliitoista eronneet rajataan tarkastelun
ulkopuolelle. Tämä on syytä muistaa tuloksia tulkittaessa, sillä avioeroilla ja
avoeroilla on muutamia erottavia piirteitä. Ensinnäkin avoliitoista eroaminen
on Suomessa huomattavasti yleisempää kuin avioliitosta (Kartovaara 2007, 93).
Toiseksi eroavat avoparit ja heidän lapsensa ovat nuorempia kuin eroavat avioparit
ja heidän lapsensa. Kolmanneksi avioparien oikeudet esimerkiksi omaisuuden
jaossa ovat selkeämmin säädeltyjä kuin avoparien kohdalla (ks. esim. Faurien
ja KalliomaaPuhan artikkeli tässä kirjassa). Neljänneksi avoparit ovat yleisesti
ottaen pienempituloisia kuin avioparit (esim. Haataja 2009).
Eronneet puolisot jaetaan tässä tarkastelussa karkeasti lasten lähivanhem
paan ja yksin jäävään. Tarkastelun kohteena ovat vain lasten lähivanhemmuuden
saaneet, ja heidänkin kohdalla tarkastelu rajataan naisiin. Käytännössä lasten
yhteishuoltajuus on varsinkin pikkulapsiperheissä hyvin yleinen käytäntö (Kar
tovaara 2007, 97). Rekisterilähtöisessä tarkastelussa – kuten tässä tutkimuksessa
– yhteishuoltajuutta ei voida erottaa yksinhuoltajuudesta. Toisaalta termi ”yhteis
huoltajuus” ei nimestään huolimatta tarkoita aina sitä, että taloudellinen huol
tajuusvastuu jakautuisi eroperheissä tasan vanhempien kesken. Yksinhuoltaja
termiä käytetään tässä tutkimuksessa synonyyminä lapsen lähivanhemmuuden
saaneelle äidille, joka on oikeutettu lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen.
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Perherakenteiden murros on muovannut yhteiskunnallista kehitystä viime vuosi
kymmeninä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa (Ananat ja Michaels 2008) on havaittu,
että jos perherakenteissa ei olisi tapahtunut muutoksia sitten 1970luvun – eli jos
yksinhuoltajien ja yksin asuvien kotitalouksia olisi selvästi nykyistä vähemmän –
väestön köyhyysaste olisi selvästi nykyistä matalampi. Köyhyyden syyt ovat näin
ollen jäljitettävissä jossain määrin siihen, että perinteinen kahden huoltajan – ja
mahdollisesti myös kahden elättäjän – perhemalli on antanut sijaa heikommille
taloudellisille yksiköille, kuten yhden aikuisen tai yksinhuoltajakotitalouksille.
Tutkimuksissa on havaittu useita tekijöitä, jotka lisäävät avioeroperheiden
toimeentuloriskiä (Del Boca 2002). Näitä tekijöitä ovat ensinnäkin elinkustan
nusten suhteellisen kasvun myötä seuraava toimeentulon vaikeutuminen, sillä
kahden kotitalouden elinkustannukset ovat kalliimpia kuin yhden. Toiseksi
lapsiperheissä yksinhuoltaja saa harteilleen lapsista koituvan taloudellisen taakan.
Kolmanneksi elatusmaksut voivat olla lähivanhemmalle kompensaatioarvoltaan
riittämättömiä ja samaan aikaan ne voivat olla maksun suorittajalle suuri talou
dellinen rasite. Avioerosta seuraa myös erilaisia suoria ja usein kertaluonteisia
kustannuksia (muuttokustannukset, uuden kodin perustaminen, avioerojuristien
palkkiot jne.), jotka saattavat olla itsessään pieniä summia, mutta jotka yhtä
kaikki lisäävät taloudellista kuormitusta.
Suomessa on tutkittu jonkin verran avioerojen sekä toimeentulon ja sosio
ekonomisen aseman välistä yhteyttä (esim. Jalovaara 2001; Kröger 2005). Sosiaali
tieteellisessä tutkimuksessa kohteena ovat usein yksinhuoltajat, joiden on todettu
paikantuvan väestön huonoosaisimpiin (esim. Moisio 2005; Haataja 2009).Yksin
huoltajaperheiden taloudelliset ongelmat koskevat useammin naisia eron jälkeen,
sillä heitä on noin 87 prosenttia yhden huoltajan perheistä (Tilastokeskus 2009).
Taloudellisten ongelmien riskiä lisää myös se, että naisten tulot ovat keskimäärin
pienempiä kuin miesten (ks. esim. Haatajan ja Hämäläisen artikkeli tässä kirjassa).
Toisaalta eronneet miehet ovat tutkimusten mukaan kaikkein huonoimmassa ase
massa oleva miesten ryhmä niin taloudellisesti (esim. Kangas ja Ritakallio 1996,
49), sosiaalisesti (esim. Hussain ja Kangas 2009) kuin terveydellisestikin (esim.
Koskinen ym. 1999). Suomessa avioerossa lasten lähivanhemmuuden saaneet isät
ovat tutkimusten mukaan hieman paremmassa taloudellisessa ja työmarkkina
asemassa kuin yksinhuoltajaäidit (Kröger 2009, 176).
Avioeron taloudellista merkitystä eron osapuolille on kansainvälisesti tutkit
tu paljon (ks. esim. Holden ja Smock 1991; Haveman ja Wolfe 1994; Del Boca 2002;
Ananat ja Michaels 2008; Andreβ ja Hummelsheim 2009). Yksinhuoltajuuden ja
taloudellisen huonoosaisuuden välisestä kausaalisesta yhteydestä ei kuitenkaan
ole löydetty selkeää näyttöä. Perinteinen ajatusmalli on, että avioerossa lapset
jäävät äidin huollettavaksi ja hänen köyhyysriskinsä yksinhuoltajana kasvaa,
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kun perhe menettää (yleensä työssä käyvän) isän ja hänen henkilökohtaiset
tulonsa. Tämä yhteys on kuitenkin hyvin kiistanalainen. Tutkimusten mukaan
yksinhuoltajien heikko taloudellinen tilanne vaikuttaa olevan enemmänkin vali
koitumisesta johtuvaa – köyhät yksinhuoltajat ovat olleet taloudellisesti huonosti
toimeentulevia jo ollessaan avioliitossa (ks. esim. Bedard ja Deschênes 2003).
Valikoitumishypoteesi antaa aiheen olettaa, että avioeron aiheuttama muu
tos taloudellisessa tilanteessa ei ehkä olekaan niin suuri kuin arkiajattelussa ole
tetaan. Taloudelliset ongelmat eivät ehkä ole avioeron seuraus, vaan mahdollisesti
pikemminkin yksi eron syistä. Suomalaisessa tutkimuksessa on asiaa tarkasteltu
hyvin vähän tästä näkökulmasta, vaikka sosiaalipolitiikan kannalta kysymys on
olennainen. Jos merkittävä osa avioeroista aiheuttaa siirtymän taloudellisesti
huonoosaisesta parisuhteesta taloudellisesti huonoosaiseksi yksinhuoltajaksi,
niin toimiva perhepolitiikka vaatisi tällaisessa tapauksessa huonoosaisuuden
kehän katkaisemista jo parisuhdevaiheessa.

Aineisto ja asetelma
Tutkimuksen pääasiallisena aineistona ovat vuonna 2004 avioeron kokeneet
lapsiperheet. Otanta muodostettiin Kelan etuusrekistereistä niin, että aineistoon
tulivat kaikki vuonna 2004 ensimmäistä kertaa lapsilisän yksinhuoltajakoro
tuksen saaneet henkilöt. Näille – useimmiten naisille – jäljitettiin vuoden 2003
lopun aviopuoliso. Avopuolisoiden jäljittäminen Kelan etuusrekistereistä on
epäluotettavaa, joten aineisto käsittää vain avioerot. Aineiston lopullinen koko
on 6 937 henkilöä. Vastedes aineistosta puhutaan ”eroaineistona”.
Aineisto on sukupuolijakaumaltaan hyvin vino, sillä yksinhuoltajakorotuk
sen saajista miehiä on vain 115 (noin 2 % kaikista lähivanhemmista). Perusaineis
ton lisäksi kerättiin vertailuaineisto kahden huoltajan lapsiperheistä, jotta voidaan
tehdä päätelmiä siitä, miten avioeroperheiden taloudellinen tilanne muuttuu
verrattuna yleisesti lapsiperheiden taloudelliseen tilanteeseen. Vertailuaineisto
käsitti 10 prosenttia kaikista kahden huoltajan lapsiperheistä (n = 34 021).
Eroaineiston ja vertailuaineiston kuvailevat tiedot ovat taulukossa 1 (s. 200).
Vertailtavana ovat yksinhuoltajakorotuksen saaneet naiset ja vertailuaineistoon
kuuluvat naiset. Aineistojen ikäjakaumat ovat sangen yhteneväiset. Eronneiden
naisten keskiikä vuonna 2004 oli 37,5 vuotta, kun taas vertailuaineiston naisten
keskiikä oli 39,4 vuotta. Nuorimman lapsen ikä vuonna 2004 oli eroaineistossa
keskimäärin 7,5 vuotta ja vertailuaineistossa 7,3 vuotta. Lasten lukumäärässäkään
ei ole suuria eroja eroaineiston ja vertailuaineiston välillä.
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Nuorimman lapsen
ikä vuosissa

Lasten
lukumäärä

Osuus tutkittavista
(%)

Kaikki

7,5 (7,3)

2,0 (2,0)

100 (100)

Alle 26-vuotiaat

2,3 (1,9)

1,6 (1,7)

5,4 (2,2)

26–35-vuotiaat

4,4 (3,5)

2,0 (2,1)

32,9 (27,8)

36–45-vuotiaat

8,7 (8,1)

2,0 (2,1)

48,2 (49,4)

Yli 45-vuotiaat

12,7 (12,7)

1,4 (1,4)

13,5 (20,6)

Taloudellisen tilanteen analysointia varten poimittiin erilaisia tulo ja
etuustietoja Kelan ja verotusrekistereistä vuosilta 2003–2007 (ks. liite). Vuonna
2003 tutkittavat henkilöt olivat naimisissa, mutta jossain vaiheessa vuotta 2004
he alkoivat saada lapsilisän yksinhuoltajakorotusta, joka on indikaattori sille,
että vanhemmat eivät enää muodosta yhteistä kotitaloutta. Vuosien 2005–2007
tietojen perusteella tarkastellaan taloudellisen tilanteen kehittymistä avioeron
jälkeisinä vuosina. Mahdollisten uusien puolisoiden tulo ja etuustietoja ei haeta.
Kaikki tulotiedot on deflatoitu vuoden 2007 rahaksi.
Tutkimuksessa käytetään kahta tulokäsitettä. Henkilökohtaisilla tuloilla
tarkoitetaan tutkittavan omia bruttotuloja (ansiotulot + kaikki tulonsiirrot ml.
lapsilisä ja asumistuki). Kotitalouden käytettävissä olevilla tuloilla tarkoitetaan
kaikkien kotitalouden jäsenten kaikkia vuoden aikana hankkimia tuloja sen
jälkeen, kun niistä on vähennetty laskennalliset verot. Käytettävissä olevat tulot
jaetaan vertailukelpoisuuden vuoksi kotitalouden jäsenten lukumäärän neliöllä
(= ekvivalenssiskaalalla)1.
On tosin syytä muistaa, että aineistosta ei käy ilmi kaikkia tuloeriä, kuten
saadut elatustuet, elatusapu tai toimeentulotuki. Esimerkiksi toimeentulotuen
saaminen on yleisempää yksinhuoltajilla kuin kahden huoltajan perheillä (Haataja
2009, 110–111). Vuonna 2008 toimeentulotukea sai 23,4 prosenttia yksinhuoltaja
perheistä, kun kahden huoltajan lapsiperheillä luku oli 4,2 prosenttia (Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos 2010). Aineisto näin ollen aliarvioi yksinhuoltajien tuloja,
mikä on syytä pitää mielessä tuloksia tulkittaessa.
1

Ekvivalenssiskaalalla tarkoitetaan indeksilukua, joka tekee samana ajankohtana rakenteeltaan
poikkeavien kotitalouksien tulot vertailukelpoisiksi. Ekvivalentti tulo saadaan jakamalla kunkin
kotitalouden tulot siinä olevien kulutusyksikköjen lukumäärällä. Tässä artikkelissa ekvivalenssiskaa
lana käytetään kotitalouden jäsenten lukumäärän neliötä. Näin ollen kahden hengen kotitalouden
kulutusyksikköluku on √2 ≈ 1,41, mikä tarkoittaa sitä, että kahden hengen kotitalouden tulojen pitää
olla 1,41kertaiset yksin asuvan tuloihin verrattuna, jotta heillä olisi samat käytettävissä olevat tulot.
Ekvivalentteja tuloja voidaan laskea lukuisilla vaihtoehtoisilla tavoilla (ks. esim. Buhmann ym. 1988;
Uusitalo 1993).
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Tutkimuskysymykset ovat:
1. Millainen on lasten lähivanhemmuuden2 saaneiden naisten taloudellinen
tilanne ennen avioeroa ja sen jälkeen? Millaisia muutoksia henkilökohtaisissa
tuloissa ja kotitalouden käytettävissä olevissa tuloissa tapahtuu?
2. Onko taloudellisten ongelmien taustalla valikoituminen vai kausaaliyhteys?
3. Mitkä tekijät selittävät lähivanhempien henkilökohtaisissa tuloissa tapah
tuvia muutoksia?
Ensimmäiseen kysymykseen vastaaminen kertoo, miten avioeron kokenei
den taloudellinen tilanne muuttuu niin henkilökohtaisilla kuin käytettävissä
olevillakin tuloilla mitaten. Vertailukohtana käytetään naisia, jotka eivät ole
kokeneet avioeroa. Henkilökohtaisten tulojen muutos kertoo ennen kaikkea
sosiaaliturvan merkityksestä avioeron kokeneiden tulojen muodostuksessa.
Käytettävissä olevien tulojen muutoksella voidaan arvioida aviopuolison tulojen
menetyksen merkitystä taloudelliseen tilanteeseen.
Toisena tutkimustehtävänä tarkastellaan taloudellisten ongelmien valikoi
tumista avioeron jälkeen yksinhuoltajaäideillä. Tätä asetelmaa voidaan kuvata
yksinkertaisella nelikentällä (taulukko 2). Vasemman yläkulman tapaukset si
sältävät hyvin toimeentulevia pariskuntia, jotka pysyvät eron jälkeenkin hyvin
toimeentulevina yksin asuvina / yksinhuoltajina. Vasemman alakulman tilanne
on jo huomattavasti mielenkiintoisempi. Tässä tapauksessa huono avioliiton
aikainen toimeentulo vaihtuu avioeron myötä paremmaksi. Tähän kategoriaan
kuulunee ennen kaikkea tarkastelun ulkopuolelle jäävät henkilöt, jotka ovat työssä
käyviä ja jotka eivät ole eron jälkeen lasten lähivanhempia. Toisaalta ryhmään
voi kuulua myös yksinhuoltajia, joiden kotitalouden käytettävissä olevat tulot
kohoavat eron jälkeen. Tämä voi johtua monesta syystä. Avioero voi esimerkiksi
lisätä heidän osallistumistaan ansiotyöhön tai sosiaaliset tulonsiirrot kohottavat
heidän toimeentuloaan.
Oikeassa yläkulmassa on esitetty malli, jossa avioero on yksinhuoltajien
heikentyneen taloudellisen tilanteen syy. Avioero tuo mukanaan erilaisia ris
kejä, joista taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen johtaa köyhtymiseen.
Taulukko 2. Taloudellisen aseman muutosvaihtoehdot avioeron jälkeen.
Avioeron jälkeen
Ennen
avioeroa

Hyvä toimeentulo

Huono toimeentulo

Hyvä toimeentulo

Ei ongelmia

Avioero johtaa köyhyyteen

Huono toimeentulo

Erikoistapaukset

Valikoituminen

2 Lasten lähivanhemmalla tarkoitetaan sitä henkilöä, jolle maksetaan lapsilisän yksinhuoltajakorotusta.
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Tällöin aviopuolison tulojen menettäminen, skaalaetujen heikkeneminen ja
erilaiset kustannukset ajavat yksinhuoltajan tukalaan tilanteeseen. Oikeassa
alakulmassa ovat puolestaan valikoitumishypoteesiin kuuluvat henkilöt. Avio
eron jälkeinen heikko taloudellinen tilanne ei heillä selity niinkään avioeron
vaikutuksilla, vaan jo sitä aikaisemmalla heikolla taloudellisella tilanteella.
Viimeiseen tutkimuskysymykseen haetaan vastausta tarkastelemalla lähi
vanhempien henkilökohtaisissa tuloissa tapahtunutta muutosta ja sitä selittäviä
tekijöitä vuosien 2003–2007 välillä. Taustamuuttujina ovat sukupuoli, huoltajan
ikä, nuorimman lapsen ikä erotessa, lasten lukumäärä erotessa, mahdolliset
avioeron jälkeen syntyneet lapset ja parisuhteessa tapahtuneet muutokset (esi
merkiksi uusi parisuhde).

Tulokset
Analyysi aloitetaan tarkastelemalla lähivanhemmuuden saaneiden naisten ta
loudellista tilannetta ennen avioeroa ja sen jälkeen. Ensimmäiseksi tarkastellaan
henkilökohtaisia (brutto)tuloja. Vertailukohtana käytetään naimisissa olevia nai
sia. Taloudellisen tilanteen muutosta tarkastellaan siirtyminä tuloviidenneksissä.
Tuloviidenneksellä tarkoitetaan sitä, että aineisto jaetaan viiteen yhtä suureen
joukkoon tulojen perusteella. Ensimmäinen viidennes sisältää pienituloisimman
viidesosan ja viides viidennes suurituloisimman viidesosan aineistosta. Tulorajat
on laskettu vertailuaineiston naisten tuloista. Viidenneksien tulorajat löytyvät
liitetaulukosta 1. Toisin sanoen vertailuaineiston naiset jakaantuvat viiteen yhtä
suureen ryhmään tulojen mukaan. Jokaisessa viidenneksessä on tasan 20 pro
senttia vertailuaineiston naisista. Jotta eroaineiston naisten tulojakauma olisi
samanlainen vertailuaineiston kanssa, heidän pitäisi myös sijoittua tasaisesti
kaikkiin viidenneksiin.
Kuviosta 1 voidaan havaita, että ennen avioeroa (vuonna 2003) eroaineiston
naiset olivat yliedustettuina kahdessa alimmassa tuloviidenneksessä. Heidän
osuutensa näissä ovat yli 20 prosenttia (27 % I viidenneksessä ja 23 % II viiden
neksessä). Sen sijaan vuonna 2004 (avioeron jälkeen) heidän osuutensa ylimmissä
viidenneksissä kasvoi selvästi. Heidän osuutensa IV viidenneksessä oli 23 pro
senttia ja V viidenneksessä 21 prosenttia. Tämä indikoi sitä, että avioeron jälkeen
eronneiden naisten henkilökohtaiset tulot kasvoivat verrattuna vertailuaineiston
naisiin. Syytä tähän voidaan hakea esimerkiksi siitä, että eron jälkeen sosiaalisten
tulonsiirtojen määrä kasvaa. Lapsilisän yksinhuoltajakorotus ja asumistuki ovat
esimerkkejä tällaisista tulonsiirroista.
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Siirtymät henkilökohtaisten tulojen mukaan eivät kuitenkaan kerro koko
kuvaa. Suhteellisesti ottaen eronneiden naisten henkilökohtaiset tulot paranivat
vertailuaineistoon nähden, mutta kuvaa on täydennettävä huomioimalla kotita
louden käytettävissä olevat tulot ja se, missä määrin henkilökohtaisten tulojen
muutos eronneilla johtuu ansiotulojen kohenemisesta.
Kotitalouden käytettävissä olevat tulot antavat henkilökohtaisia tuloja pa
remman kuvan siitä, millaisia rahallisia resursseja kotitaloudella on käytössä,
koska siinä on huomioitu myös kotitalouden koko. Taulukossa 3 (s. 204) on
esitetty eronneiden naisten siirtymät eri tuloviidenneksien välillä käytettävissä
olevilla tuloilla ennen avioeroa ja sen jälkeen. Tulorajat on tässäkin tapauksessa
laskettu vertailuaineiston naisten kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista.
Tulorajat löytyvät liitetaulukosta 2.
Käytettävissä olevien tulojen muutos avioeron jälkeen vaikuttaa hyvin
dramaattiselta. Lähes kaikki eroaineiston naiset ovat vertailussa alimmassa
viidenneksessä. Toisin sanoen vertailuaineiston kaikkein köyhimmällä viiden
neksellä kotitalouksista on samat käytettävissä olevat tulot kuin suurimmalla
osalla eron jälkeen lähivanhemmuuden saaneista naisista. Muutokseen löytyy
selkeä syy. Avioeron myötä menetetään sekä mittakaavaetuja että toisen puolison
tulot. Vertailuaineiston naisilla vastaavaa muutosta ei tapahdu. Avioeron suora
vaikutus taloudelliseen tilanteeseen on näin ollen hyvin merkittävä. Kuten ai
kaisemmin todettiin, tuloista puuttuu tärkeitä yksinhuoltajien tuloeriä, kuten
toimeentulotuki ja elatustuki. Vaikka nämä tuloerät voitaisiin ottaa mukaan
tarkasteluun, silti yksinhuoltajiksi siirtyneiden käytettävissä olevat tulot olisivat
todennäköisesti selvästi pienemmät kuin ne olivat avioliiton aikana.

Kuvio 1. Eronneiden naisten osuudet tuloviidenneksissä henkilökohtaisten tulojen mukaan, %.
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Taulukko 3. Siirtymäta tuloviidenneksissä vuosina 2003–2004 kotitalouden käytettävissä olevien
tulojen mukaan, vertailuryhmän siirtymät suluissa.
2004
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2003

I

II

III

IV

V

I

98 (71)

2 (22)

0 (5)

0 (1)

0 (1)

II

95 (24)

4 (54)

1 (16)

0 (5)

0 (1)

III

89 (3)

9 (20)

1 (58)

1 (16)

0 (3)

IV

75 (1)

19 (3)

4 (19)

1 (62)

1 (15)

V

43 (0)

29 (1)

14 (2)

7 (17)

7 (80)

a

Taulukon tulkinnasta: Pystyrivillä ovat tuloviidennekset vuonna 2003 ja vaakarivillä vuonna 2004. Vuonna 2003
ensimmäiseen viidennekseen kuuluneista eroaineiston naisista 98 prosenttia kuului myös vuonna 2004 kyseiseen
viidennekseen. Sen sijaan 2 prosenttia vuonna 2003 ensimmäiseen viidennekseen kuuluneista naisista oli siirtynyt
vuonna 2004 toiseen viidennekseen. Vertailuaineistossa vuonna 2003 ensimmäiseen viidennekseen kuuluneista
naisista 71 prosenttia kuului myös vuonna 2004 kyseiseen tuloviidennekseen.

Missä määrin kohentuneet henkilökohtaiset tulot eronneilla naisilla johtuvat
ansiotuloista ja missä määrin sosiaalisten tulonsiirtojen kasvusta? Taulukosta 4
voidaan havaita, että ansiotulojen kohdalla siirtymät viidenneksissä ovat hyvin
samansuuntaisia niin eroaineistossa kuin vertailuaineistossakin. Eronneet naiset
ovat hieman enemmän siirtyneet ylempiin viidenneksiin, mutta erot ryhmien
välillä ovat pieniä. Toisin sanoen selvää trendiä siihen suuntaan, että avioeron
jälkeisiä taloudellisia ongelmia pyrittäisiin ratkaisemaan ansiotyötä lisäämällä,
ei löydy.
Jos tarkasteluun otetaan sekä ansiotulot että tulonsiirrot, eronneiden nais
ten kohdalla siirtymät ylemmäs tuloviidenneksissä ovat selvästi yleisempiä kuin
pelkillä ansiotuloilla. Sosiaalisilla tulonsiirroilla vaikuttaa näin ollen olevan
merkitystä henkilökohtaisten tulojen lisäyksessä. Toisaalta käytettävien tulojen
tarkastelun mukaan ne eivät kuitenkaan poista eron jälkeisiä toimeentuloongel
mia. Myös ansiotulojen pieni vaikutus ’tulopaketin’ muutoksessa viittaa siihen,
että yksinhuoltajiksi jäävillä on työllistymistä haittaavia kannustinongelmia.
Analyysia täydentääkseen on vertailtava yksityiskohtaisemmin ero ja ver
tailuaineistojen naisten ’tulopaketteja’, eli sitä, mikä on markkinatulojen (palkat
ym.) ja tulonsiirtojen (sosiaaliturvaetuudet) absoluuttinen ja suhteellinen muutos.
Markkinatulojen kohdalla mittarina käytetään keskimääräisiä vuotuisia hen
kilökohtaisia (raha)palkkatuloja vuosilta 2003 ja 2004. Tulonsiirtojen kohdalla
tarkasteluun otetaan keskimääräiset vuotuiset tulonsiirrot sekä asumistukea
saavien henkilöiden osuudet. Yleinen asumistuki tarveharkintaisena etuutena
toimii taloudellisten ongelmien indikaattorina. Se korvaa osin toimeentulotuki
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Taulukko 4. Siirtymät tuloviidenneksissä vuosina 2003–2004 ansiotulojen ja henkilökohtaisten tulojen
(ansiotulot + tulonsiirrot) mukaan, vertailuryhmän siirtymät suluissa.
2004
Vain ansiotulot
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2003

I

II

III

IV

V

I

74 (77)

22 (21)

3 (2)

0 (0)

0 (0)

II

18 (21)

52 (55)

22 (18)

6 (5)

2 (1)

III

2 (2)

17 (18)

63 (63)

15 (14)

3 (3)

IV

0 (1)

4 (5)

14 (15)

72 (71)

10 (8)

V

1 (0)

2 (2)

4 (3)

9 (10)

84 (85)

I

II

III

IV

V

I

40 (76)

47 (19)

9 (4)

3 (1)

1 (0)

II

6 (20)

39 (59)

37 (17)

15 (3)

3 (1)

III

1 (3)

8 (19)

42 (59)

42 (17)

7 (2)

IV

0 (1)

2 (3)

7 (18)

58 (66)

32 (12)

V

1 (0)

1 (1)

2 (1)

6 (13)

90 (85)

Ansiotulot + tulonsiirrot

tietojen puuttumisen. Kotitalouden muut jäsenet on huomioitu verottomissa
tulonsiirroissa jakamalla etuuden määrä ekvivalenssiskaalalla. Puhtaalla an
siotulolla tarkoitetaan kaikkia verotettavia tuloja (ansiotulot + ansiopohjaiset
tulonsiirrot + veronalaiset sosiaaliturvaetuudet).
Tulonsiirrot on laskettu seuraavalla kaavalla:
Tulonsiirrot = puhdas ansiotulo – rahapalkka + lapsilisä / √n + yleinen asumistuki / √n,
jossa √n on kotitalouden jäsenten lukumäärän neliöjuuri

Taulukossa 5 (s. 207) on kuvattu markkinatuloissa ja saaduissa tulonsiirrois
sa tapahtuneet muutokset sekä yleisen asumistuen saajien määrän muutokset.
Markkinatulojen kohdalla vertailuaineiston naisten keskimääräiset tulot ovat
molempina vuosina eroaineiston naisten tuloja suuremmat. Eronneiden ai
neistossa markkinatulot lisääntyivät keskimäärin lähes 10 prosentilla vuodesta
2003 vuoteen 2004. Vertailuryhmässä tulojen kasvu oli samaan aikaan noin 5
prosenttia. Avioeron mahdollisesti aiheuttamaa taloudellista riskiä torjutaan
näin ollen jonkin verran lisäämällä työntekoa, joka voitiin havaita jo taulukon
4 yläosasta. Mitään suurta muutosta keskimääräisten palkkatulojen eroissa
ryhmien välillä ei kuitenkaan ole.
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Sosiaalisten tulonsiirtojen kohdalla muutokset ovat jo selvästi suurempia.
Vuonna 2003 erot tulonsiirroissa ryhmien välillä eivät olleet kovinkaan suuret.
Eroaineiston tutkittavien vertailuaineistoa heikompi lähtökohtainen taloudelli
nen tilanne näkyy jossain määrin vuoden 2003 tulonsiirroissa. Sen sijaan avioeron
jälkeen saaduissa tulonsiirroissa tapahtuu merkittävä muutos. Eronneet naiset
saivat vuonna 2004 keskimäärin noin 3 700 euroa erilaisia sosiaalisia tulonsiir
toja, kun taas vertailuryhmään kuuluvien saadut tulonsiirrot pysyivät ennallaan
hieman yli 2 000 eurossa.
Asumistuen saajien kohdalla ryhmien väliset erot ovat kaikkein selvimmät.
Eronneiden aineistossa jo ennen avioeroa asumistuen saaminen oli yleistä. Noin
joka kuudes kotitalous (16,7 %) sai asumistukea eroa edeltävänä vuotena. Vertailu
aineistossa vain viisi prosenttia kotitalouksista sai asumistukea vuonna 2003.
Avioeron jälkeen asumistuki yleistyi huomattavasti avioeron kokeneilla naisilla.
Lähes puolet heistä sai vuoden 2004 aikana asumistukea. Vertailuaineistossa
asumistuen saaminen oli edelleen vähäistä (n. 4 %). Asumistuki tarveharkintai
sena etuutena indikoi näin ollen sitä, että avioeron jälkeen taloudelliset ongelmat
ovat yleisiä yksinhuoltajanaisilla. Henkilökohtaisten tulojen kasvu ei usein riitä
kompensoimaan avioerosta aiheutuvia taloudellisia menetyksiä.
Tuloviidenneksiä tarkasteltaessa saattaa jo päätellä, että yksinhuoltajat
sijoittuvat hyvin selkeästi ”huono toimeentulo avioeron jälkeen” kategoriaan.
Tutkimuksen alussa pohdittiin hypoteettisesti kahta erilaista avioeron jälkeistä
taloudellisten ongelmien mallia. Kausaalihypoteesin mukaan nimenomaan avio
ero johtaa taloudellisiin ongelmiin ja valikoitumishypoteesin mukaan pienituloi
set pariskunnat eroavat muita useammin. Taulukossa 6 tarkastellaan taloudellisen
tilanteen muutosta kotitalouden käytettävissä olevilla tuloilla ennen avioeroa ja
sen jälkeen. Huonon toimeentulon kriteerinä on sijoittuminen vertailuaineiston
käytettävissä olevilla tuloilla laskettuun alimpaan tuloviidennekseen. Toisin
sanoen jos käytettävät tulot kotitaloudella olivat kulutusyksikköä kohden alle
16 934 euroa vuonna 2003 ja alle 18 670 euroa vuonna 2004, kotitalous kuuluu
”huono toimeentulo” ryhmään.
Taulukon 6 perusteella lasten lähivanhempien taloudelliset vaikeudet joh
tuvat hyvin usein siitä, että eron tapahtuessa tulotaso laskee. Yli puolet aineiston
lähivanhemmista kuuluu kategoriaan ”hyvä toimeentulo ennen avioeroa – huono
toimeentulo avioeron jälkeen”. Myös valikoitumista on jossain määrin havaitta
vissa. Noin joka kolmas yksinhuoltaja on ollut jo aviossa ollessaan keskimääräistä
lapsiperhettä pienempituloisempi. Toisin sanoen heidän heikko taloudellinen
asemansa ei johdu pelkästään siirtymisestä yksinhuoltajaksi, vaan taloudelliset
ongelmat ovat jäljitettävissä jo parisuhteeseen. Vain hyvin harvat pystyvät avio
eron jälkeen joko säilyttämään toimeentulon ainakin tyydyttävällä tasolla tai
jopa nostamaan kotitaloutensa toimeentuloa.
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Taulukko 5. Markkinatulot, saadut tulonsiirrot euroissa ja asumistukea vuoden aikana saaneiden
naisten osuus (%) aineistoissa vuosina 2003 ja 2004.
2003

2004

Muutos (%)

Eronneet

14 935 €

16 352 €

9,5

Ei-eronneet

17 488 €

18 389 €

5,2

Eronneet

2 264 €

3 704 €

63,6

Ei-eronneet

2 150 €

2 079 €

–3,3

16,7 %

44,6 %

167,1

5,0 %

4,1 %

–18,0

Markkinatulot
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Saadut tulonsiirrot

Asumistuen saajat
Eronneet
Ei-eronneet

Taulukko 6. Yksinhuoltajanaisten taloudellisen tilanteen muutos (kotitalouden käytettävissä olevilla
tuloilla) avioeron jälkeen.
Avioeron jälkeen

Ennen avioeroa

Hyvä toimeentulo
Huono toimeentulo

Hyvä toimeentulo

Huono toimeentulo

13,1 %

54,5 %

0,5 %

31,9 %

Viimeinen tutkimuskysymys on, mitkä tekijät selittävät lasten lähivanhem
man henkilökohtaisissa tuloissa tapahtuvaa muutosta. Taulukossa 7 (s. 208) on
esitetty regressioanalyysin tulokset, jossa selitettävänä muuttujana on lasten
lähivanhemman henkilökohtaisten tulojen muutos vuosien 2003 ja 2007 aikana.
Selittävinä muuttujina ovat sukupuoli, huoltajan ikä erotessa, nuorimman lapsen
ikä erotessa, lasten lukumäärä erotessa ja se, onko eron jälkeen kotitalouteen
tullut uusia lapsia sekä siviilisääty vuonna 2007.
Muissa analyyseissa olemme tarkastelleet vain yksinhuoltajanaisia, mutta
tässä selittäväksi muuttujaksi otetaan myös sukupuoli. Sillä ei tosin ole tilastollista
merkitsevyyttä tulojen muutoksen kannalta. Tässä on syytä muistaa hyvin vino
sukupuolijakauma (vain noin 2 % aineiston yksinhuoltajista on miehiä). Tulos
on yhtenevä useiden suomalaisten tutkimusten kanssa, joiden mukaan köyhyys
ei ole Suomessa erityisen sukupuolittunutta (ks. esim. Airio ja Niemelä 2009, 11).
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Huoltajan iällä on tilastollisesti melkein merkitsevä yhteys tulojen muu
tokseen. Regressioanalyysin mukaan vanhemmilla eronneilla naisilla henkilö
kohtaiset tulot kasvoivat hieman enemmän kuin nuoremmilla. Tulos on sangen
yhdenmukainen verrattuna yleisesti havaittuihin tuloksiin, joiden mukaan
suurimmat toimeentuloongelmat ovat nuorilla yksinhuoltajilla (esim. Haataja
2009, 101). Nuoremmilla ei ehkä ole yhtä kiinteää yhteyttä työelämään, jolloin
avioeron jälkeen toimeentulo voi olla hyvinkin merkittävässä määrin sosiaalisten
tulonsiirtojen varassa.

Taulukko 7. Henkilökohtaisten tulojen muutosta (2003–2007) selittävät tekijät. OLS-regressioanalyysi.

Vakio

B

t-arvo

7 90,57

3,89***

Sukupuoli
Mies

592,01

0,72

Nainen

Ref.

Ref.

Huoltajan ikä

–41,16

–2,15*

Alle 4 v

Ref.

Ref.

4–6 v

768,11

2,60**

Yli 6 v

2961,91

9,12***

Ref.

Ref.

2–3

–1661,69

–7,57***

4 tai enemmän

–2136,07

–8,48***

Ref.

Ref.

–2246,36

–6,24***

Ref.

Ref.

1838,97

7,22***

Nuorimman lapsen ikä vuonna 2004

Lasten lukumäärä vuonna 2004
1

Uusia lapsia eron jälkeen
Ei
Kyllä
Parisuhde
Ei ole parisuhteessa
On parisuhteessa
R² = 4,2 %
Tilastollinen merkitsevyys: * = p < 0,05, ** = p < 0,01 ja *** = p < 0,001.
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Nuorimman lapsen iällä on myös yhteys tulojen muutokseen. Pikkulapsi
vaiheessa (lapsi alle 4vuotias) eronneiden naisten tulojen kehitys on heikompaa
kuin niillä, joilla lapset olivat eron tapahtuessa vanhempia. Tämäkin tulos on
yhdenmukainen aikaisempien tutkimustulosten kanssa. On havaittu, että nuo
rimman lapsen iällä on vaikutusta äitien ammatissa toimimiseen ja tätä kautta
tuloihin (esim. Haataja 2009, 98).
Tulokset osoittavat, että huollettavien lasten lukumäärällä on tilastollisesti
erittäin merkitsevä yhteys tulojen muutokseen. Tulojen kehitys on heikointa
niillä, joilla oli erotessa useampi huollettava lapsi. Tämäkin tulos on yhteneväi
nen aikaisempiin tuloksiin, joiden mukaan lasten lukumäärä on tärkeä tekijä
selitettäessä lapsiperheiden pienituloisuusriskiä (esim. Sauli 2007, 278).
Tulojen kehitys niillä, jotka ovat saaneet lapsia avioeron jälkeen, on ollut
heikompaa kuin niillä, joille ei ole avioeron jälkeen syntynyt lapsia. Eräs selitys
tälle on se, että uuden lapsen myötä naiset ovat joko pysyneet vanhempainva
paalla tai saaneet kotihoidon tukea tai siirtyneet uudelleen hoitamaan lasta. Näin
tulojen kehitys ei ole samanlainen kuin esimerkiksi niillä, jotka lasten kasvettua
hieman isommiksi ovat siirtyneet (takaisin) työelämään.
Uuteen parisuhteeseen siirtyneiden tulot kasvoivat selvästi enemmän kuin
niillä, jotka eivät olleet uudessa parisuhteessa. Tulojen kasvu uuteen parisuhtee
seen siirtyneillä viittaa siihen, että kyseiset henkilöt ”toipuvat” nopeasti avioeros
ta, niin henkilökohtaisten tulojen kehitystä kuin yksityiselämän muutoksiakin
tarkastellen. Tämä on yhdenmukainen esimerkiksi Hussainin ja Kankaan (2009)
tulosten kanssa, joiden mukaan eronneet naiset toipuvat usein nopeasti avioeron
aiheuttamasta taloudellisesta šokista. Samanlaista kehitystä on regressioanalyysin
tulosten perusteella havaittavissa Suomessakin.

Johtopäätökset
Tämän tutkimuksen tehtävänä oli selvittää, millaisia taloudellisia seurauksia
avioerosta koituu lasten lähivanhemmuuden saaville naisille. Tulokset osoittavat
kiistattomasti, että avioero aiheuttaa useissa tapauksissa suuren taloudellisen
šokin. Jo lähtökohtaisesti tähän vaikuttavat useat eri tekijät. Näitä ovat esimerkiksi
se, että yksinhuoltajat ovat usein naisia, joiden tulotaso on keskimäärin heikompi
kuin miehillä, yksinhuoltajat menettävät toisen aikuisen tulot ja avioeron myötä
menetetään mittakaavaedut, joita kahden aikuisen kotitalouksilla on.
Tulosten perusteella yksinhuoltajien huono toimeentulo on myös jossain
määrin valikoitumisesta johtuvaa. Toisin sanoen eronneet ovat usein jo aviolii
tossa ollessaan kotitalouden käytettävissä olevilla tuloilla mitattuna pienituloisia,
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jolloin avioero lähinnä heikentää lisää heidän jo ennalta huonoa taloudellista
tilannettaan. Suurelle osalle yksinhuoltajista taloudelliset ongelmat ovat eräs
avioeron seurauksista, eli avioeron myötä riski joutua taloudellisiin ongelmiin
lisääntyy. Näin ollen avioero saattaa toimia heillä eräänlaisena taloudellisten
ongelmien katalysaattorina.
Tuloksia tulkittaessa on kuitenkin syytä muistaa, että aineistosta puuttuu
tärkeitä tuloeriä, kuten elatusmaksut ja toimeentulotuki. Lisäksi varallisuuden
jakoa ei aineistolla pystytä analysoimaan. Näin ollen lasten lähivanhemman ta
loudellinen tilanne ei välttämättä ole aivan niin synkkä kuin tulokset osoittavat.
On myös muistettava, että useilla eronneilla lähivanhemmilla tulotaso aineiston
mukaan nousi eroa seuraavina vuosina.
Lopuksi tarkasteltiin, millainen merkitys erilaisilla tekijöillä on lasten lähi
vanhemman henkilökohtaisissa tuloissa tapahtuneeseen muutokseen. Tulokset
vahvistivat aikaisemmissa tutkimuksissa tehtyjä havaintoja. Tulot laskivat, jos
tutkittava oli nuori yksinhuoltaja, jolla oli nuoria lapsia tai useampia lapsia huol
lettavana. Lisäksi uuden parisuhteen puuttuminen laski tuloja.
Tuloksista nousee esiin kaksi asiaa, jotka ovat perhepolitiikan kannalta on
gelmallisia. Ensinnäkin tulokset vahvistavat yleistä havaintoa siitä, että köyhät
yksinhuoltajat ovat usein nuoria, heillä ei ehkä ole siteitä työelämään ja heidän
lapsensa ovat pieniä ja jatkuvan hoidon tarpeessa. Juuri he ovat ryhmä, johon
avioeron aiheuttama taloudellinen riski ”puree” kovimmin. Tällaisten ihmisten
tilanteen parantamiseksi tarvittaisiin työn, hoivan ja sosiaaliturvaetuuksien
yhteensovittamisen selkiyttämistä.
Nykyjärjestelmän työllistymisen kannustimet, kuten yleinen verotuksen
alentaminen, eivät tutkimusten mukaan ole riittäviä yksinhuoltajille. He jäävät
usein niukkojen etuuksien varaan, koska työn vastaanottaminen saattaisi ai
heuttaa ongelmia esimerkiksi lastenhoidon järjestämisen ja etuuksien vastaan
ottamisen kannalta. Muutokset sosiaaliturvan määräytymisperusteissa voisivat
lisätä kannustavuutta. (Esim. Honkanen ym. 2007.)
Toiseksi tulokset osoittavat, että avioerot Suomessa johtuvat jossain mää
rin valikoitumisesta. Toisin sanoen pienituloiset pariskunnat eroavat muita
useammin. Näin ollen perhepolitiikan suuntaamisessa resurssien siirtäminen
yksinhuoltajien tilanteen kohentamiseen on joissain tapauksissa enemmänkin
”jälkihoitoa”. Taloudelliset ongelmat ovat usein alkaneet jo avioliitossa. Siksi
huomiota tulisi kiinnittää myös pienituloisten kahden huoltajan lapsiperheiden
taloudelliseen tilanteeseen. Näin päästäisiin lähemmäs suomalaisen sosiaali
politiikan perinteistä ajatusta siitä, että sosiaaliturvan pitää olla luonteeltaan
ongelmia ehkäisevää eikä ongelmia korjaavaa.
Tässä tutkimuksessa on käsitelty avioeroa vain sen taloudellisesta näkökul
masta. Jatkotutkimuksessa olisi hyödyksi, jos avioeron sosiaalisia vaikutuksia
pystyttäisiin tarkastelemaan määrällisin menetelmin. Avioero voi usein olla
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välttämätön ja ehkä jopa toivottu ja helpottavakin asia. Laadullisen tutkimuk
sen keinoin on tuotu esiin esimerkiksi lasten huoltajuuden positiivinen ja yk
sinäisyyden kokemisen negatiivinen vaikutus sosiaaliseen hyvinvointiin (esim.
Jensen 1998; Huttunen 2001; Hokkanen 2005). Nämä vaikutukset voivat olla
hyvinkin epäsuhtaisia eri sukupuolille ja niiden merkitystä olisi hyvä analysoida
monipuolisesti.
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Taustatiedot
– Tutkimushenkilön sukupuoli, syntymävuosi, siviilisääty ja (mahd.) kuolin
vuosi jokaisen tutkimusvuoden (2003–2007) lopussa
– Tutkimushenkilön expuolison sukupuoli, syntymävuosi, siviilisääty ja
(mahd.) kuolinvuosi jokaisen tutkimusvuoden (2003–2007) lopussa
– Juokseva henkilönumero (tutkimushenkilö, expuoliso)
Verotiedot vuosilta 2003–2007
– Puhdas ansiotulo valtion verotuksessa (euroa vuodessa)
– Rahapalkka päätoimesta ja luontoisedut (euroa vuodessa)
– SVL:n mukainen äitiys ym. päiväraha (euroa vuodessa)
– Työttömyyspäiväraha ym. tuki (euroa vuodessa)
– Verovähennykset (euroa vuodessa):
• Tulonhankkimiskulut kotimaan palkkatulosta
• Pääomatuloihin kohdistuvat tulonhankkimiskulut
• Tulonhankkimiskulut muusta työtulosta kuin palkkatulosta
• Tulonhankkimiskulut työttömyyspäivärahasta
• Tulonhankkimisvähennys
Kelan etuudet
– Lapsilisät (euroa vuodessa)
– Saanut lapsilisän yksinhuoltajakorotusta (kyllä/ei)
– Lapsilisälasten syntymävuodet tutkimusvuoden lopussa
– Lapsilisälasten lukumäärä tutkimusvuoden lopussa
– Pienten lasten hoidon tuki (euroina vuodessa)
– Kotihoidon tuen hoitoraha
• Kotihoidon tuen hoitolisä
• Yksityisen hoidon tuen hoitoraha
• Yksityisen hoidon tuen hoitolisä
• Osittainen hoitoraha
• Yksityisen hoidon tuen kunnallinen lisä
• Kotihoidon tuen kunnallinen lisä
– Yleinen asumistuki ja opintotuen asumislisä (euroina vuodessa)
– Elatustuki (euroa/kk, elokuun 2009 tieto, vain tutkimushenkilölle)
Vertailuryhmän tiedot
– Vastaavat tiedot kahden huoltajan lapsiperheille vuosilta 2003 ja 2004
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2003

2004

I

0–11 748

0–12 381

II

11 748–17 597

12 381–18 374

III

17 597–21 492

18 374–22 438

IV

21 492–26 123

22 438–27 359

V

26 123–

27 359–

Liitetaulukko 2. Viidenneksien tulorajat (kotitalouden käytettävissä olevat tulot).
2003

2004

I

0–16 934

0–18 670

II

16 934–21 721

18 670–24 067

III

21 721–26 040

24 067–28 908

IV

26 040–32 291

28 908–35 706

V

32 291–

35 706–
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Jaana E. Martikainen ja Ilona Autti-Rämö
Lääkkeitä rauhattomille pojille ja masentuneille tytöille
Suuri osa psyykkisistä sairauksista alkaa jo lapsuus tai nuoruusiässä. On arvioitu,
että noin puolella niistä, jotka joskus elämänsä aikana kärsivät mielenterveys
häiriöistä, oireet ovat alkaneet 14 ikävuoteen mennessä ja kolmella neljäsosalla
24 ikävuoteen mennessä (Kessler ym. 2005). Erityisesti lasten ja nuorten mie
lenterveysongelmien ehkäisyn ja hoidon tulisikin olla aktiivista. Varhaisella
puuttumisella voitaisiin parantaa paitsi lapsen ja nuoren elämänlaatua myös
mielenterveyden häiriön pitkäaikaisennustetta (Pelkonen ym. 1998).
Lapsista 5–9 prosenttia kärsii mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriöstä.
Tavallisimpia näistä ovat aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriöt, käytöshäiriöt
ja masennustila sekä ahdistuneisuus. (Sourander ja Aronen 2007.) Nuoruusiässä
mielenterveyden häiriöt ovat kaksi kertaa yleisempiä kuin lapsuudessa, ja niistä
kärsivillä on usein monia häiriöitä samanaikaisesti. On arvioitu, että 15–25
prosentilla nuorista on jokin mielenterveyden häiriö. Vakavasti masentuneita
arvioidaan olevan 5–10 prosenttia, ja saman verran on myös päihdehäiriöistä ja
käytöshäiriöistä kärsiviä nuoria. (Marttunen ja KaltialaHeino 2007.) Suomalai
sen Terveys 2000 tutkimuksen mukaan vuosituhannen alussa 18–24vuotiaista
miehistä 8,6 prosenttia oli psyykkisesti kuormittuneita ja 5,7 prosentilla oli edel
täneen 12 kuukauden aikana ollut vakavan masennuksen oireita. Kaksi prosenttia
miehistä kertoi yrittäneensä itsemurhaa. Samanikäisten naisten vastaavat osuudet
olivat suuremmat: psyykkisesti kuormittuneita oli 13,9 prosenttia, masentuneita
18,3 prosenttia ja itsemurhaa yrittäneitä 3,8 prosenttia. (Pirkola ym. 2005.)
Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen käyttö on viime vuosina lisään
tynyt (Pylkkänen 2006; Santalahti ym. 2009; Erikoissairaanhoidon ja mielen
terveystyön … 2009). Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi
alle 16vuotiaille myönnettyjen vammaistukien määrä lisääntyi neljänneksellä
vuosina 2000–2007 (AuttiRämö ym. 2008), ja psyykenlääkkeitä käyttävien lasten
ja nuorten määrä kolminkertaistui vuosina 1997–2007 (AuttiRämö ym. 2009).
Epidemiologisten tutkimusten perusteella ei kuitenkaan voida sanoa, että lasten
ja nuorten mielenterveysongelmat olisivat viime vuosina lisääntyneet, vaikkakin
tyttöjen itse raportoimat masennusoireet ovat viimeisten 20 vuoden aikana yleis
tyneet (Santalahti ja Sourander 2008; Sourander ym. 2008). Palvelujen käytön
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lisääntymisen onkin arvioitu kuvastavan ongelmien aikaisempaa parempaa ha
vaitsemista sekä lisääntynyttä hoitoon ohjaamista ja palvelutarjontaa (Santalahti
ym. 2009). Myös yhteiskunnan yksilölle asettamien vaatimusten lisääntyminen
ja kiristyminen ovat voineet lisätä hoitoon hakeutumista. Lisääntyneiden vaa
timusten ja omien henkilökohtaisten ominaisuuksien välinen ristiriita saattaa
selittää myös alle 30vuotiaille mielenterveyshäiriöiden vuoksi korvattujen
sairauslomapäivien lisääntymisen vuosien 2004 ja 2008 välillä 11 prosentilla
(Raitasalo ja Maaniemi 2009). Huolimatta siitä, että palveluja käytetään entistä
enemmän, on arvioitu, että suuri osa mielenterveyden häiriöistä kärsivistä
nuorista jää edelleen ilman tarvitsemaansa hoitoa (Suomalainen Lääkäriseura
Duodecim ja Suomen Akatemia 2010).
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöitä hoidetaan tavallisesti erilai
sin psykososiaalisin ja psykoterapeuttisin keinoin sekä lääkkein. Näitä hoitoja
annetaan joko samanaikaisesti tai erikseen lapsen ja nuoren elämäntilanteesta,
sairauden vaikeusasteesta ja saatavissa olevista hoitoresursseista riippuen. Alle
16vuotiaiden psykoterapia toteutetaan yleensä julkisen terveydenhuollon
järjestämänä, ja 16 vuotta täyttäneet voivat hakea Kelan järjestämään psyko
terapiaan. Psykoterapeuttista hoitoa järjestetään niin perusterveydenhuollon,
erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, yksityisten ammatinharjoittajien kuin
Kelankin toimesta, eikä niiden kokonaismäärästä ole saatavissa luotettavaa tietoa
(Mielenterveyspalveluja ohjaavan lainsäädännön toimivuus 2009).
Avohoidossa käytetyistä lääkkeistä saadaan varsin kattavasti tietoa sairaus
vakuutuksen lääkekorvausrekistereistä. Tässä tutkimuksessa tarkastelemme
psyykenlääkkeiden määräämistä ja käytön yleisyyttä 7–26vuotiailla lapsilla
ja nuorilla vuonna 2007 koko maan tasolla ja sairaanhoitopiireittäin. Vaikka
psyykenlääkkeet ovat vain yksi mielenterveyden häiriöiden hoitomuodoista,
voidaan niiden käyttöä tutkimalla saada viitteitä mielenterveysongelmien ylei
syydestä, ongelmien hoitoon tarjolla olevista ja käytetyistä resursseista, lääk
keellisen hoidon käytännöistä, kokonaisvaltaisen hoidon tarpeesta sekä hoidon
laadusta verrattuna annettuihin hoitosuosituksiin. Saadaksemme paremman
kuvan lääkkeen käyttäjän yleisestä terveydentilasta ja hoidon tarpeesta olemme
hyödyntäneet tutkimuksessamme myös tietoja lapsille ja nuorille myönnetyistä
vammaistuista. Lääkehoidon aloittaneen lääkärin erikoisalaa tarkastelemalla
arvioimme, onko lääkehoito aloitettu perus vai erikoissairaanhoidossa.

Perhepiirissä

Aineisto
Tutkimuksessa käytetään Kelan etuusrekistereihin tallennettuja tietoja mak
setuista lääkekorvauksista ja vammaistuista. Tiedot lääkkeitä määränneiden
lääkäreiden erikoisalatutkinnoista on saatu Kelan terveydenhuollon ammatti
henkilöt järjestelmästä.
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Lääkeostot
Reseptitiedosto sisältää tiedot apteekeissa korvatuista, avohoidossa käytetyistä
lääkkeistä. Tiedostossa lääkkeet luokitellaan kansainvälisen anatomisterapeuttis
kemiallisen luokituksen eli ATCluokituksen mukaisesti (Lääkkeiden luokitus
(ATC) ja määritellyt vuorokausiannokset (DDD) 2007). ATCluokituksessa
lääkeaineet luokittuvat tärkeimmän käyttöaiheensa perusteella lääkeryhmiin.
Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin sellaisten lääkevalmisteiden ostoja, jotka luo
kituksessa kuuluvat masennuslääkkeisiin (ATCluokat N06A ja N06C), psykoo
silääkkeisiin (N05A), rauhoittaviin lääkkeisiin (N05B), unilääkkeisiin (N05C) ja
aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriöiden (attention deficit hyperactivity disor
der, ADHD) hoidossa käytettäviin ADHDlääkkeisiin (N06BA) (liitetaulukko 1).
Masennuslääkkeitä käytetään paitsi varsinaisen masennusoireyhtymän hoi
toon myös esimerkiksi ahdistuneisuuden, paniikkihäiriöiden, syömishäiriöiden
ja pakkooireisen häiriön hoidossa. Psykoosilääkkeitä käytetään ensisijaisesti
psykoottisten oireiden hoitoon ja niiden uusiutumisen ehkäisemiseen. Psy
koottisia oireita ovat mm. erilaiset harhaaistimukset ja harhaluulot, suhteut
tamisharhaluulot ja merkityselämykset, puheen ja käyttäytymisen hajanaisuus
sekä tunteiden latistuminen. Uusimpia psykoosilääkkeitä käytetään lapsilla ja
nuorilla myös nykimisoireiden, Touretten oireyhtymän, aggressiivisuuden, käy
töshäiriöiden ja ahdistuneisuuden hoidossa. Käytöshäiriöllä tarkoitetaan tässä
yhteydessä toistuvaa ja itsepintaista muiden oikeuksia ja ikäryhmän sosiaalisia
normeja rikkovaa käyttäytymismallia. Rauhoittavia ja unilääkkeitä käytetään
nukahtamisvaikeuksiin ja unihäiriöihin sekä myös ahdistuneisuushäiriöiden
lyhytaikaiseen hoitoon. Osaa niistä käytetään myös epilepsian hoidossa. ADHDlääkkeitä käytetään pääasiassa aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriön hoi
dossa. (Lindholm 2009.)
Tarkasteltuihin lääkeryhmiin kuuluu jonkin verran lääkepakkauksia, jotka
eivät ole korvattavia lainkaan, eivätkä niiden ostot näin ollen kirjaudu rekisteriin.
Tällaisia ovat mm. osa pienistä rauhoittavien ja unilääkkeiden pakkauksista.
Tutkimuksen perusaineiston muodostavat 7–26vuotiaat lapset ja nuoret,
joilla oli reseptitiedostossa vuonna 2007 vähintään yksi korvattu lääkeosto josta
kin edellä luetelluista lääkeryhmistä. Näille henkilöille poimittiin reseptitiedos
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tosta vuosina 2006 ja 2007 korvattujen psyykenlääkkeiden ATCluokkakoodit
ja ostopäivät sekä lääkkeen määränneen lääkärin tunnistenumero. Tiedostoon
poimittiin myös tieto lääkkeen ostajan asuinalueesta vuoden 2007 lopussa sai
raanhoitopiirin tarkkuudella.
Tässä tutkimuksessa tietyn lääkeryhmän käyttäjällä tarkoitetaan henkilöä,
jolle korvattiin kyseiseen lääkeryhmään kuuluvan lääkkeen kustannuksia vähin
tään kerran vuoden 2007 aikana. Käytön yleisyyttä määritetään suhteuttamalla
lääkkeen käyttäjien määrä kyseisen ikäryhmän kokoon väestössä. Taulukoissa
ja kuvissa käyttäjämäärät ilmoitetaan tuhatta henkilöä kohti (1/1000 henkilöä)
vastaavanikäisestä väestöstä. Lukemisen helpottamiseksi tekstissä kuitenkin
käytetään käyttäjien prosenttiosuutta (1/100) vastaavanikäisestä väestöstä. Uusi
psyykenlääkehoito katsotaan alkaneeksi (uusi käyttäjä), kun henkilöllä, jolle
lääkeosto on korvattu, on edellisestä ostosta yli vuosi.

Vammaistuet
Alle 16vuotiaan vammaistukea maksetaan lapselle, joka tarvitsee sairauden tai
vamman vuoksi hoitoa ja kuntoutusta vähintään kuuden kuukauden ajan siten,
että tästä aiheutuu perheelle erityistä taloudellista tai muuta rasitusta. Tuesta
päätettäessä lapsen hoidon rasitusta verrataan samanikäisen terveen lapsen hoi
don rasittavuuteen. Rasituksen määrään vaikuttavat lapsen tarvitseman avun,
ohjauksen ja valvonnan määrä, lapsen sopeutuvuus, levottomuus, apaattisuus
tai aggressiivisuus sekä hänen omatoimisuutensa. Rasitukseen vaikuttavat myös
mm. kuntoutustoimenpiteiden ja hoidoissa kuljettamisen tarve sekä sairauden
aiheuttama taloudellinen rasitus.
Lapsen vammaistuki päättyy lapsen täyttäessä 16 vuotta, ja tämän jälkeen
nuoren on mahdollista saada aikuisen vammaistukea, kuntoutusrahaa tai työ
kyvyttömyyseläkettä. Näiden myöntämisen kriteerit poikkeavat oleellisesti alle
16vuotiaan lapsen vammaistuen myöntökriteereistä. 16–64vuotiaan vammais
tuen edellytys on, että henkilön toimintakyky on sairauden, vian tai vamman
vuoksi heikentynyt yhtäjaksoisesti ainakin vuoden ja että hänelle aiheutuu sai
raudesta tai vammasta olennaista haittaa sekä erityiskustannuksia.
Tässä tutkimuksessa vammaistuen saajaksi luokitellaan henkilö, joka sai
vammaistukea jonakin ajankohtana vuonna 2007. Mielenterveyden ja käyt
täytymisen häiriön vuoksi vammaistukea saaneeksi luokiteltiin henkilö, jolla
vammaistukipäätöksen päädiagnoosiksi oli kirjattu ICD10sairausluokituksen
Fryhmä.

Perhepiirissä

Lääkärin erikoisala

220

Lääkehoidon aloittaneen lääkärin erikoisalan analyysiä varten lääkärit jaettiin
kuuteen ryhmään erikoisalansa perusteella: 1) lasten tai nuorisopsykiatria, 2)
muut psykiatrian erikoisalat, 3) lastentaudit tai lastenneurologia, 4) yleislääketie
de, 5) muut erikoisalat ja 6) erikoistumattomat lääkärit. Lääkärit, joilla oli useita
erikoislääkärintutkintoja, luokiteltiin luokkiin yllä olevassa järjestyksessä. Lääkäri
katsottiin erikoisalan suorittaneeksi, jos tutkinto oli suoritettu ennen vuotta 2007.

Tulokset
Masennuslääkkeet
Lapsilla ja nuorilla masennuslääkkeiden käyttö noudattaa masennusoireiden
ilmaantuvuudesta ja esiintyvyydestä saatuja epidemiologisia tietoja: masennus
yleistyy murrosiässä ja tyttöjen riski sairastua masennukseen on kaksinkertainen
poikien riskiin verrattuna (Marttunen ja KaltialaHeino 2007).
Masennuslääkkeiden käyttö on tytöillä vähäistä 13. ikävuoteen asti, minkä
jälkeen se nopeasti lisääntyy (kuvio 1). 18vuotiaista naisista 4,5 prosenttia ja
22vuotiaista naisista 8,0 prosenttia sai vuonna 2007 korvauksia masennus
lääkkeistä. Pojilla käyttö alkaa lisääntyä hieman vanhempana ja maltillisemmin
kuin tytöillä. 18vuotiaista miehistä 1,9 prosenttia ja 22vuotiaista miehistä 4,3
prosenttia käytti tutkimusvuonna masennuslääkkeitä.

Kuvio 1. Masennuslääkkeiden käytön yleisyys (1/1000 henkilöä) 7–26-vuotiailla vuonna 2007.
%
100
90
80
70
60

Tytöt/naiset
Pojat/miehet

50
40
30
20
10
0

Ikä
7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

Martikainen ja Autti-Rämö: Lääkkeitä rauhattomille pojille ja masentuneille tytöille

221

Masennuslääkkeiksi luokitelluilla lääkkeillä on käytännössä myös muita
käyttöaiheita kuin masennusoireet, ja osa lapsista ja nuorista onkin todennäköi
sesti käyttänyt niitä esimerkiksi ahdistuneisuuden tai syömishäiriöiden hoitoon.
Eri käyttöaiheiden yleisyyttä ei aineistostamme pysty selvittämään. Alankomaissa
12–17vuotiaille vuonna 2005 määrätyistä masennuslääkeresepteistä vain noin
puolet (53 %) oli määrätty masennukseen ja 23 prosenttia ahdistuneisuuteen
(Volkers ym. 2007).

Psykoosilääkkeet
Psykoosilääkkeiden käyttö on selvästi masennuslääkkeiden käyttöä vähäisempää
(kuvio 2). Tytöillä psykoosilääkkeiden käyttö alkaa lisääntyä saman ikäisenä kuin
masennuslääkkeidenkin käyttö, noin 13vuotiaana. 18vuotiaista naisista 1,3
prosenttia ja 22vuotiaista naisista 1,6 prosenttia sai vuoden aikana korvauksia
psykoosilääkkeistä. Pojilla käyttö lisääntyy jo ensimmäisten kouluvuosien aikana
ja edelleen 15 ikävuoden jälkeen. Alle 15vuotiaat pojat käyttävät psykoosilääk
keitä yleisemmin kuin vastaavanikäiset tytöt, mutta tämän jälkeen tytöt ohittavat
pojat. 18vuotiaista miehistä 0,8 prosenttia ja 22vuotiaista miehistä 1,5 prosenttia
sai tutkimusvuoden aikana korvauksia psykoosilääkkeistä.
Psykoosilääkkeitä käytetään paitsi psykoottistasoisten oireiden hoitoon
pieninä annoksina myös mm. ahdistuneisuuden hoitoon ja käytöshäiriöissä.
Psykoosilääkkeiden käytön lisääntyminen (AuttiRämö ym. 2009) ja käytön suku
puolittaiset ja ikätrendit viittaavatkin siihen, että ryhmän lääkkeitä käytetään
nykyisin usein myös käytöshäiriöihin. Poikien käytöshäiriöt alkavat tyypillisesti

Kuvio 2. Psykoosilääkkeiden käytön yleisyys (1/1000 henkilöä) 7–26-vuotiailla vuonna 2007.
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jo lapsuudessa ja tyttöjen vasta nuoruudessa (LehtoSalo ja Marttunen 2008),
mikä selittänee sitä, että psykoosilääkkeiden käyttö lisääntyy pojilla huomat
tavasti aiemmin kuin tytöillä. Nuoruusiässä alkava käytöshäiriö sen sijaan on
yhtä yleinen tytöillä ja pojilla.
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Rauhoittavat lääkkeet ja unilääkkeet
Myös rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden käyttö on vähäistä lapsena ja
lisääntyy varhaisnuoruudessa. Tytöillä rauhoittavien ja unilääkkeiden käyttö
alkaa yleistyä 15.–16. ikävuoden jälkeen, ja pojilla pari vuotta myöhemmin
(kuvio 3). 18vuotiaista naisista 1,3 prosenttia ja miehistä 0,7 prosenttia käytti
vuoden aikana rauhoittavia ja unilääkkeitä. 22vuotiailla vastaavat osuudet olivat
3,7 prosenttia ja 2,6 prosenttia. Todellisuudessa rauhoittavien ja unilääkkeiden
käyttö on yleisempää kuin tutkimuksemme osoittaa, sillä osa näiden lääkeryh
mien pienimmistä pakkauksista ei ole lainkaan korvattavia eikä siten mukana
tutkimusaineistossamme. Aineiston ulkopuolelle jäävän käytön määrää emme
kuitenkaan pysty arvioimaan.
Rauhoittaviin ja unilääkkeisiin kuuluvat valmisteet ovat valtaosin bentsodiat
sepiinijohdoksia, joiden tiedetään aiheuttavan helposti riippuvuutta. Riippuvuu
den syntymisen riskin vuoksi bentsodiatsepiineja tulisi käyttää ahdistuneisuuden
ja unettomuuden hoidossa vain lyhytaikaisesti (Syvälahti 3.4.2007; Käypä hoito
suositus 2008). Käytön jatkuva lisääntyminen tutkimusaineiston vanhimpiin
ikäryhmiin saakka antaa viitteitä siitä, että osalla nuorista aikuisista lääkehoito
jatkuu pidempään kuin on tarkoituksenmukaista ja muuttuu tapakäytöksi.

Kuvio 3. Rauhoittavien ja unilääkkeiden käytön yleisyys (1/1000 henkilöä) 7–26-vuotiailla vuonna 2007.
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ADHDlääkkeitä määrätään lähinnä peruskouluikäisille pojille. Vuonna 2007
käyttö oli yleisintä 10vuotiaiden poikien keskuudessa, joista 1,4 prosenttia sai
korvauksia ryhmän lääkkeistä. Tytöille lääkkeitä määrätään harvoin. (Kuvio 4.)
Näyttö ADHDlääkkeiden hyödystä lasten ja nuorten aktiivisuuden ja
tarkkaavaisuuden häiriön hoidossa on vahva, ja ADHDlääkkeitä suositetaan
käytettäväksi peruskouluiässä vaikeahoitoisessa häiriössä muiden tukikeino
jen rinnalla. Alle kouluikäisillä sen sijaan tulisi käyttää ensisijaisesti psyko
sosiaalisia hoitomuotoja. (Käypä hoito suositus 2007). Tämän tutkimuksen
perusteella vaikuttaa siltä, että ADHDlääkitys kohdistuu maassamme hoi
tosuosituksen mukaisiin ikäryhmiin. Aineistossamme ADHDlääkkeiden
käyttö väheni nopeasti kouluvuosien jälkeen siten, että myöhäisnuoruudessa
ja varhaisessa aikuisuudessa vain hyvin harva käytti ADHDlääkkeitä. Osalla
lääkkeiden käyttäjistä hoito voidaankin lopettaa oireiden lievittymisen tai
uusien taitojen oppimisen myötä. Osa tarvitsee niitä kuitenkin aikuisikään
saakka (Käypä hoito suositus 2007). Amerikkalaisen tutkimuksen mu
kaan ADHDlääkitys kestää keskimäärin 4,4 vuotta (Biederman ym. 1999).
Suomessa ADHDlääkkeitä käytetään selvästi vähemmän kuin muissa
Pohjoismaissa, mikä saattaa viitata siihen, että hoitoa ei ole vielä riittävästi tar
jolla. Myös ero tyttöjen ja poikien välillä on Suomessa suurempi kuin muissa
Pohjoismaissa (Zoega ym. 2010) ja jonkin verran suurempi kuin epidemiologis
ten tutkimusten perusteella voisi olettaa. Väestötutkimusten mukaan ADHD
on pojilla 3–6 kertaa yleisempi kuin tytöillä (Sourander ja Aronen 2007). On
mahdollista, että poikien ADHDoireet tunnistetaan paremmin tai että poi
kien oireet koetaan häiritsevämmiksi esimerkiksi koulutyöskentelyssä, jolloin
ongelmaan haetaan apua aktiivisemmin ja myös lääkitys aloitetaan helpommin.

Kuvio 4. ADHD-lääkkeiden käytön yleisyys (1/1000 henkilöä) 7–26-vuotiailla vuonna 2007.
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Psyykenlääkkeiden käytön yleisyys vaihtelee sairaanhoitopiireittäin (kuvio 5).
Yleisintä käyttö on PohjoisSavon ja PohjoisKarjalan sairaanhoitopiireissä, joissa
noin 5 prosenttia alle 27vuotiaista sai vuoden 2007 aikana korvauksia jostakin
psyykenlääkkeestä. Vähäisintä käyttö on LänsiPohjan ja Ahvenanmaan sairaan
hoitopiireissä. LänsiPohjassa korvauksia saaneiden osuus oli 2,1 prosenttia ja
Ahvenanmaalla 2,5 prosenttia.
Ikäryhmittäin (taulukko 1) ja lääkeryhmittäin (liitetaulukot 2–5) tarkas
teltuna sairaanhoitopiirien välinen järjestys psyykenlääkkeiden käytön ylei
syydessä vaihtelee jonkin verran. Esimerkiksi 11–15vuotiaat käyttävät useim
min psykoosilääkkeitä EteläSavossa, Kainuussa ja PohjoisSavossa, kun taas

Kuvio 5. Psyykenlääkkeiden käytön yleisyys (1/1000 henkilöä) 7–26-vuotiailla sairaanhoitopiireittäin
vuonna 2007.
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16–20vuotiailla niiden käyttö on yleisintä PohjoisKarjalassa, Kymenlaaksossa
ja KantaHämeessä. Sairaanhoitopiirien välillä ero ADHDlääkkeiden käytön
yleisyydessä 7–11vuotiaiden ikäryhmässä on seitsenkertainen ja rauhoittavien
lääkkeiden ja unilääkkeiden käytön yleisyydessä 21–26vuotiaiden ikäryhmässä
enimmillään viisinkertainen.
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Taulukko 1. Psyykenlääkkeiden käytön yleisyys (1/1000 henkilöä) sairaanhoitopiireittäin ja
ikäryhmittäin vuonna 2007.
Ikäryhmä
Sairaanhoitopiiri
Helsinki ja Uusimaa

7–10-v.

11–15-v.

16–20-v.

21–26-v.

Yhteensä

7,3

14,8

44,0

89,3

45,1

Varsinais-Suomi

14,3

19,6

41,6

93,5

48,2

Satakunta

17,8

19,2

41,2

80,1

42,5

8,3

13,2

40,1

93,8

41,4

Kanta-Häme
Pirkanmaa

13,9

16,7

43,8

82,4

45,4

Päijät-Häme

13,6

17,2

43,3

97,3

46,0

Kymenlaakso

7,8

14,9

41,7

87,8

41,2

Etelä-Karjala

16,8

22,7

43,5

75,8

43,4

Etelä-Savo

20,8

24,7

49,1

80,1

46,1

9,6

18,0

44,4

76,9

39,8

Pohjois-Karjala

25,9

22,4

52,6

84,5

49,9

Pohjois-Savo

13,2

22,0

51,4

100,7

51,9

Keski-Suomi

12,7

16,4

47,3

87,8

46,9

7,3

13,0

34,8

64,9

32,5

11,5

18,3

35,5

67,3

36,6

Itä-Savo

Etelä-Pohjanmaa
Vaasa
Keski-Pohjanmaa

6,4

11,1

34,7

61,7

30,6

Pohjois-Pohjanmaa

8,9

10,7

38,6

77,0

37,4

15,6

16,3

36,5

72,8

37,5

7,1

9,8

16,2

45,0

21,1

12,9

14,5

36,2

65,1

35,5

5,7

11,1

31,1

50,2

25,4

11,2
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42,4
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Lasten psykiatrisen hoidon tulisi tapahtua yleensä erikoissairaanhoidossa
(Lindholm 2009), ja näin näyttää tapahtuvankin. Alle 16vuotiailla psyyken
lääkehoidon aloittaa useimmiten erikoistunut lääkäri (kuvio 6). Lastentautien
tai lastenneurologian erikoislääkärit ja psykiatrit aloittavat hoidoista valtaosan,
60–70 prosenttia.
Nuorten lääkehoidon aloittamisesta ei ole yhtä yksiselitteistä ohjeistusta.
Esimerkiksi masennuksen hoidosta annetun suosituksen mukaan varhaisnuoria
koskevat hoitopäätökset tulisi tehdä erikoissairaanhoidossa, mutta yli 17vuo
tiaiden lääkehoito voidaan aloittaa myös perusterveydenhuollossa (Käypä hoito
suositus 2009). Aineistossamme 16 vuotta täyttäneiden lääkehoito olikin selvästi
harvemmin erikoislääkärin aloittama. 16–20vuotiaiden uusista hoidoista eri
koislääkärin määräämiä oli 57 prosenttia ja 21–26vuotiaiden uusista hoidoista
48 prosenttia. Psykiatrien aloittamien hoitojen osuus oli vastaavasti 34 prosenttia
ja 18 prosenttia.

Kuvio 6. Eri erikoisalojen lääkäreiden osuus (%) uusista psyykenlääkehoidoista potilaan iän mukaan
vuonna 2007.
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Nuorimmassa, 7–10vuotiaiden lasten ikäryhmässä psyykenlääkkeitä käyttäneistä
lapsista lähes kahdella kolmesta on sairaus tai vamma, josta aiheutuu perheelle
niin paljon rasitusta, että lapsi saa myös vammaistukea (kuvio 7). 11–15vuotiaista
psyykenlääkkeitä käyttäneistä pojista vammaistukea saa 55 prosenttia ja tytöistä
37 prosenttia.
16 vuotta täyttäneille vammaistukea myönnetään tiukemmin kriteerein
kuin tätä nuoremmille. Kun myös psyykenlääkkeiden käyttö on tämän ikäisessä
väestössä merkittävästi yleisempää kuin nuoremmilla, on ymmärrettävää, että
vammaistuen saanti 16 vuotta täyttäneiden psyykenlääkkeiden käyttäjillä on
huomattavasti harvinaisempaa kuin nuoremmissa ikäryhmissä. 16–20vuotiaista
psyykenlääkkeitä käyttäneistä miehistä 16 prosenttia ja naisista 6 prosenttia sai
vammaistukea vuonna 2007. 21–26vuotiaiden keskuudessa vastaavat osuudet
olivat 8 prosenttia ja 4 prosenttia.
Kaikissa ikäryhmissä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ovat yleisin
syy vammaistuen saantiin. Alle 15vuotiailla tuki on yleisimmin myönnetty käy
tös ja tunnehäiriön (F90–99) tai psyykkisen kehityksen häiriön (F80–89) vuoksi.
16–20vuotiaiden ryhmässä vammaistuen perusteena on useimmiten älyllinen
kehitysvammaisuus (F70–79) tai käytös tai tunnehäiriö ja 21–26vuotiaiden
ryhmässä älyllinen kehitysvammaisuus tai skitsofrenia, skitsotyyppinen häiriö
tai harhaluuloisuushäiriöt (F20–29).

Kuvio 7. Vammaistukea vuonna 2007 mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden ja muiden syiden
vuoksi saaneiden osuus (%) psyykenlääkkeitä käyttäneistä lapsista ja nuorista sukupuolittain ja
ikäryhmittäin.
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Suomessa 7–15vuotiaiden psyykenlääkitys on harvinaista, ja kun lääkehoitoon
päädytään, on lapsi tai nuori yleensä lasten sairauksiin erikoistuneen lääkärin
hoidossa ja lääkehoito on osa kokonaishoitoa. Yleisimpiä tämän ikäisten käyttä
miä lääkkeitä ovat pojilla ADHDlääkkeet ja tytöillä masennuslääkkeet.
Yli 15vuotiailla tilanne on toinen. ADHDlääkkeitä lukuun ottamatta
kaikkien psyykenlääkkeiden käyttö yleistyy 15 ikävuoden jälkeen nopeasti.
Masennuslääkkeet ovat yleisimmin käytettyjä, mutta nuorten aikuisten kes
kuudessa myös rauhoittavien ja unilääkkeiden käyttö on merkittävää. Päätöksen
lääkehoidon aloittamisesta tekee usein erikoistumaton lääkäri, ja psyykenlääke
liittyy vain harvoin vammaistuen kriteerit täyttävään sairauteen. Vaikuttaa siltä,
että nuoruusvuosina ja myöhäisnuoruudessa mielenterveyden ja käyttäytymisen
häiriöistä kärsivät eivät saa ongelmiinsa samalla tavalla erikoistunutta ja koko
naisvaltaista hoitoa kuin nuoremmat ikäryhmät.
Aineistossamme ei ole tietoja siitä, miten nuorten ja nuorten aikuisten
hoidon tarve ennen lääkityksen aloittamista on arvioitu, mitä hoito on koko
naisuudessaan sisältänyt tai miten hoito on toteutunut. Luvut antavat kuitenkin
viitteitä siitä, etteivät hoitosuositukset aina toteudu. Esimerkiksi masennuksen
hoitosuosituksen mukaan 12–22vuotiaiden lievien ja keskivaikeiden masennus
tilojen hoito tulisi aloittaa psykoterapeuttisin keinoin ja lääkehoito tulisi aloittaa
vasta sitten, jos hoitovastetta ei ole saatu noin kuukauden kuluessa. Hoidon alussa
lääkityksen vaikutusta tulisi seurata kerran viikossa (Käypä hoito suositus 2009).
Masennuslääkkeiden suuri käyttäjämäärä ja terveydenhuollon resurssit huomioi
den herää epäily siitä, ettei näin todellisuudessa tapahdu. Myös rauhoittavien ja
unilääkkeiden iän myötä nopeasti lisääntyvä käyttö huolestuttaa.
Alueelliset erot psyykenlääkkeiden käytön yleisyydessä ovat varsin suuret.
Osittain erot voivat johtua sattumasta, sillä useimmissa psyykenlääkeryhmis
sä käyttäjiä on suhteellisen vähän, mutta taustalla ovat todennäköisesti myös
alueelliset erot hoitoresursseissa, hoitokäytännöissä ja toimintamalleissa. Vuonna
2007 nuorisopsykiatrian ja aikuispsykiatrian ikärajat vaihtelivat sairaanhoitopii
reittäin. Osassa sairaanhoitopiireistä jo 18vuotiaat siirtyivät aikuispsykiatrian
piiriin, mikä tarkoitti sitä, että aika, jona heidän oli tarvittaessa päästävä psy
kiatriseen erikoissairaanhoitoon, piteni nuorten kolmesta kuukaudesta aikuisten
kuuteen kuukauteen. (Alle 23vuotiaan pitäisi päästä psykiatriseen hoitoon
kolmen kuukauden kuluessa. Tiedote. 4.11.2008). Kiireettömän hoidon perus
teissa (Sosiaali ja terveysministeriö ) nuorisopsykiatria määritetään nykyään
koskemaan 13–22vuotiaita.
Lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöiden hoitojen saatavuuden paranta
minen vaatisi sekä resurssien lisäämistä että hoitoketjujen uudistuksia. Olisikin
varmistettava, että lastenneuvoloissa ja koulu ja opiskelijaterveydenhuollossa
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on riittävät resurssit erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten varhaiseen
tunnistamiseen ja hoitoon ennen kuin oireiden paheneminen uhkaa toiminta
kykyä ja aiheuttaa psykososiaalista haittaa. Aikuistumisen kynnyksellä oleville
psyykkisistä häiriöistä kärsiville nuorille tulisi taata tarkoituksenmukaisen
lääkehoidon ja sen seurannan lisäksi myös riittävästi laadukasta ja yksilöllisesti
määriteltyä psykososiaalista tukea ja tarvittaessa psykoterapeuttista hoitoa –
asuinpaikasta riippumatta.
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Liitetaulukko 1. Sairausvakuutuksen vuonna 2007 korvaamat psyykenlääkkeet ATC-luokittain.
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Masennuslääkkeet (N06A ja N06C)
amitriptyliini

Psykoosilääkkeet (N05A)
aripipratsoli

doksepiini

diksyratsiini

duloksetiini

flufenatsiini

essitalopraami

flupentiksoli

fluoksetiini

haloperidoli

fluvoksamiini

ketiapiini

klomipramiini

klooripromatsiini

mianseriini

klooriprotikseeni

milnasipraani

klotsapiini

mirtatsapiini

levomepromatsiini

moklobemidi

litium

norptriptyliini

melperoni

paroksetiini

olantsapiini

reboksetiini

penfluridoli

sertraliini

perfenatsiini

sitalopraami

perisiatsiini

tratsodoni

pimotsidi

trimipramiini

risperidoni

venlafaksiini

sertindoli
sulpiridi

Rauhoittavat lääkkeet ja unilääkkeet (N05B ja N05C)
alpratsolaami

tioridatsiini

buspironi

tsuklopentiksoli

tsiprasidoni

diatsepaami
klobatsaami
klooridiatsepoksidi

ADHD-lääkkeet (N06BA)
deksamfetamiini

loratsepaami

metyylifenidaatti

midatsolaami

modafiniili

nitratsepaami
oksatsepaami
tematsepaami
tsaleploni
tsolpideemi
tsopikloni
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Liitetaulukko 2. Masennuslääkkeiden käytön yleisyys (1/1000 henkilöä) sairaanhoitopiireittäin ja
ikäryhmittäin vuonna 2007.
Ikäryhmä
Sairaanhoitopiiri
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7–10-v.

11–15-v.

16–20-v.

21–26-v.

Yhteensä

Helsinki ja Uusimaa

0,6

5,0

32,6

67,8

31,6

Varsinais-Suomi

0,5

5,8

30,6

69,0

31,6

Satakunta

0,8

6,2

31,9

62,4

28,4

Kanta-Häme

0,4

3,5

28,1

71,4

27,9

Pirkanmaa

0,5

4,3

31,1

63,1

30,4

Päijät-Häme

1,1

4,0

32,9

70,8

29,9

Kymenlaakso

0,1

5,0

29,2

65,3

27,4

Etelä-Karjala

2,4

10,2

31,9

56,6

28,8

Etelä-Savo

1,0

7,1

36,0

64,1

29,8

Itä-Savo

1,8

5,8

32,1

60,2

27,2

Pohjois-Karjala

2,2

9,3

40,3

66,8

33,7

Pohjois-Savo

1,8

9,5

37,5

78,2

36,3

Keski-Suomi

1,0

5,1

35,6

67,3

32,5

Etelä-Pohjanmaa

0,6

5,2

28,5

52,9

24,0

Vaasa

1,3

8,0

25,6

54,8

25,8

Keski-Pohjanmaa

0,3

3,6

26,7

45,7

20,8

Pohjois-Pohjanmaa

0,1

2,5

29,5

58,7

25,9

Kainuu

0,0

4,3

22,4

56,2

23,0

Länsi-Pohja

0,7

2,4

10,6

33,3

13,2

Lappi

0,4

3,8

25,4

47,5

22,3

Ahvenanmaa

0,8

0,6

21,9

40,2

16,5

Koko maa

0,7

5,3

31,3

64,4

29,5
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Liitetaulukko 3. Psykoosilääkkeiden käytön yleisyys (1/1000 henkilöä) sairaanhoitopiireittäin ja
ikäryhmittäin vuonna 2007.
Ikäryhmä
Sairaanhoitopiiri
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7–10-v.

11–15-v.

16–20-v.

21–26-v.

Yhteensä

Helsinki ja Uusimaa

2,6

5,1

10,5

15,9

9,5

Varsinais-Suomi

2,2

3,7

7,8

17,4

8,9

Satakunta

5,4

6,8

11,7

18,0

11,1

Kanta-Häme

2,0

5,0

13,7

14,2

9,2

Pirkanmaa

2,1

6,5

13,2

13,5

9,8

Päijät-Häme

3,1

3,9

9,7

19,9

9,8

Kymenlaakso

1,6

5,6

14,1

20,0

11,2

Etelä-Karjala

1,0

4,9

12,2

15,2

9,3

Etelä-Savo

7,1

10,2

10,7

20,9

12,7

Itä-Savo

1,8

4,9

8,2

17,0

8,6

Pohjois-Karjala

3,7

6,6

17,4

20,1

13,1

Pohjois-Savo

2,9

7,0

13,5

22,9

12,8

Keski-Suomi

1,4

3,4

8,9

17,4

9,0

Etelä-Pohjanmaa

1,1

3,4

6,4

10,8

5,9

Vaasa

2,8

4,2

6,2

9,3

6,1

Keski-Pohjanmaa

1,6

2,2

6,5

14,7

6,7

Pohjois-Pohjanmaa

1,1

2,9

8,8

14,9

7,7

Kainuu

7,8

9,3

11,5

16,0

11,5

Länsi-Pohja

1,0

0,5

2,5

7,8

3,2

Lappi

1,8

3,8

8,0

11,5

6,9

Ahvenanmaa

0,8

3,5

7,3

11,3

6,0

Koko maa

2,4

4,9

10,4

16,0

9,3
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Liitetaulukko 4. Rauhoittavien ja unilääkkeiden käytön yleisyys (1/1000 henkilöä) sairaanhoitopiireittäin
ja ikäryhmittäin vuonna 2007.
Ikäryhmä
Sairaanhoitopiiri
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7–10-v.

11–15-v.

16–20-v.

21–26-v.

Yhteensä

Helsinki ja Uusimaa

0,9

1,7

11,6

37,7

15,8

Varsinais-Suomi

2,7

2,4

12,5

43,6

18,4

Satakunta

2,6

2,2

10,0

34,5

13,8

Kanta-Häme

1,5

1,9

10,1

40,1

14,5

Pirkanmaa

2,6

1,8

11,9

32,3

14,9

Päijät-Häme

3,4

3,5

13,9

45,0

17,9

Kymenlaakso

1,1

1,4

11,2

41,2

15,2

Etelä-Karjala

1,6

1,5

13,3

29,4

13,2

Etelä-Savo

3,4

1,5

11,6

30,1

12,6

Itä-Savo

0,9

4,0

14,4

28,6

13,0

Pohjois-Karjala

5,1

3,7

13,2

34,6

15,8

Pohjois-Savo

3,9

3,4

13,1

42,7

17,9

Keski-Suomi

2,9

2,9

17,0

37,9

17,9

Etelä-Pohjanmaa

3,5

4,0

7,9

19,5

9,3

Vaasa

2,4

3,0

8,8

20,9

9,9

Keski-Pohjanmaa

2,1

2,4

9,2

25,7

10,6

Pohjois-Pohjanmaa

3,4

2,8

10,2

30,9

13,3

Kainuu

4,7

2,0

9,5

24,9

10,9

Länsi-Pohja

4,0

4,4

6,1

17,8

8,6

Lappi

3,5

3,2

11,2

28,3

13,0

Ahvenanmaa

0,8

2,9

3,0

8,8

4,0

Koko maa

2,3

2,4

11,6

35,2

14,9
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Liitetaulukko 5. ADHD-lääkkeiden käytön yleisyys (1/1000 henkilöä) sairaanhoitopiireittäin ja ikäryh
mittäin vuonna 2007.
Ikäryhmä
Sairaanhoitopiiri
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7–10-v.

11–15-v.

16–20-v.

21–26-v.

Yhteensä

3,8

5,2

2,1

1,5

3,0

Varsinais-Suomi

10,0

10,4

3,4

1,9

5,8

Satakunta

12,3

9,7

2,1

0,9

5,6

Kanta-Häme

4,8

4,6

0,8

0,5

2,5

Pirkanmaa

9,6

7,0

1,3

1,0

4,0

Päijät-Häme

7,2

7,6

1,5

1,6

4,2

Kymenlaakso

5,3

5,0

2,0

0,8

3,1

Etelä-Karjala

12,9

9,2

1,7

0,6

5,2

Etelä-Savo

12,7

10,4

3,4

1,4

6,4

5,9

6,7

1,5

2,1

3,9

16,5

7,7

1,4

1,6

5,7

Pohjois-Savo

6,1

6,0

1,9

0,6

3,3

Keski-Suomi

8,2

7,6

1,4

1,0

4,0

Etelä-Pohjanmaa

2,5

2,6

1,0

1,0

1,7

Vaasa

7,1

6,4

2,7

0,5

3,7

Keski-Pohjanmaa

2,9

4,3

1,5

0,4

2,2

Pohjois-Pohjanmaa

4,8

3,8

1,1

0,6

2,3

Kainuu

3,7

3,1

1,0

0,4

1,9

Länsi-Pohja

2,4

3,2

0,9

0,4

1,6

Lappi

8,6

5,2

1,8

0,8

3,5

Ahvenanmaa

4,1

5,3

2,4

0,6

3,1

Koko maa

6,7

6,2

1,8

1,2

3,6

Helsinki ja Uusimaa

Itä-Savo
Pohjois-Karjala
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Miia Saarikallio-Torp, Tarja Heino, Heikki Hiilamo, Helka Hytti
ja Marketta Rajavaara
Lapset huostassa, vanhemmat ahdingossa1
Johdanto
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrän ja osuuden kasvu ilmentää osaltaan
vakavan huonoosaisuuden lisääntymistä Suomessa. Lastensuojelua koskevassa
keskustelussa on ollut esillä erityisesti lasten näkökulma ja lapsen edun huo
mioon ottaminen. Tässä artikkelissa tarkastelemme kodin ulkopuolelle sijoitettuja
lapsia vanhempien tilanteesta käsin. Tarkoituksenamme on ensin kuvata kodin
ulkopuolelle sijoitettujen lasten elinoloja selvittämällä heidän vanhempiensa
toimeentuloturvaetuuksien ja työkyvyttömyysetuuksien käyttöä. Artikkelin
toisena tavoitteena on kuvata huostaanotettujen lasten vanhempien tilannetta
lapsen huostaanoton alkaessa, sitä ennen ja sen jälkeen. Lastensuojeluasiakkaiden
toimeentuloturvaetuuksien käytön tarkastelu on olennaista, sillä lasten kodin
ulkopuolelle sijoittamisen yleistyminen Suomessa näyttää liittyvän taloudellisen
eriarvoisuuden kasvuun sekä erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien
vanhempien köyhyyden ja sosiaalisten ongelmien syvenemiseen (Hiilamo 2009).
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on kasvanut Suomessa huo
mattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana (kuvio 1). Lastensuojelutilastojen
mukaan vuonna 2008 kodin ulkopuolelle sijoitettuja2 lapsia ja nuoria oli yli 16 600
eli 1,3 prosenttia kaikista alaikäisistä. Sijoitettujen lasten määrä on lisääntynyt
runsaassa vuosikymmenessä 46 prosenttia, ja se kasvaa edelleen noin kolmen
prosentin vuosivauhtia. Erityisesti ovat yleistyneet 16–17vuotiaiden lasten si
joitukset. Myös huostaanottoja3 tehdään aiempaa enemmän. Lähes 12 000 lasta
1

Artikkeli on omistettu vastaava tutkija, VTL Pentti Takalalle (1948–2008), joka käynnisti tämän
tutkimushankkeen Kelan tutkimusosastossa.

2

Kodin ulkopuolelle sijoitetulla lapsella tarkoitetaan erilaisin juridisin perustein kodin ulkopuolelle
(avohuollon tukitoimena, huostaanotettuna tai kiireellisesti huostaanotettuna, joko suostumukseen
perustuen tai tahdon vastaisesti, tai jälkihuoltona) sijoitettuja 0–20vuotiaita lapsia ja nuoria.

3

Lastensuojelulain (417/2007) 40 §:n mukaan: ”Lapsi on otettava sosiaalihuollosta vastaavan toimi
elimen huostaan ja järjestettävä hänelle sijaishuolto, jos: 1) puutteet lapsen huolenpidossa tai muut
kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä; tai 2) lapsi vaarantaa
vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pi
dettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään. Huostaanottoon ja
sijaishuollon järjestämiseen voidaan kuitenkin ryhtyä vain, jos: 1) 7 luvussa tarkoitetut toimet eivät
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oli huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna vuoden 2008 aikana. Kasvua oli 5,3
prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Etenkin 16–17vuotiaiden osuus huos
taanotetuista on kasvanut vuoden 1998 jälkeen, ja yhä useampi (3/4) huostaanotto
on käynnistynyt kiireellisesti. (Lastensuojelu 2008.) Lasten sijoittaminen kodin
ulkopuolelle on selvästi yleisempää kaupungeissa kuin taajamissa ja maaseudulla.
Kasvaneiden asiakasmäärien syitä ei täysin tunneta.
1990luvun laman jälkeen lastensuojelun asiakkaiden ja sijoitettujen lasten
lukumäärä kasvoi yhä yleisen taloudellisen hyvinvoinnin lisääntymisestä huo
limatta. Asiakasmäärien kasvussa on huolestuttavaa erityisesti se, että huono
osaisuus ja syrjäytyminen voivat myös siirtyä sukupolvelta toiselle (ks. esim.
Airio ja Niemelä 2002). Kysymys on moniulotteisesta ilmiöstä, kehityskulusta
ja dynamiikasta, jossa myös ainutlaatuisuudella ja sattumalla on osansa (esim.
Holmila ym. 2008). On kuitenkin selkeitä yhteiskunnallisia ja elinoloja kuvaavia
perheet ovat köyhempiä kuin muut lapsiperheet (Heino 2007) ja että huostassa ol
leiden lasten koulutustaso ja työllisyystilanne nuorena aikuisena on merkittävästi

Kuvio 1. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen ja huostaanotettujen lasten lukumäärä sekä osuus 0–17-vuo
tiaasta väestöstä vuosina 1995–2007.
Hlöä
18 000

%
1,4

16 000

1,2

14 000
1,0

12 000
10 000

0,8

8 000

0,6

6 000

0,4

4 000
0,2

2 000
0

0,0
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, lkm
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, %

Huostaanotetut, lkm
Huostaanotetut, %

ole tarkoituksenmukaisia tai mahdollisia taikka jos ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi; ja 2)
sijaishuollon arvioidaan olevan 4 §:n mukaisesti lapsen edun mukaista.”
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seikkoja, joiden on havaittu kasautuvan lastensuojelun asiakkaiden elämässä
(Bardy 2001, 48). Tästä kertoo muun muassa se, että huostaanotettujen lasten
heikompi kuin muun samanikäisen väestön (ks. Heinon ja Johnsonin artikkeli
tässä kirjassa). Lastensuojelun asiakkaana olevien lasten vanhemmilla on usein
myös pitkäaikaisia päihdeongelmia. Esimerkiksi Tampereen seutukunnassa to
teutetun tutkimuksen tulosten mukaan lapsen huostaanoton pääasiallinen syy
oli joka kymmenennellä lapsella vanhempien päihteiden väärinkäyttö (Hiitola
2008). Äitien päihteiden väärinkäytön on myös havaittu lisäävän lapsen riskiä
tulla huostaanotetuksi (Sarkola ym. 2007). Muita merkittäviä vanhempiin liit
tyviä, lapsen huostaanottoon johtaneita syitä on havaittu olevan riittämätön
vanhemmuus, perheristiriidat, lapsen hoidon laiminlyönti, perheväkivalta ja
vanhempien mielenterveyssyyt (Hiitola 2008).
Lasten kasvuoloihin vaikuttavat olennaisesti myös vanhempien olosuhteet.
Yleisen taloustilanteen vaihtelut ja niiden seuraukset, kuten työttömyyden,
taloudellisen ahdingon ja työn kuormituksen lisääntyminen, vaikuttavat lasten
hyvinvointiin vanhempien kautta (Järventie ja Sauli 2001, 11–12). Vastaavasti
vanhempien selviytyminen tukee lasten ja nuorten selviytymistä. Esimerkiksi
jos nuoret näkevät vanhempiensa voittavan päihde tai mielenterveysongelmat,
he voivat ehkä itsekin löytää uusia vaihtoehtoja tulevaisuudelleen. Myönteiset
muutokset vanhempien elämässä saattavat luoda lapsissa ja nuorissa toiveik
kuutta ja uskoa omiin voimavaroihin. Vanhemmille lapsen huostaanotto on
usein ravisuttava kokemus ja merkitsee kriisiä perheen elämässä. Lapsen mene
tykseen huostaanoton kautta liittyy myös häpeää, syyllisyyttä ja leimautumisen
pelkoa (Eronen 2009). Toisaalta huostaanoton jälkeen myös voimaantuminen
ja selviytyminen ovat mahdollisia (Hiltunen 2005). Keskeistä on, minkälaista
tukea yhteiskunnassa on tarjolla ahdingossa oleville lapsiperheille. Näistä syistä
on olennaista tarkastella sijoitettujen ja huostaanotettujen lasten vanhempien
toimeentuloturvaa ja selviytymistä sekä niissä tapahtuvia muutoksia lapsen
huostaanoton jälkeen.
Valtakunnalliset tiedot lastensuojelun asiakkaista ja huostaanotetuista
lapsista perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL, aiemmin Stakes)
ylläpitämään lastensuojelurekisteriin. Rekisteri sisältää tietoja lasten sukupuo
lesta, iästä, kotikunnasta, sijoituspykälästä, paikasta ja sijoituksen kestosta.
Rekisteriin ei sen sijaan kerätä lasten vanhempia koskevia tietoja. Tästä syystä
ei rekisterissä olevien lasten perhesuhteista tai heidän vanhempiensa sosio
ekonomisesta tilanteesta tiedetä valtakunnallisesti, eikä kehitystä voida seurata
systemaattisesti. Lastensuojelun asiakasperheiden elinoloja kuvaavia paikallis
tutkimuksia on tehty (esim. Rajavaara 1992; Forssén 1993; Kivinen 1994), mutta
lastensuojelun tutkimuksen perinteestä ovat puuttuneet laajat valtakunnalliset
rekisteritutkimusasetelmat. Tässä artikkelissa hyödynnetty aineisto antaa mah
dollisuuden tarkastella sijoitettujen lasten ja heidän vanhempiensa toimeentuloa
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sekä vanhempien todettua työkyvyttömyyttä, sairauksia ja lääkkeiden käyttöä.
Täten artikkelissa tarkastellaan oman kodin ulkopuolelle sijoitettujen ja huos
taanotettujen lasten sijasta heidän vanhempiaan.
Artikkeli jakautuu kahteen osaan. Aluksi tarkastellaan kaikkia kodin ulko
puolelle sijoitettuja lapsia poikkileikkaushetkellä marraskuussa 2004 (luku 3),
kun taas tämän jälkeisessä pitkittäistarkastelussa analysoidaan huostaanotettujen
lasten vanhempien toimeentuloturvaetuuksien saantia ennen huostaanottoa,
huostaanoton alkaessa ja sen jälkeen (luku 4). Pienten lasten (0–8vuotiaat) ja
teiniikäisten lasten (14–17vuotiaat) vanhempien tilanteita tarkastellaan erik
seen. Etuuksien saannin ja keston perusteella selvitetään, minkälaisia perheiden
ongelmatilanteita on saattanut olla huostaanottopäätösten taustalla. Lisäksi
kuvataan, miten vanhempien tilanne muuttuu lapsen huostaanoton jälkeen.

Tutkimusaineisto
Artikkeli perustuu Kelan ja Stakesin rekistereistä koottuun aineistoon, joka on
muodostettu ennen nykyisen lastensuojelulain (417/2007) voimaantuloa. Ai
neiston havaintoyksikkönä on kodin ulkopuolelle sijoitettu lapsi (n = 12 0314)
ja lasten tiedot ovat peräisin Stakesin lastensuojelurekisteristä marraskuulta
2004. Lapsen tietoihin on yhdistetty hänen vanhempiaan koskevia toimeentu
loturvan saamista kuvaavia tietoja sosiaaliturvan eri rekistereistä sekä lisäksi
työhallinnon työnhakijarekisteristä tietoja työttömyydestä ja työvoimapoliittisiin
toimenpiteisiin osallistumisesta. Vanhempia kuvaavien tietojen poiminnassa
on hyödynnetty niin kutsuttua Kela–Stakesaineistoa, joka on yksilötasoinen
ja kattaa koko työikäisen väestön vuoden 2004 lopussa5. Aineisto on kuvattu
tarkemmin liitteessä 1.
Artikkelissa hyödynnetään lapsiaineiston lisäksi Kela–Stakesaineiston poh
jalta muodostettua aineistoa vertailuväestöstä, joka on 10 prosentin otos kaikista
työikäisistä. Sen avulla sijoitettujen ja huostaanotettujen lasten vanhempien
sosiaalista ja taloudellista tilannetta on voitu verrata lapsiperheiden keskimää
räiseen tilanteeseen väestössä. Vertailuaineisto eroaa poimintaperiaatteiltaan
lapsikohtaisesta aineistosta siinä, että vertailuaineistossa kukin työikäinen, jolla
4 Lastensuojelurekisterissä oli vuonna 2004 yhteensä 436 lasta, joiden kummankaan vanhemman tietoja
ei löytynyt Kela–Stakesaineistosta. Näistä 79 oli tapauksia, joissa henkilötunnus oli virheellinen.
Yhteensä 242 lasta löytyi syntymärekisteristä, muttei Kela–Stakesaineistosta (120 lapsella puuttui
tieto Suomen kansalaisuudesta tai henkilötunnus oli virheellinen). Yhteensä 132 lasta ei löytynyt
Kela–Stakesaineistosta eikä syntymärekisteristä. Näissä tapauksissa lapsen henkilötunnus oli
virheellinen tai lapset ovat syntyneet muualla kuin Suomessa.
5 Vastaavaa vuoden 2000 aineistoa on kuvattu julkaisussa Hiilamo ym. (2005).
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on lapsia, esiintyy vain yhtenä havaintoyksikkönä, kun taas lapsikohtaisessa ai
neistossa vanhempien tiedot on tuotu aina uudestaan kutakin samasta perheestä
sijoitettua tai huostaanotettua lasta kohden. Tämä vanhempien kertautuminen
aineistossa ei kuitenkaan tuota suurta harhaa tuloksiin, sillä valtaosalta kodin
ulkopuolelle sijoitettujen lasten vanhemmista on poimintaajankohtana on ollut
huostaanotettuna vain yksi lapsi6.
Kodin ulkopuolelle sijoitetuista aineiston lapsista valtaosa eli 68 prosenttia
on ollut vuoden 2004 aikana huostaanotettuna, kiireellisesti huostaanotettuna
tai vastentahtoisesti huostaanotettuna, joissa tapauksissa kunnan toimielin on
ottanut huolenpitovastuun lapsesta, ja se päättää, missä lapsi asuu (ks. liite 1,
liitetaulukko). Vajaa kolmannes on ollut sijoitettuna kodin ulkopuolelle ilman
huostaanottoa yksin tai yhdessä vanhempiensa kanssa. Sijoitusperusteissa ei ole
suurta eroa sukupuolten välillä. Pojilla on jonkin verran tyttöjä useammin sijoi
tusperusteena huostaanotto, kun taas tytöt ovat jonkin verran poikia useammin
avohuollon tukitoimin sijoitettuja.
Teiniikäisiä lapsia on aineistossa enemmän kuin nuorempia lapsia (tauluk
ko 1). Lähes 70 prosenttia huostaanotetuista lapsista on yli kymmenvuotiaita ja
vajaa viidesosa on alle kouluikäisiä. Alle kolmevuotiaita on vajaa viisi prosenttia.
Alle kolmevuotiaat lapset sijoitetaan useimmin avohuollon tukitoimin, kun
taas yli 13vuotiaiden lasten yleisin sijoitusperuste on huostaanotto. Tyttöjä on
aineistossa (47 %) jonkin verran poikia (53 %) vähemmän.

Taulukko 1. Huostaanotettujen ja muiden sijoitettujen lasten ikäjakauma aineistossa vuonna 2004.
Huostaanotetut
n
Alle 3-vuotiaat

Muut sijoitetut
%

n

%

385

4,7

579

15,1

3–6-vuotiaat

1 067

13,0

595

15,5

7–9-vuotiaat

1 136

13,9

461

12,0

10–12-vuotiaat

1 542

18,8

527

13,7

13–15-vuotiaat

2 252

27,5

878

22,9

16–17-vuotiaat

1 807

22,1

802

20,9

Yhteensä

8 189

100

3 842

100

6 Aineiston äideistä 72 prosentilla oli poimintaajankohtana huostaanotettuna yksi lapsi ja 19 prosen
tilla kaksi lasta. Isistä 77 prosentilla oli yksi lapsista huostaanotettuna ja 17 prosentilla kaksi lasta.
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Sijoitettujen lasten vanhempien tilanne marraskuussa 2004
Toimeentuloturvaetuuksien saanti
Seuraavassa analysoidaan kaikkien kodin ulkopuolelle sijoitettujen ja huostaan
otettujen lasten vanhempien toimeentulon lähteitä tarkastelemalla Kelan toi
meentuloturvaetuuksien ja kuntien maksamien toimeentulotukien saantia sekä
työhallinnon rekisteröimää työttömyyttä poikkileikkaushetkellä marraskuussa
2004. Samalla pyritään tekemään päätelmiä ansiotulojen yleisyydestä sijoitettujen
lasten vanhemmilla muuhun väestöön verrattuna. Tarkastelu on tehty erikseen
pienten lasten ja teiniikäisten vanhemmille. Perusteluna ikäjaottelulle on se,
että pienten lasten vanhempien huostaanoton taustatekijöiden on havaittu usein
liittyvän vanhempien ongelmiin, kun taas teiniikäisten huostaanotot ovat yh
teydessä enemmän nuorten omaan käyttäytymiseen (esim. Myllärniemi 2006).
Tosin tällöinkin taustalla voivat olla vanhempien ongelmat näiden nuorten
varhaisempina vuosina. Tulosten tulkinnassa on otettava huomioon, että tutki
musaineistosta puuttui jonkin verran enemmän isiä kuin äitejä. Tämän lisäksi
emme aineiston perusteella pysty päättelemään, asuivatko äidit tai isät lapsen
kanssa ja/tai keskenään yhdessä tarkasteluajankohtana. (Ks. tarkemmin liite 1.)
Taulukon 2 (s. 242) mukaan yli kolmasosa kaikista kodin ulkopuolelle
sijoitettujen lasten äideistä ja isistä oli työttömänä tai työvoimapoliittisten toi
menpiteiden kohteena marraskuussa 2004. Äideistä sairausperusteisia etuuksia eli
Kelan työkyvyttömyyseläkettä tai sairaus tai kuntoutuspäivärahaa sai noin vii
desosa, isistä hieman vähemmän. Joka kymmenes äiti sai perheetuuksia (äitiys
tai vanhempainrahaa tai kotihoidon tukea) hoitaakseen muita, kotona olevia
lapsiaan. On myös mahdollista, että sijoitus on tapahtunut äitiyspäivärahajakson
aikana, jolloin etuutta ei keskeytetä, vaikka lapsi otettaisiinkin huostaan.
Työttömyys ja sairausperusteisten etuuksien käytössä on sijoitettujen lasten
vanhempien ja vertailuväestön välillä huomattavan suuri ero. Vertailuväestön
äideistä työttömänä oli 11 prosenttia ja isistä 9 prosenttia, kun vastaavat osuudet
sijoitettujen lasten äideistä ja isistä olivat 38 prosenttia ja 35 prosenttia. Sairaus
perusteisia etuuksia sai sijoitettujen lasten vanhemmista huomattavasti suurempi
osa kuin vertailuväestön vanhemmista. Myös toimeentulotuen saannissa (ilman
muita etuuksia) sijoitettujen lasten vanhemmat ja vertailuväestö poikkeavat
toisistaan merkittävästi.
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Taulukko 2. Sijoitettujen lasten vanhempien ja vertailuväestön vanhempien toimeentuloturvaetuuksien
saanti marraskuussa 2004.
Äidit
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Kaikki vanhemmata

Sijoitettujen
lasten
vanhemmat

Vertailu
aineiston
vanhemmat

Sijoitettujen
lasten
vanhemmat

Vertailu
aineiston
vanhemmat

(n = 10 999)

(n = 58 864)

(n = 9 288)

(n = 57 031)

Työtön tai toimenpiteellä

37,9

11,3

35,0

8,6

Sairausperusteiset

20,6

3,2

14,3

2,8

Perhe-etuudet

11,0

17,3

0,2

0,3

Opintotuki

2,2

1,8

0,7

0,8

Toimeentulotuki,
ei em. etuuksia

6,7

0,5

7,1

0,8

Muu toimeentulo
(sis. ansiotulot)

21,7

65,8

42,7

86,7

Yhteensä

100

100

100

100

0–8-v. lasten vanhemmat

a

Isät

(n = 2 977)

(n = 30 552)

(n = 2 517)

(n = 29 872)

Työtön tai toimenpiteellä

34,1

10,7

38,5

8,5

Sairausperusteiset

16,5

1,9

12,4

1,9

Perhe-etuudet

25,1

33,4

0,4

0,6

Opintotuki

4,2

2,9

1,6

1,3

Toimeentulotuki,
ei em. etuuksia

9,2

0,5

11,3

1,0

Muu toimeentulo
(sis. ansiotulot)

10,9

50,6

35,8

86,8

Yhteensä

100

100

100

100

14–17-v. lasten vanhemmat

(n = 4 345)

(n = 20 956)

(n = 3 653)

(n = 19 809)

Työtön tai toimenpiteellä

36,9

12,0

30,1

8,8

Sairausperusteiset

21,8

4,7

14,9

4,0

Perhe-etuudet

4,2

2,5

0,2

0,0

Opintotuki

1,2

0,8

0,2

0,1

Toimeentulotuki,
ei em. etuuksia

4,7

0,6

4,8

0,7

Muu toimeentulo
(sis. ansiotulot)

31,2

79,4

49,8

86,4

Yhteensä

100

100

100

100

Sis. kaikki aineiston 0–17-vuotiaiden lasten vanhemmat.
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Vain 22 prosenttia sijoitettujen lasten äideistä sai toimeentulonsa muista
tulonlähteistä eli useimmiten ansiotuloista7, kun vertailuväestössä vastaava osuus
oli 66 prosenttia. Sijoitettujen lasten isistä 43 prosenttia hankki toimeentulonsa
palkansaajana tai yrittäjänä tai jollain muulla tavoin, kun vertailuväestön isistä
osuus oli 87 prosenttia.
Vertailuväestön pienten (0–8vuotiaiden) lasten äideistä ansiotuloja saavien
osuus oli lähes viisinkertainen sijoitettujen lasten äiteihin verrattuna, isillä lähes
kaksinkertainen. Pienten lasten äitien osalta ero sijoitettujen ja vertailuväestön
vanhempien välillä oli huomattava myös perheetuuksien saamisessa. Suurempi
osa vertailuväestön äideistä kuin sijoitettujen lasten äideistä sai tarkasteluajan
kohtana perheetuuksia. Ero selittynee sillä, että oikeus vanhempainpäivärahaan
ja kotihoidon tukeen poistuu, kun lapsi otetaan huostaan (sen sijaan äitiyspäivä
rahan maksu ei keskeydy huostaanoton yhteydessä).
Teiniikäisten (14–17vuotiaiden) sijoitettujen lasten vanhemmista vieläkin
useampi kuin pienten lasten vanhemmista sai marraskuussa 2004 sairausperus
teisia etuuksia; äideistä peräti viidennes. Ero pienten lasten vanhempiin liittyy
muun muassa teiniikäisten lasten vanhempien korkeampaan ikään ja sen
mukanaan tuomiin sairauksiin. Suurin ero sijoitettujen ja vertailuväestön teini
ikäisten lasten välillä on ansiotuloja saavien äitien osuuksissa. Vertailuväestön
äideistä saa toimeentulonsa ansiotuloista noin 80 prosenttia ja sijoitettujen lasten
äideistä 31 prosenttia.

Toimeentulotuen käyttö
Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto, kun muut toi
meentulon lähteet eivät ole pystyneet takaamaan yksilölle riittäviä elinehtoja.
Sitä maksetaan henkilölle, joka on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa
ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien
avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön
huolenpidolla tai muulla tavalla (laki toimeentulotuesta 1997/1412). Toimeentu
lotukea saavien kotitalouksien on aikaisemmissa tutkimuksissa havaittu olevan
muita kotitalouksia köyhempiä (ks. esim. Kuivalainen 2004) ja he ovat aina
yhteiskunnassa heikoimmin toimeentulevia, myös saadun avustuksen jälkeen.
Siten 2000luvulla lähes 90 prosenttia toimeentulotukiasiakkaista luokiteltiin
köyhiksi. Toimeentulotuen saamista voidaankin pitää yhtenä köyhyysmittarina.
(Kangas ja Ritakallio 2009.) Edellä tarkasteltiin toimeentulotuen saamista vain
siltä osin kuin se ei ollut päällekkäinen minkään muun sosiaalietuuden kanssa.
Toimeentulotuki ainoana sosiaalietuutena on kuitenkin melko harvinainen,
7 Muut tulonlähteet sisältävät tässä palkka ja yrittäjätulon, pääomatulot, eläketulot ja muut tulon
lähteet ja niitä nimitetään jatkossa ansiotuloiksi.
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joten selvitämme seuraavassa toimeentulotuen esiintymistä ilman, että suljemme
muita etuuksia tarkastelusta pois.
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten äideistä yli 40 prosenttia ja isistäkin
lähes kolmannes sai toimeentulotukea marraskuussa 2004 (taulukko 3). Ero
väestön vanhempiin on tuntuva, sillä vertailuväestössä toimeentulotukea saa
neiden vanhempien osuus oli noin neljä prosenttia. Toimeentulotuen saaminen
on vahvasti yhteydessä vanhempien ikään: mitä nuorempi vanhempi on, sitä
yleisempää on, että hän saa toimeentulotukea. 16–24vuotiaista äideistä peräti
lähes 70 prosenttia oli toimeentulotuen asiakkaina poikkileikkaushetkellä.
Toimeentulotuen saaminen oli kaikissa ikäryhmissä lisäksi yleisempää kodin
ulkopuolelle sijoitettujen lasten äideillä kuin isillä.

Taulukko 3. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten vanhempien ja vertailuväestön vanhempien toi
meentulotuen käyttö vanhempien iän mukaan marraskuussa 2004.
Äidit

Isät

Sijoitettujen
lasten
vanhemmat
(n = 10 999)

Vertailuaineiston
vanhemmat
(n = 58 864)

Sijoitettujen
lasten
vanhemmat
(n = 9 288)

Vertailu
aineiston
vanhemmat
(n = 57 031)

16–24-vuotiaat

67,6

18,3

53,6

16,4

25–34-vuotiaat

49,5

4,9

38,5

4,4

35–44-vuotiaat

42,9

3,2

30,4

3,4

45–54-vuotiaat

33,7

2,6

29,0

3,3

55–64-vuotiaat

23,6

2,6

22,9

3,0

Kaikki äidit/isät

43,7

4,1

31,2

3,8

Ei toimeentulotukea saavien osuus

56,3

95,9

68,8

96,2

Yhteensä

100

100

100

100

Työkyvyttömyyseläkkeet ja pitkäaikaissairastavuus
Lasten turvallisia kasvuoloja voi joissakin tilanteissa heikentää toisen tai mo
lempien vanhempien pitkäaikainen sairaus. Sijoitettujen tai huostaanotettujen
lasten vanhempien sairastamisesta tai työkyvyttömyydestä ei ole Suomessa
aiempaa tietoa. Seuraavaksi kuvataan sijoitettujen lasten vanhempien työkyvyt
tömyyseläkkeiden saantia sekä heille myönnettyjä oikeuksia erityiskorvattaviin
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lääkkeisiin. Tarkastelun kohteena ovat Kelan hoitamat, kansaneläkelain mukaiset
työkyvyttömyyseläkkeet, sillä työeläkejärjestelmän maksamat eläkkeet eivät
sisälly hyödyntämäämme rekisteriaineistoon. Jos henkilön sairaus johtaa työ
kyvyttömyyteen, hänen tulee ensin yleensä hakea sairauspäivärahaa. Sairauden
pitkittyessä työkyvyttömyyseläke tulee harkittavaksi ja se alkaa yleensä noin
vuoden kuluttua sairastumisesta. Lääkkeen erityiskorvaus on sairausvakuu
tuslain perusteella mahdollinen tiettyjen vaikeiden, pitkäaikaisten sairauksien
lääkkeistä. Perustana sekä työkyvyttömyyseläkkeiden myöntämiselle että oi
keudelle erityiskorvaukseen lääkkeistä ovat aina lääkärin toteamat sairaustilat.
Työkyvyttömyyseläkkeiden saanti ja oikeus erityiskorvaukseen lääkkeistä eivät
kuitenkaan kuvaa kattavasti vanhempien sairaus ja työkyvyttömyysproble
matiikkaa, sillä sairaudet ja työkyvyn ongelmat, jotka eivät ole tulleet lääketie
teellisen tutkimuksen ja hoidon piiriin, jäävät tämän tarkastelun ulkopuolelle.
Sijoitettujen lasten äideistä oli marraskuussa 2004 työkyvyttömyyseläk
keellä lähes 16 prosenttia ja isistä lähes 11 prosenttia (taulukko 4, s. 246). Koko
väestöä edustavista vanhemmista vain hieman yli yksi prosentti oli vastaavana
ajankohtana työkyvyttömyyseläkkeellä. Koska aineisto ei sisällä tietoja työeläke
järjestelmän maksamista eläkkeistä, etenkin vertailuväestössä työkyvyttömyys
eläkettä saavien osuus lienee jonkin verran tätä suurempi8. Kodin ulkopuolelle
sijoitettujen lasten vanhemmat saivat joka tapauksessa työkyvyttömyyseläkettä
tuntuvasti useammin kuin vertailuväestön vanhemmat.
Sijoitettujen lasten vanhemmilla mielenterveysongelmat olivat ylivoimaisesti
yleisin työkyvyttömyyseläkkeen peruste (taulukko 4, s. 246). Peräti 81 prosenttia
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä äideistä ja 60 prosenttia isistä sai eläkettä
mielenterveyden häiriöiden perusteella. Osuudet ovat huomattavan suuria, sillä
tutkimusaineiston vertailuväestössä vastaavat osuudet olivat 56 prosenttia (äidit)
ja 40 prosenttia (isät). Kelan tilastollisen vuosikirjan (2005) mukaan kaikista
vuonna 2004 työkyvyttömyyseläkettä (joko työ tai kansaneläkettä) saaneista 43
prosenttia sai eläkettä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella.
Sijoitettujen lasten vanhempien mielenterveyden häiriöiden luonnetta ja
vakavuutta kuvaa se, että lasten äideillä psykoottisten häiriöiden osuus kai
kista eläkkeen perusteena olleista mielenterveyden häiriöistä oli 45 prosenttia
ja isilläkin 30 prosenttia. Persoonallisuushäiriöt olivat isistä useammalla kuin
äideistä eläkkeen perusteena. Lisäksi lähes joka viides äiti ja isä oli työkyvyt
tömyyseläkkeellä masennuksen vuoksi. Alkoholin ja lääkkeiden käyttöön
liittyvät mielenterveyden häiriöt olivat eläkeperusteena sijoitettujen lasten isillä
jonkin verran yleisempiä kuin äideillä. Alkoholin tai päihteiden käytön laajuus
ei kokonaisuudessaan kuitenkaan käy ilmi tämän tutkimuksen aineistosta.
8 Suomen eläkkeensaajia kuvaavan ETK–Kelayhteistilaston perusteella voidaan arvioida, että vertai
luväestön luku ei silloinkaan nousisi yli kahden prosentin (Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2007).

Perhepiirissä

Taulukko 4. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus sijoitettujen lasten vanhemmista ja vertailuväes
töstä sekä eläkkeiden perusteena olevat sairausdiagnoosit marraskuussa 2004.
Äidit

246
Työkyvyttömyys
eläkkeellä olevien osuus
(marraskuu 2004)

Isät

Sijoitettujen
lasten
vanhemmat, %

Vertailu
aineiston
vanhemmat, %

Sijoitettujen
lasten
vanhemmat, %

Vertailu
aineiston
vanhemmat, %

15,7

1,2

10,7

1,2

Äidit

Isät

Yleisimmät sairaudet
työkyvyttömyys
eläkkeellä olevilla
vanhemmilla

Sijoitettujen
lasten
vanhemmat, %
(n = 1 719)

Vertailu
aineiston
vanhemmat, %
(n = 688)

Sijoitettujen
lasten
vanhemmat, %
(n = 990)

Vertailu
aineiston
vanhemmat, %
(n = 672)

Mielenterveyden ja
käyttäytymisen häiriöt,
joista

80,8

56,3

60,3

40,5

Psykoottiset häiriöt

45,3

41,3

29,6

37,5

Persoonallisuus
häiriöt

16,6

10,9

24,8

12,9

Masennus

16,8

33,3

16,2

27,9

3,7

5,4

4,5

7,4

Kehitysvammaisuus
ja häiriöt

13,0

8,5

16,1

10,3

Alkoholi ja lääkkeet

4,2

0,5

7,9

4,0

Muut

0,4

0,0

0,8

0,0

Yhteensä

100

100

100

100

Hermoston sairaudet

4,5

12,2

9,4

8,8

Pelkotilat ja
ahdistuneisuus

Vammat, myrkytykset

2,2

2,2

8,1

5,4

Tuki- ja liikuntaelinten
sairaudet

2,3

13,5

7,5

17,9

Verenkiertoelinten
sairaudet

1,7

1,7

4,4

9,5

Muut

4,2

8,0

6,6

12,9

Ei löydy sairauskoodia
Yhteensä

4,2

6,1

3,7

5,1

100

100

100

100
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Persoonallisuushäiriöt, kehitysvammaisuus sekä alkoholin ja lääkkeiden käyttöön
liittyvät sairaustilat olivat kokonaisuudessaan yleisempiä sairausdiagnooseja
sijoitettujen kuin vertailuväestön keskuudessa. Vastaavasti masennus oli taval
lisempi työkyvyttömyyseläkkeen peruste vertailuväestössä kuin sijoitettujen
lasten vanhemmilla.
Sijoitettujen lasten äideistä 22 prosenttia ja isistä 17 prosenttia oli marras
kuussa 2004 oikeutettu ainakin yhden lääkkeen erityiskorvaukseen (taulukko 5).
Sijoitettujen lasten vanhemmille on myönnetty lääkkeiden erityiskorvausoikeuk
sia suunnilleen saman verran kuin väestölle keskimäärin (Kelan rekisteritiedot).
Jopa joka kymmenes sijoitettujen lasten äideistä oli saanut oikeuden lääkkeen
erityiskorvaukseen psykoosin tai muun vaikean mielenterveyden häiriön pe
rusteella. Vastaavien sairaustilojen perusteella lasten isistä neljä prosenttia oli
oikeutettu lääkkeen erityiskorvaukseen. Kelan rekisteritietojen mukaan vaikeiden
psykoosien perusteella erityiskorvaukseen oikeutettuja oli koko väestössä vuonna
2009 vain noin kaksi prosenttia.

Taulukko 5. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavien sairauksien yleisyys kodin ulkopuolelle sijoitet
tujen lasten vanhemmilla, % kaikista kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten äideistä/isistä.a

Sijoitettujen lasten vanhemmat, joilla lääkkeiden
erityiskorvausoikeus

Äidit, %
(n = 10 999)

Isät, %
(n = 9 288)

22,0

16,8

10,5

4,3

Sairaus
Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielen
terveyden häiriöt sekä vaikeahoitoinen psykoosi

a

Krooninen keuhkoastma

5,1

2,8

Krooninen verenpainetauti

2,3

3,7

Epilepsia

2,2

1,7

Kilpirauhasen vajaatoiminta

1,7

0,4

Diabetes

1,6

2,4

Krooninen sepelvaltimotauti

0,2

1,3

Luokat eivät ole toisensa pois sulkevia, sillä henkilöllä voi olla useampia erityiskorvausoikeuksia.
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Seuraavassa tarkastellaan huostaanotettujen lasten vanhempien saamia toimeen
tuloturvaetuuksia huostaanoton alkuvuonna, sitä ennen ja sen jälkeen aikavälillä
1997–2004. Aluksi esitellään työttömyysajalta maksetut perusturvaetuudet, sitten
toimeentulotuen käyttö ja lopuksi työkyvyttömyyseläkkeet. Tarkastelu tehdään
huostaanottokohorteittain erikseen pienille lapsille (0–8vuotiaat) sekä teini
ikäisille (14–17vuotiaat). Huostaanottokohortilla tarkoitetaan kaikkia tiettynä
vuonna huostaanotettuja lapsia. Aineisto mahdollistaa pienten lasten koko
elinkaaren tarkastelun ja tällöin analyysissa huostaanoton alkamisajankohta on
lapsen eliniän ensimmäinen huostaanotto. Teiniikäisillä huostaanoton alkami
nen on määritelty niin, että lapsi ei ole ollut huostaanoton alkuvuotta edeltävänä
vuonna kertaakaan huostaanotettuna. Kuhunkin kohorttitarkasteluun on valittu
kolme eri huostaanottokohorttia, jotta niistä saatava kuva olisi mahdollisimman
monipuolinen. Kohorttien väliset erot saattavat ilmentää esimerkiksi työmark
kinoiden heilahduksia sekä politiikan ja hallintokäytäntöjen muutoksia, joita ei
tässä yhteydessä pystytä tarkemmin selvittämään.
Etuuden saajaksi katsotaan tässä kaikki ne henkilöt, jotka ovat saaneet
kulloinkin tutkittavana olevaa etuutta kyseisenä vuonna vähintään yhden päi
vän (työttömyys ja sairauspäivärahat) tai yhden kuukauden (kotihoidon tuet,
työkyvyttömyyseläkkeet ja toimeentulotuki). Etuushistoriassa etuuden saaminen
määritellään siis tietylle periodille, kun edellisessä luvussa tarkastelu koski yhden
kalenteripäivän tilannetta.

Työttömän perusturvaetuudet
Työttömyyden aikainen perustoimeentulo turvataan työttömyyspäivärahalla
(peruspäiväraha tai ansiopäiväraha) ja työmarkkinatuella. Peruspäivärahan
tarkoituksena on turvata työttömän vähimmäistoimeentulo. Tässä artikkelissa
hyödynnetystä aineistosta työttömyysetuuksien historiatieto saadaan ainoastaan
Kelan maksamien työttömyysturvaetuuksien eli työmarkkinatuen ja työttömän
peruspäivärahan osalta. Näitä etuuksia nimitetään jatkossa työttömän perus
turvaksi. Työttömän perusturvan saamista voidaan pitää melko luotettavana
indikaattorina sekä heikolle työmarkkinaasemalle että toimeentulovaikeuksille.
Nämä kaksi etuutta poikkeavat toisistaan muun muassa tarveharkinnan suhteen.
Peruspäiväraha ei ole tarveharkintainen etuus, kun taas työmarkkinatukeen
vaikuttavat puolison tulot. Työttömän perusturvan taso on pysynyt matalana
1990luvulta alkaen (Honkanen 2006). Tästä kertoo muun muassa se, että mar
raskuussa 2004 noin joka kolmas työmarkkinatuen saaja joutui täydentämään
toimeentuloaan toimeentulotuella. Lisäksi samana vuonna noin puolet työmark
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kinatuen saajista oli myös asumistuen saajia ja neljäsosa sai sekä asumistukea että
toimeentulotukea (Kela–Stakesaineisto 2004, julkaisematon tilasto).
Työttömyysturvaetuuksien saaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu
työttömäksi työnhakijaksi. On mahdollista, että osa kodin ulkopuolelle sijoitet
tujen lasten vanhemmista on jäänyt kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolelle,
esimerkiksi saa kotihoidon tukea tai on pelkästään toimeentulotuen varassa.
Mikäli henkilöt hakevat toimeentulotukea, heidän on kuitenkin ilmoittaudut
tava työttömiksi työnhakijoiksi. Toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto.
Aina ennen kuin tuki myönnetään, selvitetään, onko hakijalla mahdollisuus
saada toimeentulonsa turvatuksi muista tulolähteistä. Velvollisuus hakea työtä
ei kuitenkaan koske niitä, jotka ovat lääkärin toteaman sairauden tai muun
hyväksyttävän syyn vuoksi esteellisiä vastaanottamaan työtä. Hyväksyttävä syy
voi olla esimerkiksi alle kolmevuotiaan lapsen hoito kotona (joissain tapauksissa
myös alle kouluikäisen lapsen hoito). (Toimeentulotuki 2007, 22.)
Pienten lasten vanhemmat

Huostaanotettujen pienten lasten vanhempien työttömyyden aikainen toi
meentulo muodostui tarkasteltavina vuosina ennen muuta perusturvasta, kun
taas muusta väestöstä ansiosidonnaista työttömyysturvaa sai selvästi useampi.
Pienten lasten äitien ja isien tilanteet poikkesivat toisistaan tarkastelujaksolla
selvästi työttömän perusturvan saamisessa (kuvio 2, s. 250). Työttömän perus
turvaa saavien äitien osuus oli selvästi suurempi huostaanottovuonna kuin sitä
edeltävinä vuosina. Vuotta ennen huostaanottoa vain noin neljännes äideistä sai
työttömän perusturvaa, kun kaksi ja kolme vuotta huostaanoton jälkeen osuus oli
noin puolet. Tulosta voi kuitenkin osittain selittää se, että kaikkein pienimpinä
sijoitettujen lasten äidit ovat voineet erityisesti huostaanottoa edeltävänä vuonna
saada jotakin perheetuutta (äitiys tai vanhempainpäivärahaa tai kotihoidon
tukea). Toinen työttömän perusturvan saamisen yleistymisen syy voi olla se,
että pelkän toimeentulotuen varassa ollut vanhempi ilmoittautuu pienen lapsen
huostaanoton jälkeen työttömäksi. Jos huostaanotto tapahtuu samaan aikaan
parisuhteen purkautumisen kanssa, voi puolison tulojen tarveharkinnan vaikutus
poistua ja toinen vanhempi alkaa saada työmarkkinatukea. Kiinnostavaa on kui
tenkin se, että työttömän perusturvaa saavien osuus kasvoi myös huostaanottoa
seuraavana vuonna ja yhä senkin jälkeen.
Huostaanotettujen pienten lasten isien tilanne on päinvastainen kuin äi
deillä. Työttömän perusturvaa saavien isien osuus oli selvästi suurempi kuin
äitien, erityisesti ennen lapsen huostaanottoa, vaikka yhtä selviä eroja huos
taanottovuoden ympärillä ei näytä olevan. Työttömän perusturvan saavien isien
osuus väheni melko tasaisesti ajalla kolme vuotta ennen huostaanottoa ja kaksi
tai kolme vuotta huostaanoton jälkeen. Huostaanoton jälkeen isien työttömyys
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ei yleistynyt kuten äideillä, minkä lisäksi se jäi äitejä alemmalle tasolle kaksi ja
kolme vuotta huostaanoton jälkeen. Eroa korostaa edelleen se, että osa äideistä
voi olla uudelleen perheetuuksien saajina.
Tutkimusaineisto ei anna mahdollisuutta analysoida tarkemmin pienten
lasten äitien ja isien eroja työttömän perusturvan saamisessa huostaanoton
jälkeisinä vuosina eli esimerkiksi sitä, kuinka moni osallistuu työmarkkinoille.
Vuosien 2001 ja 2002 kohorteista on kuitenkin tarkasteltu sitä, miten perhe
etuuksien saaminen muuttuu yhdessä työttömän perusturvan saamisen kanssa
pienten lasten äideillä (liite 2). Tulokset kertovat, että yksinomaan perheetuuksia
saavien osuus laski voimakkaasti huostaanoton jälkeen ja vastaavasti vain työt
tömän perusturvaa saavien osuus nousi.

Kuvio 2. Työttömän perusturvaetuuksia saavien äitien ja isien osuudet ennen lapsen huostaanottoa ja
sen jälkeen lapsen huostaanottokohortin (tiettynä vuonna alkaneet huostaanotot) mukaan (0–8-vuotiaat
huostaanotetut lapset).
%
70
60
50
40
30
20
10
0

–3v

–2v

–1v

Huostaanoton
alkuvuosi

Äidit 2000 alkaneet (n = 186)
Äidit 2001 alkaneet (n = 214)
Äidit 2002 alkaneet (n = 300)

+1v

+2v

+3v

Isät 2000 alkaneet (n = 150)
Isät 2001 alkaneet (n = 180)
Isät 2002 alkaneet (n = 252)

Teini-ikäisten lasten vanhemmat

Teiniikäisinä huostaanotettujen lasten äideistä työttömän perusturvaa saavien
osuus ei suuresti muutu lapsen huostaanoton jälkeen (kuvio 3). Huostaanot
tovuonna työttömän perusturvaa sai teiniikäisten lasten äideistä joissakin
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kohorteissa hieman useampi kuin pienten lasten äideistä. Teiniikäisten äideillä
taso oli kuitenkin lähes sama huostaanottovuonna ja vuotta aiemmin, kun se oli
pienten lasten äideillä selvästi alhaisempi ennen huostaanoton alkua (ilmeisesti
perheetuuksien vuoksi).
Teiniiässä huostaanotettujen lasten isillä työttömän perusturvassa ei
tapahtunut olennaisia muutoksia lapsen huostaanottovuoden ympärillä. Teini
ikäisten huostaanotettujen lasten isistä sai kuitenkin selvästi harvempi työttömän
perusturvaa kuin pienten lasten isistä. Tämä viittaa siihen, että teiniiässä kahden
huoltajan perheistä huostaanotetut lapset eivät tule taloudellisesti yhtä vaikeista
oloista kuin ennen kouluikää huostaanotetut lapset.
Teiniikäisinä huostaanotettujen lasten äitien työttömän perusturvassa ei
tapahdu olennaisia muutoksia edes pidemmässä tarkastelussa ennen huostaan
oton alkuvuotta tai sen jälkeen. Sama pätee teiniikäisinä huostaanotettujen
isiin. Äideillä työttömän perusturvan saaminen näyttäisi lisääntyvän hieman
heti huostaanoton jälkeen mutta vähentyvän uudelleen kaksi tai kolme vuotta
huostaanoton jälkeen eli silloin, kun lapset lähestyvät täysiikäisyyttä. Äideistä
jonkin verran useampi kuin isistä sai työttömän perusturvaa. Huomionarvoista
on kuitenkin se, että työttömän perusturvaa saaneiden osuudet sekä isistä, mutta

Kuvio 3. Työttömän perusturvaetuuksia saavien äitien ja isien osuudet ennen huostaanottoa ja sen
jälkeen lapsen huostaanottokohortin mukaan (14–17-vuotiaat huostaanotetut lapset).
%
70
60
50
40
30
20
10
0
–3v

–2v

–1v

Huostaanoton
alkuvuosi

Äidit 2001 alkaneet (n = 227)
Äidit 2002 alkaneet (n = 409)
Äidit 2003 alkaneet (n = 470)

+1v

+2v

+3v

Isät 2001 alkaneet (n = 194)
Isät 2002 alkaneet (n = 324)
Isät 2003 alkaneet (n = 405)
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Pienten lasten vanhemmat

Toimeentulotuen asiakkuudet lisääntyivät jonkin verran lapsen huostaanoton
jälkeen sekä pienten lasten äideillä että isillä (kuvio 4). Huostaanottokohortista
riippuen 84–95 prosenttia äideistä oli toimeentulotuen asiakkaana huostaan
ottovuonna.9 Vuotta aiemmin taso oli 5–13 prosenttiyksikköä pienempi. Isillä
vastaavat luvut olivat huostaanottovuonna 68–84 prosenttia ja edeltävänä vuonna
2–10 prosenttiyksikköä pienemmät. Toimeentulotukea saavien osuudet ovat
kaikilla huostaanottokohorteilla erittäin suuria, sillä kaikista väestön yhden

Kuvio 4. Toimeentulotukea saavien äitien ja isien osuudet ennen huostaanottoa ja sen jälkeen lapsen
huostaanottokohortin mukaan (0–8-vuotiaat huostaanotetut lapset).
%
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Huostaanoton
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Äidit 2000 alkaneet (n = 186)
Äidit 2001 alkaneet (n = 214)
Äidit 2002 alkaneet (n = 300)

+1v

+2v

+3v

Isät 2000 alkaneet (n = 150)
Isät 2001 alkaneet (n = 180)
Isät 2002 alkaneet (n = 252)

9 Koska tässä esitetyt luvut koskevat vain huostaanotettujen lasten vanhempia, on huomioitava, että ne
poikkeavat aiemmin esitetyistä kaikkia kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten vanhempia kuvaavista
luvuista (taulukko 3).
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huoltajan perheistä 27 prosenttia ja kahden huoltajan perheistä viisi prosenttia
sai vuonna 2004 toimeentulotukea (Heino ja Lamminpää 2008). Tarkasteltavas
ta kohortista riippumatta tulokset kertovat siitä, että molempien vanhempien
taloudellinen asema toimeentulotuen käytöllä mitattuna on heikentynyt lapsen
huostaanottovuonna edeltävään vuoteen verrattuna. Toimeentulotukea saavien
osuudet sekä pienten lasten äideistä että isistä ovat erittäin suuret jo muutamana
vuonna ennen lapsen huostaanottoa. Lapsen huostaanottovuonna toimeentulo
tuen käyttö lisääntyi edelleen jonkin verran ja väheni vain vähän huostaanoton
jälkeen siitä huolimatta, että lapsen huostaanotto on pienentänyt toimeentulo
tuen suuruutta. Tulos voi kertoa kahdesta eri ilmiöstä. Kotitalouksilla oli jo alun
perin huomattava vaje toimeentulossa ja/tai huostaanoton jälkeen vanhempien
ansiotulot pienenivät (tai ensisijaiset etuudet pienenevät tai poistuvat kokonaan).

Teini-ikäisten lasten vanhemmat

Myös teiniikäisinä huostaanotettujen lasten äideillä huostaanottoa edeltää
toimeentulotukiasiakkuuden lisääntyminen (kuvio 5). Kasvu ei ole kuitenkaan

Kuvio 5. Toimeentulotukea saavien äitien ja isien osuudet ennen huostaanottoa ja sen jälkeen lapsen
huostaanottokohortin mukaan (14–17-vuotiaat huostaanotetut lapset).
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Äidit 2001 alkaneet (n = 227)
Äidit 2002 alkaneet (n = 409)
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Isät 2001 alkaneet (n = 194)
Isät 2002 alkaneet (n = 324)
Isät 2003 alkaneet (n = 405)
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yhtä suuri kuin huostaanotettujen pienten lasten äideillä. Teiniikäisinä huostaan
otettujen lasten isillä ei ole havaittavissa systemaattista toimeentulotuen tarpeen
lisääntymistä ennen lapsen huostaanottoa. Toimeentulotukea saavien osuus on
selvästi pienempi teiniikäisinä huostaan otetuttujen vanhemmilla verrattuna
pieninä huostaanotettujen vanhempiin.
Teiniikäisinä huostaanotettujen lasten vanhemmilla havaitaan sama ilmiö
sekä toimeentulotukiasiakkuudessa että työttömän perusturvan saamisessa:
tukea saavien osuus väheni vuoden 2001 huostaanottokohortista vuoden 2003
kohorttiin. Tämä kertonee siitä, että yleisen taloudellisen tilanteen parantumi
nen on lisännyt myös näiden vanhempien työllisyyttä. On kuitenkin otettava
huomioon, että tasot ovat edelleen erittäin korkeita suhteessa vertailuryhmään
eli muihin samanikäisten lasten vanhempiin.
Lisäksi teiniikäisinä huostaanotettujen lasten äideistä sai toimeentulotukea
selvästi useampi kuin isistä. Tulos voi liittyä siihen, että äidit ovat isiä useammin
yksinhuoltajia. Etuusprofiilit ovat muodoltaan samankaltaisia sekä äideillä että
isillä, olipa kysymys pieninä tai teiniikäisinä huostaanotetuista lapsista. Tasoissa
on kuitenkin eroja. Ne ovat samankaltaisia kuin työttömän perusturvassa: toi
meentulotuen saaminen oli yleisempää äideillä ja pienten huostaanotettujen las
ten vanhemmilla. Äitien suurempaa osuutta toimeentulotuen saajissa selittää osin
yksinhuoltajuus, joka nostaa toimeentulotukinormia. Pienten lasten vanhemmilla
on puolestaan vähemmän potentiaalista koulutustaustaa ja työhistoriaa. Siinä
missä havaitut erot ovat pysyvämpiä, pienten lasten vanhemmat näyttävät jäävän
muita vanhempia todennäköisemmin toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaiksi.
Voidaan ajatella, että huostaanotettujen lasten vanhempien elämäntilanne
saattaa olla epävakaa ja heillä voi olla monia erilaisia ongelmia, jotka vaikeutta
vat työnhakua ja kouluttautumista. Yhtä hyvin voidaan ajatella, että kamppailu
vaikean vanhemmuuden kanssa syö voimavaroja ja hankaloittaa mahdollisuuksia
saada ja pitää työ tai opiskelupaikka. Yhtä kaikki tuloksemme kertovat, että
huostaanotettujen lasten vanhempien asema on työmarkkinoilla erittäin heikko
ja enemmistö heistä turvautuu sellaisiin perusturvaetuuksiin, jotka kielivät suu
rista vaikeuksista työmarkkinoille kiinnittymisessä. Erityisen heikko on pieninä
huostaanotettujen lasten äitien tilanne.

Vanhempien työkyvyttömyyseläkkeet
Pienten lasten vanhemmat

Kuten taulukosta 4 ilmeni, huostaanotettujen lasten vanhemmat olivat selvästi
useammin työkyvyttömyyseläkkeellä kuin lapsiperheiden vanhemmat keski
määrin. Kuvion 6 mukaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevien äitien osuus kasvoi
voimakkaasti pienen lapsen huostaanoton jälkeen. Sama ilmiö esiintyi myös
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huostaanotettujen lasten isillä. Työkyvyttömyyseläkkeellä olon lisääntyminen
näyttäisi olevan melko säännönmukaista lapsen huostaanottovuoden jälkeen,
sillä osuudet nousivat kaikilla huostaanottokohorteilla (2000–2002). Peräti yli
16 prosenttia niistä äideistä, joiden lapsi on otettu huostaan vuonna 2001, oli
työkyvyttömyyseläkkeellä kolme vuotta huostaanoton alkamisen jälkeen.
Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien isien osuus kasvaa voimakkaasti jo muu
tama vuosi ennen lapsen huostaanottoa ja nousee koko tarkastelujakson ajan.
Kolme vuotta lapsen huostaanoton jälkeen työkyvyttömyyseläkkeellä olevien
isien osuus on kuitenkin jonkin verran pienempi kuin äitien vastaava osuus.
Työkyvyttömyyseläkkeellä olon lisääntymistä tarkasteltaessa on muistetta
va, että työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen prosessi on yleensä pitkä ja siinä
voi olla monenlaisia vaiheita. Lisäksi sitä edeltää yleensä sairauspäivärahakausi,
jonka päättymisen jälkeen henkilön on vasta mahdollisuus hakea työkyvyttö
myyseläkettä, käytännössä noin vuoden kuluttua työkyvyttömyyden alkamisesta.
Eläkkeelle siirtyminen on kansaneläkkeeseen oikeutetuille, usein rikkinäisen
työuran tehneille yleensä monivaiheisempi prosessi, johon sisältyy pidemmän
ajan kuluessa ansiotyötä, sairauspäivärahajaksoja, kuntoutusta, hylkääviä elä
kepäätöksiä ja työttömyyttä. Kun lapsi otetaan huostaan, vanhemman oikeus

Kuvio 6. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien äitien ja isien osuudet ennen huostaanottoa ja sen jälkeen
lapsen huostaanottokohortin mukaan (0–8-vuotiaat huostaanotetut lapset).
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perheetuuksiin kyseisen lapsen osalta päättyy (lukuun ottamatta äitiyspäivä
rahaa). Erityisesti huostaanotetun lapsen äidille tulee tuolloin ajankohtaiseksi
kysymys työhönpaluusta tai toimeentulon järjestämisestä muulla tavoin.
Kun otetaan huomioon, miten yleisiä kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten
vanhempien työkyvyttömyyseläkkeiden taustalla olivat mielenterveyteen liittyvät
sairaudet, vaikuttaa siltä, että vanhemman työhönpaluu ei ole mahdollista, mistä
syystä he hakeutuvat työkyvyttömyyseläkkeelle. Saattaa olla, että huostaanotto
osaltaan laukaisee eläkkeenhakuprosessin; huostaanottoprosessi saattaa tuottaa
lausuntoja sen tueksi. Toisaalta työkyvyttömyyseläkkeiden hakuprosessin pituu
den huomioiden on todennäköistä, että lapsen huostaanotto ei niinkään vaikuta
vanhemman tilanteeseen vaan se on yksi tapahtuma ongelmien kietoutumisen
ketjussa. Erityisesti toisen vanhemman vakava mielenterveyden häiriö voi olla
paitsi työkyvyttömyyden toteamisen peruste myös peruste, jolla äiti tai isä to
detaan kyvyttömäksi vanhemmuuteen ja lapsi otetaan huostaan.
Teini-ikäisten lasten vanhemmat

Myös teiniikäisten huostaanotettujen lasten työkyvyttömyyseläkkeellä olevien
vanhempien osuus on erittäin suuri. Äideillä eri vuosia kuvaavissa huostaanotto
kohorteissa (kuvio 7) näkyvät samat erot eläkkeiden saamisessa kuin pienten
lasten äideillä edellä. Erot eri kohorttien välillä ovat kuitenkin suuremmat kuin
pienten lasten äideillä. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien teiniikäisten lasten
vanhempien osuus kasvoi koko tarkastelujakson ajan, mutta erityisen voimak
kaasti lapsen huostaanoton jälkeisinä vuosina.
Teiniikäisten huostaanotettujen lasten työkyvyttömyyseläkkeellä olevien
vanhempien osuuksissa huomiota kiinnittää myös se, että pisimmälle ulottu
vassa seurannassa (vuoden 2001 huostaanottokohortissa) teiniikäisten äideistä
yhtä suuri osuus kuin pienten lasten äideistäkin (17 % vs. 18 %) sai työkyvyttö
myyseläkettä kolmantena vuonna huostaanoton jälkeen, kun taas kolme vuotta
ennen huostaanottoa eläkkeellä olevien osuus oli teinien äideistä jonkin verran
suurempi kuin pienten lasten äideistä (9 % vs. 6 %). Seurannan lähtötilanteessa
ero on odotettu, koska teinien vanhemmat ovat keskimäärin vanhempia kuin
pienten lasten vanhemmat. Merkittävää on, että huostaanottoon ja eläkkeelle
siirtymiseen johtaneet perheen tilanteen heikkenemisen prosessit ovat ”peittäneet
alleen” tämän ikäriippuvuudesta johtuvan eron pienten lasten ja teiniikäisten
lasten äitien välillä.
Teiniikäisten huostaanotettujen lasten isien kohdalla tulos on samankal
tainen kuin pienten lasten isilläkin, sillä työkyvyttömyyseläkkeellä olevien isien
osuus on suunnilleen samaa tasoa. Eläkkeellä olevien teiniikäisten lasten isien
osuudessa ei tapahdu suurtakaan muutosta lapsen huostaanottovuonna ja sen
jälkeen. Taso oli suunnilleen sama huostaanottovuonna kuin pienten lasten
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isilläkin ja jäi lopputilanteessa kolmantena vuonna huostaanoton jälkeen selvästi
työkyvyttömien äitien osuutta pienemmäksi.

Kuvio 7. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien äitien ja isien osuudet ennen huostaanottoa ja sen jälkeen
lapsen huostaanottokohortin mukaan (14–17-vuotiaat huostaanotetut lapset).
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Yhteenveto ja keskustelua
Millaisilta kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten elinolot näyttävät heidän van
hempiensa toimeentuloturva ja työkyvyttömyysetuuksien käytön perusteella?
Entä miten vanhempien tilanne muuttuu lapsen huostaanoton alkaessa? Näihin
kysymyksiin on tässä artikkelissa etsitty vastauksia. Tarkastelun lähtökohtana oli
havainto siitä, että sijoitettujen ja huostaanotettujen lasten vanhempien tilanteesta
tiedetään varsin vähän eikä aikaisempia kattavia rekisteriselvityksiä ole olemassa.
Kaikki lapsiperheet ovat suuressa määrin riippuvaisia sosiaaliturvasta, eten
kin kun lapset ovat alle 3vuotiaita (Sauli 2007; Salmi ym. 2009). Myös kodin
ulkopuolelle sijoitettujen lasten vanhempien elämässä korostuu tämän artikkelin
tulosten perusteella suuri etuusriippuvuus. Kun vertailuväestön vanhemmista
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valtaosa (äideistä 66 % ja isistä 87 %) sai poikkileikkaushetkellä vuonna 2004
toimeentulonsa muualta kuin erilaisista toimeentuloturvaetuuksista eli he kä
vivät ansiotyössä, saivat palkkaa tai yritystuloa, noin viidenneksellä sijoitettujen
lasten äideistä ja runsaalla 40 prosentilla isistä toimeentulo koostui muusta kuin
tutkituista etuuksista. Tämä tarkoittaa sitä, että suurin osa sijoitettujen lasten
isistä ja äideistä oli työelämän ulkopuolella. Vajaa 40 prosenttia sijoitettujen lasten
vanhemmista oli marraskuussa 2004 työttömänä työnhakijana, kun vastaava
osuus vertailuväestön vanhemmista oli noin 10 prosenttia.
Toimeentulotuen piirissä oli sijoitettujen lasten äideistä 44 prosenttia ja isistä
31 prosenttia vuonna 2004, ja ero vertailuväestöön on erittäin suuri. Toimeen
tulotuen käyttö on erityisen yleistä nuorilla sijoitettujen lasten vanhemmilla.
Huostaanotettujen lasten vanhemmilla toimeentulotukiasiakkuus on lisäksi
pitkäaikaista, sillä toimeentulotukea saavien osuus on erittäin suuri, kun sitä
tarkastellaan ajassa, kolme vuotta ennen lapsen huostaanottoa ja kolme vuotta sen
jälkeen. Pienten lasten (0–8vuotiaat) vanhemmista lapsen huostaanottovuonna
tuen piirissä oli valtaosa äideistä (huostaanottokohortista riippuen 91–95 %) ja
isistä (81–84 %). Vuotta aikaisemmin osuudet olivat vain vähän pienemmät.
Toimeentulotuen käytön yleisyyden perusteella perheiden köyhyysongelmat
ovat tuntuvia. Joissakin tilanteissa toimeentulotuen myöntäminen saattaa tosin
olla yhteydessä lastensuojeluasiakkuuteen siten, että sillä (myös ehkäisevän tuen
muodossa) pyritään tukemaan lasta ja perhettä avohuollossa ja ehkäisemään
näin huostaanoton tarvetta.
Huostaanotettujen lasten vanhempien työttömän perusturvaetuuksien saa
minen yleistyy lapsen huostaanottovuonna ja sen jälkeen. Tämä on havaittavissa
erityisesti 0–8vuotiaiden huostaanotettujen lasten vanhemmilla, joilla kyseisiä
etuuksia saavien osuus oli kaksi vuotta huostaanoton alkamisen jälkeen (vuoden
2000 huostaanottokohortti) sekä äideillä että isillä yli 50 prosenttia. Teiniikäisten
(14–17vuotiaat) lasten vanhempien työttömän perusturvan saanti ei juuri muutu
lapsen huostaanoton yhteydessä.
Tutkimuksen kohteena olevien vanhempien terveydentila on muuta väestöä
heikompi. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten vanhemmat saavat vertailu
väestön vanhempia huomattavasti useammin jotakin sairausperusteista etuutta
(Kelan työkyvyttömyyseläke tai sairaus tai kuntoutuspäiväraha). Lisäksi nämä
vanhemmat ovat selvästi useammin työkyvyttömyyseläkkeellä kuin vertailu
väestön vanhemmat. Sijoitettujen lasten äideistä noin 16 prosenttia ja isistä
noin 11 prosenttia oli työkyvyttömyyseläkkeellä vuoden 2004 marraskuussa,
kun vastaava osuus vertailuväestön vanhemmista oli noin yksi prosentti. Val
taosa työkyvyttömyyseläkkeellä olevista sijoitettujen lasten äideistä ja isistä on
työkyvyttömyyseläkkeellä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden takia.
Kyse on tällöin vakavista mielenterveyden häiriöistä, kuten psykoottisista häi
riöistä ja persoonallisuushäiriöistä. Lisäksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien
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huostaanotettujen lasten vanhempien osuus on suurempi lapsen huostaanoton
jälkeisinä vuosina kuin ennen huostaanottoa. Jopa 18 prosenttia niistä pienten
lasten äideistä, joiden lapsi on otettu huostaan vuonna 2000, oli työkyvyttömyys
eläkkeellä kolme vuotta huostaanoton alkamisen jälkeen. Huostaanottovuonna
heidän osuutensa oli noin seitsemän prosenttia. Isillä työkyvyttömyyseläkeläisten
osuus oli kolme vuotta lapsen huostaanoton jälkeen jonkin verran pienempi,
mutta silti huomattavasti suurempi kuin väestössä keskimäärin.
Sijoitettujen lasten vanhemmat (äidit) ovat usein yksinhuoltajia (Heino 2009)
ja kantavat tästä syystä yksin arkielämän taakat. Myös tämän artikkelin perus
teella näyttää siltä, että monet sijoitettujen lasten isistä eivät ole läsnä perheen
arjessa, ja äidit yksihuoltajina ovat taloudellisen tuen tarpeessa ja muutoinkin
haavoittuvammassa asemassa. ”Kadonneet isät” näyttävät kuuluvan olennaisesti
elämään ja kokemuspiiriin ainakin osalla sijoitetuista lapsista.
Artikkelin tulosten perusteella huostaanotettujen lasten vanhempien
elämäntilanne on usein sekä ennen huostaanottoa että sen jälkeen vaikea.
Sijoitettujen ja huostaanotettujen lasten vanhemmat ovat kiinnittyneet varsin
huonosti työmarkkinoille ja moni heistä saa toimeentulotukea. Sairausperus
teisten etuuksien yleisyys kertoo näiden vanhempien terveydentilan ongelmista
ja työkyvyttömyyseläkkeiden perusteena olevat diagnoosit vakavista mielen
terveyden sairauksista. Esiin on saatu kuva monimutkaisista ja päällekkäisistä
ongelmista, jotka kuormittavat sijoitettujen ja huostaanotettujen lasten sekä
heidän vanhempiensa arkea. Erilaisista vaikeuksista kärsivän perheen arjen ja
järjestäytynyttä toimintaa edellyttävän työssäkäynnin tai opiskelun yhteensovitus
vaatii usein pitkäjänteistä ja yksilöllistä tukea, jonka saatavuus on epävarmaa.
Tällaisessa arjessa köyhyys, sairaus ja työmarkkinoiden ulkopuolella eläminen
voivat muodostaa huonoosaisuuden kehän, jonka ratkaisemiseksi ei ole olemassa
helppoja yleisratkaisuja.
Sijoitettujen ja huostaanotettujen lasten perheiden toimeentulovaikeudet
kertovat yleisemminkin suomalaisten lapsiperheiden köyhyysongelmista. Tiede
tään esimerkiksi, että monet perheetuudet, kuten lapsilisät, vanhempainpäivä
rahat ja kotihoidon tuet, ovat reaaliarvoltaan pienentyneet 1990luvun lamasta
alkaen (Salmi ym. 2009). Yleisen perhepolitiikan kehittämisen lisäksi sijoitettujen
ja huostaanotettujen lasten perheiden tukemiseksi tarvitaan kuitenkin myös
erityisten, pitkäjänteisten tukimuotojen aikaansaamista. Vanhemmat saattaisivat
hyötyä palveluista, jotka vahvistaisivat heidän sosiaalisia kontaktejaan, nostaisivat
itsetuntoa ja parantaisivat elämänhallintaa. Riittävällä vanhempien tukemisella
huostaanotto saatettaisiin joissakin tilanteissa pystyä lopettamaan ja palautta
maan lapsi takaisin kotiin (ks. esim. Pitkänen 2009; Hiitola 2009; Reinikainen
2009). Toimet sukupolvisen huonoosaisuuden kierteen katkaisemiseksi ovat
tärkeitä sekä ennen lastensuojeluasiakkuuden syntyä että sen jälkeen.
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Kodin ulkopuolelle sijoitettujen ja huostaanotettujen lasten vanhempien
terveysongelmat ja työkyvyn ongelmat ovat esittämämme tiedon perusteella
huolestuttavan yleisiä ja monimutkaisia. Mielenterveysongelmien painottuminen
työkyvyttömyyden taustalla antaa aihetta pohtia, missä määrin lastensuojelun
sijoitukset ja huostaanotot kertovat aikuis ja lastenpsykiatristen palvelujen
sekä yleisemmin mielenterveys ja päihdepalvelujen puutteista yhteiskunnassa.
Hyvillä ja kattavilla palveluilla sekä riittävällä toimeentuloturvalla saatettaisiin
joitakin huostaanottoja kokonaan estää. Lastensuojelutoimien tarve heijastaa
viime kädessä yhteiskunnan kokonaishyvinvoinnin tilaa.
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Tutkimusaineisto sisältää kaikki alle 18vuotiaat lapset, jotka olivat Stakesin
lastensuojelurekisterin mukaan kodin ulkopuolelle sijoitettuina vähintään yhden
päivän vuonna 2004. Kutakin tutkittavaa lasta koskevat tiedot jakautuvat kah
teen pääryhmään: lapsen sijoituksen perusteita kuvaaviin tietoihin sekä lapsen
vanhempien sosiaalista ja taloudellista tilannetta kuvaaviin taustatietoihin.
Lisäksi aineistossa on kustakin lapsesta tieto sijoitus ja huostaanottopäivien
lukumäärästä kalenterivuosittain ajanjaksolta 1997–2004. Lapsen vanhempien
tilannetta kuvaavassa osiossa on vastaavasti tietoja etuuksien saamisesta ja
työttömyydestä poikkileikkauksena ajankohdalta 30.11.2004 sekä lisäksi tietoja
etuuspäivien tai kuukausien lukumäärästä vuosilta 1997–2004. Etuuksia kos
kevat historiatiedot on tuotu aineistoon siitä riippumatta, saiko henkilö kyseisiä
etuuksia vuonna 2004. Työvoimahallinnon työnhakijarekisterin tiedot työttö
myys ja toimenpidepäivistä vuosilta 1997–2003 kuitenkin sisältyvät aineistoon
ainoastaan siinä tapauksessa, että henkilö oli ollut vuonna 2004 työttömänä tai
toimenpiteellä vähintään yhden päivän. Vanhempien terveystiedot perustuvat
työkyvyttömyyseläkkeen tai erityskorvattavan lääkeoikeuden perusteena oleviin
sairausdiagnooseihin marraskuun lopussa 2004.
Vanhempien saamista toimeentuloturvaetuuksista aineisto kattaa kaikki
Kelan hallinnoimat etuudet sekä kuntien maksamat toimeentulotuet. Kelan mak
samia etuuksia ovat kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyys ja työttömyys
eläke, sairauspäiväraha, työttömyysturvan peruspäiväraha ja työmarkkinatuki,
äitiys ja vanhempainpäiväraha, lasten kotihoidon tuki ja sotilasavustus. Aineisto
ei sisällä tietoja ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta eikä työeläkelakien mu
kaisista työkyvyttömyys tai muista varhaiseläkkeistä. Ansioturvan puuttumista
työttömyysetuuksista korvaa kuitenkin suurelta osin se, että aineistossa on
tiedot kaikista työttömistä työnhakijoista ja toimenpiteille osallistuneista poik
kileikkausajankohtana 30.11.2004. Työkyvyttömyyseläkkeistä taas voidaan mm.
muiden sosiaalietuuksien yleisyyden perusteella olettaa, että pelkkää työeläkettä
saavien vanhempien määrä on melko vähäinen. Äitiys ja vanhempainpäivärahat
ja kotihoidon tuet on tässä artikkelissa yleensä käsitelty yhtenä ryhmänä (perhe
etuudet). Naisia koskevat tiedot on tuotu kaikista edellä mainituista etuuksista.
Miesten osalta tieto isyys ja vanhempainrahojen saamisesta jätettiin keräämättä
jaksojen pirstaleisuuden takia.
Toimeentuloturvan saamisessa työkyvyttömyysetuudet (eläkkeet ja sai
rauspäivärahat) toimivat vahvana vanhempien terveydentilaa kuvaavana indi
kaattorina. Terveydentilaa kuvaa aineistossa lisäksi tieto vanhempien oikeudesta
erityiskorvattaviin lääkkeisiin.
Vanhempien tiedot on tuotu aineistoon biologisen vanhemmuuden perus
teella. Tiedot on koottu erikseen äideille ja isille siitä riippumatta, asuivatko he
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lapsen kanssa ja/tai keskenään yhdessä tarkasteluajankohtana. Liitetaulukosta
ilmenee lapsiaineiston rakenne vuoden 2004 ensimmäisen sijoituspäätöksen
perusteen mukaan. Lisäksi taulukossa kuvataan aineiston rakentumista sen
mukaan, kuinka monelle lapselle löydettiin Kelan väestötiedoista äitiä ja/tai
isää koskevat tiedot ja kuinka suurelle osalle lapsista ei rekistereiden yhdistelyssä
löytynyt kummankaan vanhemman tietoja. Syy vanhempien tietojen puuttu
miseen saattaa olla esimerkiksi se, että lapsen toinen tai molemmat vanhemmat
ovat kuolleet tai asuvat ulkomailla. Yksi syy saattaa olla myös henkilötunnuksen
virheellisyys.

Liitetaulukko. Tutkimusaineiston sijoitettujen lasten sijoitusperuste (vuonna 2004 ensimmäisen
sijoituksen peruste) sukupuolen mukaan (n = 12 031) sekä vanhempia koskevan aineiston yhdistely
lapsikohtaiseen aineistoon.
Tyttöb
a

Lapsen sijoitusperuste

Avohuollon tukitoimena
sijoitettu (14 §)

n

Poikab
%

n

%

n

%

1 802

31,6

1 793

28,4

3 598

29,9

580

10,2

594

9,4

1 176

9,8

Huostaanotto (16 §)

2 552

44,7

3 073

48,7

5 627

46,8

Vastentahtoinen
huostaanotto (17 §)

663

11,6

723

11,4

1 386

11,5

Muut

110

1,9

133

2,1

244

2,0
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100
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100
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100

Kiireellinen huostaanotto (18 §)

Yhteensä

Äidit
Vanhemmat
Aineiston äidit/isät
Puuttuva tieto
Yhteensä
a

Kaikki

Isät

n

%

n

%

10 999

91,4

9 288

77,2

1 032

8,6

2 743

22,8

12 031

100

12 031

100

Vanhan, tutkimusaineiston perusvuotta kuvaavana vuonna voimassa olleen, lastensuojelulain (683/1983)
mukaiset sijoitusperusteet.
b
Aineistosta puuttuu yhteensä 8 lapsen sukupuolitieto.
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Liite 2. Vuosina 2001 ja 2002 huostaanotettujen, 0–8-vuotiaiden lasten äidit, jotka saivat työttömän
perusturvaa ja perhe-etuuksia tai jompaakumpaa.
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Huostassa olleet lapset nuorina aikuisina
Johdanto
Lastensuojelun asiakasmäärien kehitys on ollut viime aikoina julkisen keskuste
lun kohteena ja huolen aiheena. Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä
on kasvanut 1990luvun alkupuolen 30 000:sta yli 60 000 lapseen ja nuoreen.
Vuoden 2008 aikana yhteensä 67 347 lasta ja nuorta (6,2 % alaikäisistä lapsis
ta) oli lastensuojelun avohuollossa asiakkaana. Samana vuonna tehtiin 50 127
lasta koskevaa lastensuojeluilmoitusta. Myös lasten huostaanotot ja sijoitukset
kodin ulkopuolelle ovat lisääntyneet 1990luvun lopulta alkaen. Vuonna 2008
oli kodin ulkopuolelle sijoitettuna 16 608 lasta ja nuorta (1,3 % alaikäisistä lap
sista), ja heistä 10 716 lasta oli huostaanotettuna. Eniten on kasvanut nuorten,
16–17vuotiaiden, osuus kodin ulkopuolelle sijoitetuista ja huostaanotetuista.
Lisäksi kiireellisten ja pakkotoimien käyttö on lisääntynyt, ja lapsia sijoitetaan
yhä enemmän laitosmaisiin yksiköihin perheiden sijasta. (Lastensuojelu 2009.)
Lasten ja nuorten hyvinvointi on lisääntynyt, mutta samanaikaisesti yhä
useampi lapsi voi huonosti (Järventie 1999; LammiTaskula ym. 2009). Lasten
pahoinvointia ja syrjäytymistä kuvaavana indikaattorina on usein käytetty sekä
lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrää että erityisesti huostassa olevien
lasten määrää. Huostaanottotilanteessa lapsen terveys ja kehitys on eri syistä
vakavasti vaarantunut. Uusien huostaanottojen määrä kuvastaakin monin tavoin
lasten ja perheiden pahoinvointia. Toisaalta lapsen tilanne saattaa merkittävästi
kohentua huostaanoton myötä, vaikka samanaikaisesti vanhempien ja huoltajien
tilanne ei välttämättä parane, kuten SaarikallioTorpin ym. artikkeli tässä kirjassa
osoittaa. Kaikkien tilastovuonna huostassa olevien lasten määrä heijastaa erik
seen lasten ja vanhempien näkökulmasta sekä hyvinvointia että pahoinvointia.
Valtakunnallisen sosiaali ja terveydenhuollon kehittämisohjelman (KAS
TE) keskeinen tavoite on lisätä osallisuutta ja vähentää syrjäytymistä. Tämän
tavoitteen toteutumisen yksi seurantaindikaattori on se, että kodin ulkopuolelle
sijoitettujen lasten määrä suhteessa ikäryhmään kääntyy laskuun. Syrjäytyminen
on kiistanalainen käsite, johon liittyy paitsi teoreettisia ja hallinnollisia myös
menetelmällisiä ja eettisiä haasteita. Kiistanalaisuudestaan huolimatta syrjäyty
misen käsite on saanut vakiintuneen aseman sekä viranomaisten että tutkijoiden
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puheessa. Syrjäytyneiden lasten ja nuorten lukumäärää koskevat arviot ovat
vaihdelleet 14 000:sta 100 000 lapseen ja nuoreen (Vainio 2008). Sakari Hänni
nen (Hänninen ym. 2007) korostaa sosiaalisen syrjäytymisen ymmärtämistä
dynaamisena ja monensuuntaisena prosessina, jossa vaihtelevien tilanteiden
ja tapahtumien yhteisenä piirteenä on niissä elävien ihmisten toimintavaihto
ehtojen vähäisyys, tulevaisuuden epävarmuus ja sosiaalinen haavoittuvuus.
Käsitteellisessä analyysissaan Hänninen korostaan syrjäytymistä (ekskluusiota)
metaforana, joka viittaa sekä ulkona olemiseen määrätystä tilasta tai paikasta tai
prosessiin, jossa joudutaan ulos määrätystä yhteiskunnallisesta tilasta. Hänninen
ei pidä prosessia kuitenkaan aktiivisena syrjäyttämisen politiikkana vaan puhuu
mieluummin poiskäännyttämisestä. Poiskäännyttäminen toteutuu Hännisen
mukaan institutionaalisissa käytännöissä, joissa syrjäytymisen syitä ja prosessin
yksityiskohtia on vaikea osoittaa. (Hänninen ym. 2007.) Johanna Korpinen (2008)
pyrkii osoittamaan näitä käytäntöjä tutkimuksessaan, jossa hän havainnoi lapsen
huostaanotolle esitettyjä perusteluja hallintooikeuden suullisessa käsittelyssä,
institutionaalisen katseen alla.
Poiskäännyttämisen käsite tuo kiinnostavalla tavalla esiin hyvinvointival
tion palvelujärjestelmän ja lastensuojelun institutionaalisen toiminnan suhteet.
Huostaanoton käsite on latautunut, ja onkin syytä pohtia sen sisältöä. Lasten
suojelu tulee lapsen turvaksi ja lapsen edun ajajaksi vasta sitten, kun monta ehtoa
on täyttynyt. Ensiksikin on osoitettava, että lapsen terveys tai kehitys uhkaa
vakavasti vaarantua. Toiseksi on voitava osoittaa, ettei tätä uhkaa voida poistaa
ilman lastensuojelun puuttumista, että kukaan muu ei kykene turvaamaan lapsen
hyvinvointia tai ei halua ottaa siitä riittävää vastuuta – eivät lapsen vanhemmat,
läheiset eikä muu vapaaehtoinen, yksityinen tai julkinen tuki ja palvelujärjestel
mä. Kysymys voi olla siitä, että muut lapsen ja perheen auttamiskeinot eivät riitä,
niitä ei ole, ne ovat epätarkoituksenmukaiset tai niiden käytöstä kieltäydytään.
Huostaanottotilanteeseen ajautuneet lapsen vanhemmat eivät ole saaneet riit
tävästi tarvitsemaansa tukea lapsen hoidossa ja kasvatuksessa mistään muualta;
riittävää apua ei ole järjestettävissä myöskään lapselle – sitä ei löydy sosiaalitoi
men, neuvolan, päivähoidon, koulun eikä nuoriso ja vapaaajan toimintojen
piiristä. Käytettävissä ei myöskään ole erityispäivähoidon, erityisopetuksen,
koulun oppilashuollon eikä erityisnuorisotyön tehostettuja, kohdennettuja pro
jekteja eikä lasten ja nuorisopsykiatrian erityispalveluja. Tilanteessa eivät riitä
erityisetkään lastensuojelun avohuollon tukitoimet ja sosiaalityö, vaan lapsen
edun toteutuminen edellyttää kiireellisiä turvaamistoimia ja lapsen huostaan
ottoa. Huostaanotto on viimesijainen toimi. Lastensuojelu heijastaa prosessia,
jossa moni muu vaihtoehto on käytetty. Prosessissa yhdistyy niin selviytymisen
tukemisen kuin syrjäytymisenkin eri muodot.
Poiskäännyttämisen käsite lastensuojelukontekstissa tarkoittaa, että
huostaanotetut ovat normaalipalvelujen ja tuen piiristä pois käännytettyjä,
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lastensuojelun vastuulle siirrettyjä lapsia. Kiinnostavaa on tarkastella, miten
poiskäännytys näkyy vielä lastensuojelusta jo poistuneiden, huostassa olleiden
lasten elämässä nuorina aikuisina.
Tässä artikkelissa tarkastellaan eräiden keskeisten instituutioiden – perheen,
koulutuksen, työelämän – kautta sitä, miten lapsena tai nuorena huostaan
otettuina olleet ovat kiinnittyneet yhteiskunnallisiin instituutioihin nuorina
aikuisina. Elämänhallinnan ja selviytymisen karkeana mittapuuna käytetään
tietoja koko väestön samanikäisten perheasemasta, koulutuksesta ja työssä
käynnistä. Nyt raportoitava tutkimus on Suomessa ainutlaatuinen.1 Kyseessä on
kokonaisaineistoon perustuva seurantatutkimus, joka on tehty valtakunnallisia
rekistereitä yhdistämällä. Tietosuojasyistä tämä tutkimus ei kuitenkaan perustu
yksilötason aineistoon. Raportoitu tutkimus liittyy Suomen Akatemian SKIDI
KIDStutkimusohjelman rahoittamaan Pitkittäistutkimus huostaanotetuista
lapsista Suomessa 2010–2013 hankkeeseen.
Artikkelin alussa tehdään katsaus lastensuojelun seurantatutkimukseen. Sen
jälkeen kuvataan tutkimusaineistoa. Koska tutkimusaineiston muodostaminen
on ollut vaiheikas ja haastava prosessi, sitä on kuvattu tarkemmin liitteissä 1
ja 2. Kolmanneksi raportoidaan tulokset ja lopuksi pohditaan niiden merkitystä.

Aikaisempia tutkimuksia
Lastensuojelun valtakunnallinen tilastollinen tutkimus on pääasiassa kiinnit
tynyt Stakesin, nyk. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuosittaisten
tilastotietojen raportointiin ja kehityssuuntien analysointiin suhteessa muuhun
tutkimukseen. Yksi keskeinen muutos lastensuojelun kohdentumisessa liittyy
huostaanotettujen ja sijoitettujen lasten ikään.
Kuvion 1 osoittama 16–17vuotiaiden lisääntynyt huostaanottaminen
herättää ihmetystä: mistä on kysymys? Miksi kehitys muuttuu vuoden 1998 jäl
keen? Kehitystrendien taustoista ei ole tehty erillistä tutkimusta (ks. kuitenkin
Heino 2009a ja b). Monitieteistä tutkimusta tarvittaisiin vastaamaan esimerkiksi
siihen, missä määrin on kysymys nuorisokulttuuriin liittyvistä seikoista tai
1 Tämän artikkelin kirjoittajat, rekisteriaineistojen asiantuntija Marianne Johnson sekä lastensuojelun
asiantuntija Tarja Heino, avaavat tietä lastensuojelun ja huostaanotettujen lasten myöhempää selviyty
mistä tutkivaan rekisteritutkimukseen Suomessa. Marianne Johnson on tehnyt kaiken rekisterityön,
suunnitellut ja tehnyt tilastollisen analyysin ja kuviot sekä vastaa pääosin aineistoluvusta. Tuloksia ja
johtopäätöksiä on pohdittu ja kirjoitettu yhdessä. Tarja Heino vastaa pääosin johdannosta ja lasten
suojelututkimuksen osuudesta. Kirjoittajat kiittävät Ulla Hämäläistä, Olli Kangasta ja IrmaLeena
Notkolaa perusteellisesta paneutumisesta artikkeliin ja saamistaan hyödyllisistä ehdotuksista ja
kommenteista. Kiitos myös akatemiahankkeen tutkimusryhmälle kommenteista ja kannustuksesta.
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viranomaisasenteista taikka missä mitassa ja millaisissa asioissa laman varjot
näkyvät. Pitkittäisten kehitysprosessien monitieteinen tutkimus on ollut vähäis
tä (ks. Heino ja Kuure 2009). Lastensuojelun ytimiin (Bardy 2009) paneutuva
tutkimus nostaa lasten osallisuuden, oikeudet ja olosuhteet keskiöön, samalla
kun se kiinnittää huomiota näiden tekijöiden toteutumisen haavoittuvuuteen.
Lastensuojelun vaikuttavuutta tutkinut Sirkka Rousu (2008) havaitsee, ettei toi
minnan vaikuttavuutta juurikaan seurata eikä siitä raportoida päätöksentekijöille.
Suomessa tehty lastensuojelututkimus on ollut fragmentaarista ja pienimuo
toista. Viimeisin valtakunnallinen lastensuojelun asiakkaita koskeva tilastollinen
tutkimus on tehty vuonna 1987 asiakkaana olleista lapsista (Kivinen ja Heino
nen 1990; Kivinen 1992). Lastensuojelun asiakkaat olivat koko väestön lapsiin
verrattuna monilapsisemmista perheistä ja useammin yksihuoltajien perheistä.
Vaikka lasten perheissä oli perheristiriitoja ja päihteiden käyttöä, eivät perheet
kuitenkaan samassa suhteessa olleet päihde taikka perheneuvolapalvelujen
asiakkaina. Vaikuttaa siis siltä, etteivät nämä palvelut kohtaa asiakkaiden tarpeita.
Lastensuojelun asiakkaita koskevat pitkittäistutkimukset ovat usein olleet
paikallisia tai laitoskohtaisia tai ne ovat kohdentuneet tietynikäisiin lapsiin,
tiettyyn ongelmatyyppiin (kuten pahoinpitely, päihteiden väärinkäyttö, mielen
terveysongelmat, rikollisuus), maantieteellisen alueeseen, tiettyyn hoitomuotoon,
laitoksiin tai sijaisperheisiin sijoitettuihin lapsiin. Lastensuojelun piirissä olevien

Kuvio 1. Kaikki huostassa vuoden aikana olleet lapset ikäryhmittäin osuutena vastaavaan ikäryhmän
väestöstä 1991–2008 (%).
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perheiden on todettu olevan köyhiä ja huonoosaisia (Forssén 1993; Kivinen 1994;
Hiitola 2008). Perusteellisia seurantatutkimuksia ei Suomessa ole tehty, vaikka
kattavia rekisteritietoja on saatavissa. Muissa Pohjoismaissa on kiinnostus las
tensuojelun vaikuttavuuden tutkimiseen sekä seurantatutkimuksiin lisääntynyt
viime vuosina, ja rekisteritutkimustakin on tehty.
Tanskan sosiaaliministeriö teetti 2000luvun alussa tutkimuskatsauksen
sosiaalisesta perimästä. Tavoitteena oli saada tietoa olosuhteista ja keinoista,
jotka auttavat toisenlaiseen mahdollisuuksien ja riskien jakautumiseen väestössä
ja joihin voidaan poliittisilla ratkaisuilla vaikuttaa. Raportin (Ploug 2003) mu
kaan on helppoa osoittaa, että väestö jakautuu koulutuksen, työmarkkinoiden,
tulojen ja toimeentulon suhteen. Vaikeampaa on osoittaa, mitä eriarvoisuus
merkitsee. Kysymys on monimutkaisesta prosessista. Raportissa osoitetaan, että
sosiaalisesti kuormitetussa perheessä kasvaneen lapsen elämän edellytykset ovat
huonot, mutta näistä heikoista eväistä huolimatta moni selviää lopulta hyvin.
(Ploug 2003.) Tutkimuksen on kuitenkin vaikea tunnistaa ja tarkasti osoittaa niitä
tekijöitä, jotka saavat aikaan tällaiset eroavuudet. Jørgensenin (1993) mukaan
niistä tanskalaisista lapsista, joille asiantuntijaarvion mukaan oli kasautunut
eniten riskitekijöitä (epäsosiaalista käyttäytymistä), yli puolet pärjäsi hyvin 16–19
vuoden ikäisinä. Vastaavasti kolmannes lapsista, joilla ei arvioitu olevan riski
tekijöitä, selvisi heikosti teiniiässä. On osoitettu, että lisäpanos kuormittavien
tekijöiden vähentämiseen huonoosaisten perheiden ja kuormittavissa sosiaa
lisissa olosuhteissa elävien lasten hyväksi vaikuttaa myönteisesti kamppailussa
sosiaalista epätasaarvoisuutta vastaan (Jørgensen ym. 1993).
Tanskassa (Christoffersen 2000 ja 2003; Ploug 2003; Hestbæk ja Egelund
2007), Ruotsissa (Sallnäs ym. 2004; Sundell ym. 2007; Vinnerljung ym. 2005 ja
2006; Vinnerljung ja Sallnäs 2008) ja Norjassa (Clausen ja Kristofersen 2008) on
tehty rekisteritutkimuksia lastensuojelun asiakkaana olleiden lasten myöhem
mästä selviytymisestä. Niiden pohjalta piirtyy kuva huostassa olleista lapsista,
joiden todennäköisyys jäädä koulutustaustaltaan muita heikommaksi, jäädä
työttömäksi ja työvoiman ulkopuolelle, sairastua psyykkisesti, alkaa odottaa
lasta muita nuorempana tai kuolla aikaisemmin on vastaavanikäisiin verrattu
na suurempi. Ruotsalainen seurantatutkimus keskittyi teiniiässä sijoitettuihin
nuoriin, joiden sijoituksen havaittiin sisältävän suuria riskejä. Tutkijat havaitsivat
viisinkertaisen riskin nuorena aikuisena päätyä psykiatriseen hoitoon tai itsemur
hayritykseen, lähes kolminkertaisen riskin päätyä tapaturmiin ja viisinkertaisen
riskin sille, että koulutus jää peruskouluun. 15–26 prosentilla isä tai äiti tai mo
lemmat olivat kuolleet ennen kuin lapset olivat tulleet täysiikäisiksi, ja muita
useammin vanhemmat olivat kuolleet väkivaltaisesti tai päihdekytkentäisesti tai
tehneet itsemurhan. Myös riski tulla teinivanhemmaksi todettiin ruotsalaistutki
muksessa tavanomaista suuremmaksi. Norjalaisen (Clausen ja Kristofersen 2008)
seurantatutkimuksen mukaan lastensuojeluasiakkaana olleista korkeimmalle
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koulutustasolle pääsivät naiset, naimisissa olevat, sellaiset joiden vanhemmat
eivät olleet toimeentulotuen piirissä sekä ne, jotka saivat jälkihuoltoa. Näillä
nuorilla todettiin myös parhaimmat mahdollisuudet saada hyvä elämänura.
Miksi lastensuojelun asiakkaana olleilla menee muita huonommin? Tähän
ei voi vastata yhden vertailevan poikkileikkausmittauksen avulla. Ketä tahansa
lasta ei oteta huostaan. Kysymys on valikoituneesta ryhmästä, jolla on ollut huo
mattavasti väestön muita lapsia huonommat lähtökohdat. Siitä todistavat näiden
lasten vanhempia kuvaavat tiedot: vanhemmissa on huomattavasti enemmän
toimeentulotuen ja sosiaaliavun saajia, heistä suurempi osa on naimattomia tai
eronneita, vähän koulutettuja ja huonotuloisia. Nämä tekijät indikoivat lasten
kannalta muita lapsia huonompia lähtökohtia (Clausen ja Kristofersen 2008; ks.
myös SaarikallioTorpin ym. artikkeli tässä kirjassa).
Kansainvälisissä tutkimuksissa ja tutkimuskatsauksissa toistuvat samankal
taiset havainnot koskien huostaanotettujen lasten ja heidän perheidensä haavoit
tuvuutta, huonoosaisuutta ja intervention heikkoja vaikutuksia (Leathers 2006;
Kay ym. 2007; Kessler ym. 2008). Tutkimusten asetelmat ja seurantaaineistot ovat
monenlaiset eivätkä ne ole vertailukelpoisia. Ne ovat kuitenkin suuntaaantavia
sekä tärkeitä puheenvuoroja ja keskustelun virittäjiä. Käytäntöjen ja järjestelmien
variaatiot tuovat kansainväliseen vertailuun haasteita, ja Pohjoismaidenkin välillä
on huostaanottojen vertailua vaikeuttavia toiminnallisia, käsitteellisiä ja tilastol
lisia eroja (Hestbæk 1998; Heino 1999). Esimerkiksi eräässä EU:n käynnistämässä
projektissa, joka koski lasten, nuorten ja perheiden palvelujärjestelmiä, maiden
välisestä tilastollisesta vertailusta on jopa luovuttu (Katz ja Hetherington 2006).
Suomalainen ikäkohorttitutkimus on tuonut esiin lapsen ja nuoren elämän
siirtymien ja käännekohtien merkityksen myöhemmän selviytymisen ja syrjäy
tymisen prosesseissa sekä matkalla lapsuudesta aikuisuuteen (Rönkä 2005). Niin
tässä kuin riskioloissa eläneitä lapsia koskevissa tutkimuksissakin selviytymistä
ovat mahdollistaneet pysyvät ja turvalliset aikuiset, joihin on syntynyt merkityk
sellinen suhde, sekä harrastukset ja toiminnot, joista on voinut saada kannustavia
ja identiteettiä vahvistavia kokemuksia. Tämä tutkimus keskittyy seuraamaan
riskioloissa ja huostaanotettuna olleiden lasten selviytymistä yhteiskuntaan
kiinnittymisen kautta rekisteritutkimuksen keinoin. Valittu tutkimusote jättää
pimentoon näiden lasten ja nuorten aikuisten merkitykselliset sosiaaliset suhteet,
mutta se tuo kuitenkin näkyviin merkityksellisiä koulutukseen ja työllistymiseen
liittyviä tekijöitä.
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Tätä tutkimusta varten poimittiin vuonna 2008 Stakesin lastensuojelurekisteristä
tiedot kaikista vuosina 1982–1991 syntyneistä lapsista, jotka ovat olleet huos
taanotettuja jossakin vaiheessa vuosina 1991–2006. Tutkimus rajattiin huostassa
olleisiin (ml. kiireellisesti huostaanotetut) lapsiin, joten lastensuojelurekisteriin
merkityt avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetut lapset jätettiin tarkastelusta
pois. Huostassaoloaika vaihteli päivistä vuosiin.
Stakesin (nykyisin THL) ylläpitämä lastensuojelurekisteri sisältää vuodesta
1991 alkaen vuosittain kunnista kerättyä yksilötasoista tietoa oman kodin ulko
puolelle sijoitetuista lapsista. Rekisterin lasta koskevat tiedot rajoittuvat ikään
ja sukupuoleen; sijoitustiedot sijoituksen päivämääriin, juridisiin perusteisiin ja
sijoituspaikkaan. Lastensuojelurekisteristä kerättyihin pitkittäistietoihin liitettiin
tutkittavia koskevia vuoden 2006 lopun tietoja Tilastokeskuksen ylläpitämästä
työssäkäyntitilaston aineistosta. Poimitut tiedot ovat opiskelu syyskuussa, korkein
suoritettu tutkinto, henkilön pääasiallinen toiminta, perhetyyppi ja perheasema.
Aineiston tarkempi kuvaus on liitteessä 1.

Tutkimusaineiston muodostaminen
Tutkimuksen rekisteriaineistojen yhdistäminen tutkimuskäyttöön osoittautui
tietosuojasyistä hyvin hankalaksi. Sekä Stakesin (nykyisin THL:n) sosiaalire
kisterien että Tilastokeskuksen tilastoaineistojen tietojen luovutuksia säätelee
tilastolaki (280/2004). Tilastolain mukaan tilastoviranomainen saa luovuttaa
henkilötietolaissa tarkoitettuja henkilötietoja ainoastaan toisen tilastoviranomai
sen omiin tilastotarkoituksiin. Tästä syystä tutkijan on vaikea saada käyttöönsä
edellä kuvailtua tutkimusaineistoa, koska kumpikaan laitos ei voi luovuttaa toi
selle henkilötunnuksellista aineistoa tutkimustarkoitukseen. Stakesin toimintaa
säätelevä laki (Laki sosiaali ja terveysalan tutkimus ja kehittämiskeskuksesta
1073/1992 § 4) mahdollisti kuitenkin sellaisen yhteistyösopimuksen tekemisen,
jonka perusteella Stakes voi luovuttaa tehtäviensä suorittamiseksi välttämättömiä
tietoja yhteistyölaitokselle salassapitovelvollisuutta koskevien säännösten estä
mättä. Niinpä Stakesista luovutettiin tunnisteellinen aineisto Tilastokeskukseen,
jossa tiedot yhdistettiin Tilastokeskuksessa oleviin tietoihin. Koska henkilötieto
lain (523/1999) mukaan henkilötiedoksi ei katsota ainoastaan suoria tunnisteita,
vaan myös epäsuorasti tunnistettavissa oleva tieto, ja koska tilastolaki estää
Tilastokeskusta luovuttamasta henkilötietoja sisältävän yksilötasoisen aineiston,
aineisto tuli anonymisoida ennen sen luovuttamista tutkijalle. Tilastokeskus
ei yksilöiden tunnistamisriskin takia luovuta yksilötasoista kokonaisaineistoa.
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Koska haluttiin varmistaa, että perusjoukko pysyy kokonaisaineistona, päädyt
tiin ratkaisuun, jossa Tilastokeskus toimitti tutkimusaineiston moniulotteisina,
PCAxismuotoisina tilastotaulukkoina tutkijan käyttöön.
Lastensuojelurekisteristä poimitusta tutkimusryhmästä (n = 13 088) löytyi
vuoden 2006 työssäkäyntitilaston aineistosta 12 668 (96,8 %) nuoren tiedot.
Vuosina 1982–1991 syntyneet olivat vuoden 2006 lopussa 15–24vuotiaita.
Tutkimusryhmälle muodostettiin kaksi vertailuryhmää. Sisarusvertailuryh
mä muodostettiin Tilastokeskuksessa hakemalla vuoden 2006 lopun tiedoista
tutkimusryhmään kuuluvien 15–24vuotiaat sisarukset, jotka eivät sisältyneet
lastensuojelurekisteristä poimittuun huostaanotettujen joukkoon. Sisaruksia
löytyi 5 583. Toiseksi vertailuryhmäksi poimittiin kaikki henkilöt, jotka vuoden
2006 lopussa olivat 15–24vuotiaita.

Aineiston kuvaus
Vuosina 1982–1991 syntyneitä, vuosien 1991–2006 välillä joskus huostassa ol
leita on aineistossa mukana 12 668. Heistä 6 486 on poikia ja 6 182 tyttöjä. Noin
puolet on otettu huostaan yli 12vuotiaana, neljännes alle kouluikäisenä (0–6 v)
ja neljännes alaasteikäisenä (7–12 v).
Aineiston lapset jakautuivat melko tasaisesti perhehoidossa tai laitoshuol
lossa olleisiin (41 % ja 38 %). Erilaisista sijoituspaikoista toisiin siirrettyjä oli 17
prosenttia (laitoshoidosta perhehoitoon tai päinvastoin) ja 4 prosentilla sijoitus
paikka on tarkoittanut sijoitusta tuettuun omaan asumiseen tai omaan kotiin.
Tässä ei havaita merkittävää eroa sukupuolen suhteen.
Suurin osa (65 %) aineiston perusjoukon lapsista on ollut sijoitettuna yhteen
sä alle viisi vuotta. Sijoituksen keston tarkastelussa on syytä huomioida lapsen
ikä: esimerkiksi 13 vuotta täyttäneen huostaanotto lakkaa, kun hän täyttää 18
vuotta, eli tämän ikäisen sijoitus kestää aina vähemmän kuin viisi vuotta. Koska
lastensuojelun tilastorekisteriä on ryhdytty kokoamaan vasta vuonna 1991, ai
neisto ei sisällä tietoja kaikista vuosina 1982–1991 syntyneiden sijoituksista (ks.
liite 2). Perusjoukon vanhempien ikäryhmien osalta tämä tarkoittaa, että heidän
aivan ensimmäisinä ikävuosinaan tapahtuneet mahdolliset huostaanotot eivät
sisälly rekisteriin. Nuorempien ikäryhmien osalta se tarkoittaa, että vuonna 2006
ensimmäistä kertaa huostaanotettujen 16 ja 17vuotiaiden sijoitushistoria jää
puutteelliseksi; emme voi tietää, jatkuuko se ja millaisena. Aineiston jakautu
minen ei siten kuvaa eri ikäryhmien tilannetta samalla tavoin.
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Tulokset raportoidaan kahdessa osassa. Ensin verrataan huostassa olleiden nuor
ten elämäntilannetta vuonna 2006 sisaruksiin ja koko väestön nuoriin. Tämän
jälkeen tarkastelua syvennetään jakamalla huostassa olleet huostassaolohistorian
perusteella ryhmiin ja vertailemalla näitä ryhmiä keskenään ja ulkopuolisiin
vertailuryhmiin.

Opiskelu ja suoritetut tutkinnot
Kouluikäisten ja erityisesti teiniikäisten huostaanoton taustalla on usein ollut
koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia (Hiitola 2008), ja huostaanoton yhtenä
tavoitteena usein onkin nimenomaan peruskoulun loppuun saattaminen. Tätä
taustaa vasten ei ole yllättävää, että huostassa olleiden osallistuminen tutkintoihin
tähtäävään koulutukseen on merkittävästi vähäisempää kuin muilla nuorilla
(kuvio 2). Kaikista 16vuotiaista vain 15 prosenttia ei opiskele, kun taas 16vuo
tiaista huostassa olleista jopa yli puolet ei rekisterien mukaan osallistu toisen
asteen koulutukseen. Kolmannes huostassa olleista 17 ja 18vuotiaista ei opiskele
lukiossa tai ammattikoulussa. Koko väestössä tämän ikäryhmän nuorista löytyy
ainoastaan noin 8 prosenttia muualta kuin koulunpenkiltä. Opiskelemattomien
osuus pienenee yhdellä prosenttiyksiköllä, jos koko ikäluokan osuudesta pois
tetaan huostassa olleet. Huostassa olleista selvästi muita samanikäisiä nuoria
useampi käy ammattikoulua. Sen sijaan lukiossa ja varsinkin ammattikorkeakou
lussa tai yliopistossa opiskelu on hyvin harvinaista. Huostassa olleet suorittavat
lisäksi ammattikoulun ikätovereitaan myöhemmin.
Huostassa olleet osallistuvat opintoihin hieman sisaruksiaan vähemmän.
16–18vuotiaista huostassa olleista 15 prosenttia käy lukiota, sisaruksista noin
20 prosenttia ja kaikista nuorista 50 prosenttia. On myös yleisempää, että sisa
rukset opiskelevat ammattikorkeakouluissa tai yliopistossa. Huostassa olleet ovat
aloittaneet toisen asteen opintonsa hieman sisaruksiaan myöhemmin. Molemmat
ryhmät eroavat kuitenkin merkitsevästi muista samanikäisistä, joiden opiskelu
lukiossa ja kolmannen asteen koulutuksessa on selvästi yleisempää.
Tilastokeskuksen tutkintorekisteriin ei kerätä tietoja peruskouluopintojen
loppuun suorittamisesta. Sen sijaan tutkintorekisteri sisältää tiedot peruskoulun
jälkeen suoritetuista tutkinnoista. Moni huostaanotettu nuori suorittaa lasten
suojelun tukemana peruskouluopintojaan vielä 18vuotiaana, osallistuu kymppi
luokan opetukseen, työpajoihin tai muuhun valmentavaan koulutukseen. Tästä
syystä näiden nuorten jatkoopintojen aloittaminen luonnollisestikin viivästyy.
Huostassa olleiden todennäköisyys suorittaa tutkinto on selkeästi ikätove
reita pienempi. Huostassa olleiden koulutus jäi 20–24vuotiaitten ikäluokissa
perusasteen tasolle yli kolme kertaa useammin kuin muilla nuorilla. Samanaikai
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sesti on syytä korostaa, että lähes puolet huostassa olleista 24vuotiaista on suo
rittanut tutkinnon perusasteen jälkeen (kuvio 3, s. 276) Näistä kolme neljäsosaa
on suorittanut ammattikoulututkinnon ja vajaa neljäsosa ylioppilastutkinnon.
Koko väestössä 24vuotiaista 83 prosenttia oli suorittanut perusasteen jälkeisen
tutkinnon. Näistä suurimmalla osalla korkein suoritettu tutkinto oli keskiasteen
tutkinto (noin joka toisella ylioppilastutkinto) ja 15 prosentilla korkeaasteen
tutkinto. Huostassa olleet pojat jäävät selvästi tyttöjä useammin vaille koulutusta.
Perusasteen koulutustasolle jääminen lisää sijoitettujen nuorten syrjäyty
misriskiä (Ploug 2003; Vinnerljung ja Sallnäs 2008). Ruotsalaisessa tutkimuksessa
kiinnitetään erityistä huomiota teineinä sijoitettujen nuorten koulutukseen, joka
jää viisi kertaa todennäköisemmin pelkän perusasteen varaan verrattuna vastaa
vanikäiseen väestöön (Vinnerljung ja Sallnäs 2008). Koulutustaso on huostassa
olleilla nuorilla aikuisilla jäänyt muuta ikäluokkaa alhaisemmaksi muissakin
Pohjoismaissa (Christoffersen 2003; Clausen ja Kristofersen 2008).

Kuvio 2. Huostassa olleiden, sisarusten ja koko väestön 16–24-vuotiaiden osallistuminen toisen tai
kolmannen asteen koulutukseen iän mukaan vuonna 2006.
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Kuvio 3. 24-vuotiaiden korkein suoritettu tutkinto vuonna 2006 sukupuolen mukaan, erikseen huos
tassa olleet ja koko ikäluokka.
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Pääasiallinen toiminta
Tarkasteltaessa huostassa olleiden ja koko ikäluokan toimintaa 15–24vuotiaina
havaitaan monia merkittäviä eroja (kuvio 4). Eniten huomiota herättää luokassa
”muut” olevien suuri osuus huostassa olleista. Jo 16vuotiaiden ryhmässä yli 15
prosenttia huostassa olleista on sellaisia, joilla ei Tilastokeskuksen tietojen mu
kaan ollut opiskelu tai työpaikkaa vuoden 2006 lopussa, mutta jotka myöskään
eivät olleet työttöminä. Tämä luokan osuus pysyy huostassa olleilla 15 prosentin
ja 20 prosentin välillä kaikissa ikäryhmissä.
Työttömyys on selvästi tavallisempaa huostassa olleiden kuin muiden
15–24vuotiaiden keskuudessa.Vuoden 2006 lopussa oli 16 prosenttia 22vuotiaista
huostassa olleista työttömänä, kun väestötasolla 22vuotiaista oli työttömänä vain
7 prosenttia. Tarkempi tarkastelu osoittaa, että 20vuotiaista huostassa olleista on
muihin 20vuotiaisiin verrattuna selvästi suurempi osa paitsi työttöminä myös
eläkkeellä, kotona hoitamassa lapsia ja varsinkin muissa (rekisterien ulkopuoli
sissa) toiminnoissa.
Koko väestön 20vuotiaista suurin osa (85 %) on töissä, opiskelemassa tai
varusmiehinä, kun vastaava osuus huostassa olleista on noin 60 prosenttia. Tulos
saattaa erityisesti huostassa olleiden osalta korostaa passiivisempaa toimintaa
kuin se todellisuudessa on, sillä joukossa saattaa olla sellaisia nuoria, jotka tosi
asiassa osallistuvat erityisten työllistämis ja koulutusväylien kautta työpajoihin,
aktivointitoimiin tai muuhun valmentavaan koulutukseen. Tämäntyyppiset
koulutukset, jotka eivät tähtää tutkintoihin, jäävät Tilastokeskuksen rekisterien
ulkopuolelle.
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Kuvio 4. Huostassa olleiden ja koko väestön 15–24-vuotiaiden pääasiallinen toiminta vuonna 2006.
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Tanskalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että huostassa olleiden työttömyys
oli merkittävästi yleisempää kuin muilla vastaavan ikäisillä (Christoffersen 2003).
Norjassa 70 prosenttia lastensuojeluasiakkaana olleista ja 40 prosenttia vertailu
ryhmän aikuisista oli jossain vaiheessa tarkastelujakson aikana ollut työttömänä.
Mahdollisuutta joutua työttömäksi lisäsi miessukupuoli, naimattomuus tai ero,
maahanmuuttajatausta ja vanhempien toimeentulotuen asiakkuus. Havaittiin
myös, että lastensuojelun asiakkaista jälkihuoltoa saaneilla nuorilla oli pienem
pi riski jäädä työttömäksi kuin jälkihuollon ulkopuolelle jääneillä. (Clausen ja
Kristofersen 2008.) Gunvor Anderssonin (2008) tutkimuksessa korostui, että
ne huostassa olleet, jotka saivat lukion suoritettua ilman suurempia vaikeuksia,
menestyivät myös työelämässä ja heillä oli muita useammin stabiili työtilanne.
Anderssonin 25 vuotta jatkunut seurantatutkimus tuotti pohjoismaisittain
positiivisemmat tulokset yhteiskuntaan kiinnittymisen suhteen: Andersson
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luokitteli 70 prosenttia tutkimistaan alle 4vuotiaana sijoitetuista aikuisiällä
”lainkuuliaisiksi kansalaisiksi”. Joka toisella oli vakaa työtilanne. Tutkimus
osoitti, että suuren syrjäytymisriskin elämäntilanteessa yhteiskunnan apu on
ollut vaikuttavaa. (Andersson 2008.)
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Perhetyyppi ja perheasema
Huostassa olleiden nuorten aikuisten perheasema on rekisteritiedon perusteella
selvästi erilainen kuin väestön samanikäisten perheasema. Kaikista alle 20vuo
tiaista suurin osa asuu vielä vanhempiensa kanssa (lapsen asemassa perheessä),
kun huostassa olleista näin asuu ainoastaan noin viidennes 18–19vuotiaana.
Tämä kuvannee niitä, jotka ovat palanneet asumaan vanhempiensa kanssa
(satunnaisesti osa voi olla rekisteröitynyt asumaan edelleen sijaisperheessä).
Huostassa olleista yli puolet asuu 18–24vuotiaina yksin (tai laitoksessa; kuvio 5).

Kuvio 5. Huostassa olleiden ja koko väestön 18–24-vuotiaiden perheasema vuonna 2006.
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Huostassa olleet solmivat parisuhteen tai asuvat oman lapsensa kanssa muita ikä
tovereita nuorempana. Joka neljäs 24vuotiaista huostassa olleista asuu lapsensa
kanssa. Kaikista 24vuotiaista lapsensa kanssa asuvien osuus on 15 prosenttia.
Vastaavat luvut vain naisille tuovat esille vieläkin suuremman eron huostassa
olleiden ja muun samanikäisen väestön välillä. Huostassa olleista 24vuotiaista
naisista 42 prosenttia asuu lapsensa kanssa, koko ikäryhmän naisista noin 20
prosenttia.
Yli 40 prosenttia huostassa olleista 18vuotaista naisista, joilla on lapsi, on
yksihuoltajia. Yksinhuoltajien osuus muitten samanikäisten lapsen kanssa elä
vien naisten ryhmässä on melkein yhtä suuri (37 %). Huostassa olleiden naisten
yksinhuoltajuudessa ei tapahdu samanlaisia muutoksia iän myötä kuin muun
väestön vastaavassa ikäryhmässä: 24vuotiaista huostassa olleista ja lapsen
kanssa elävistä naisista edelleen 39 prosenttia on yksinhuoltajia, kun kaikkien
24vuotiaiden naisten yksihuoltajuus on vähentynyt niin, että heidän osuutensa
on 21 prosenttia. (Kuvio 6.)

Kuvio 6. Huostassa olleiden ja koko väestön lapsen kanssa asuvien 18–24-vuotiaiden naisten perhe
tyyppi vuonna 2006.
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Koulutusasteen on todettu olevan yhteydessä synnytysikään. Pelkän perus
asteen suorittaneet naiset saavat ensimmäisen lapsensa huomattavasti nuo
rempana kuin korkeakoulutetut naiset (Ruokolainen ja Notkola 2007). Vähän
koulutusta saaneiden huostassa olleiden naisten varhainen synnytysikä on siten
linjassa väestötasolla tehdyn havainnon kanssa. Varhainen äitiys, lyhyt koulutus,
yksinhuoltajuus ja kiinnittyminen kotiin lapsia hoitamaan näyttäisivät liittyvän
huostassa olleiden nuorten naisten elämään.

Sijoitusiän ja -paikan sekä sijoituksen keston yhteys nuoren selviytymiseen
Huostassa olleet lapset ovat heterogeeninen ryhmä. Huostaanoton syyt vaihtele
vat tapauksittain. Erityisesti teiniikäisten huostaanottotilanne eroaa hyvinkin
paljon pienen lapsen huostaanottotilanteesta (Hiitola 2008). Käytettävissä oleva
rekisteriaineisto ei sisällä tietoa huostaanoton syistä, mutta kylläkin tiedot lapsen
iästä ensimmäisellä huostaanottokerralla, sijoituspaikasta ja sijoituksen yhteen
lasketusta kestosta. Nämä muuttujat kuvaavat lapselle tarjottua hoitoa, mutta
ne voivat myös toimia eräänlaisena taustoituksena ja lähestymistapana. Pienten
lasten huostaanoton syy liittyy useimmiten vanhempien ja huoltajien päihteiden
käytön, perheväkivallan ja mielenterveyden ongelmien synnyttämään hoidon
laiminlyöntiin ja kyvyttömyyteen huolehtia lapsesta. Teiniiässä tapahtuneet
huostaanotot ovat usein seurausta nuoren itsensä käyttäytymisestä, koulunkäyn
nin laiminlyömisestä, psyykkisestä ja rikollisesta oireilusta (ks. Hiitola 2008).

Opiskelu ja suoritetut tutkinnot
Kun tarkastellaan teiniiässä huostaanotettujen opiskelua 18vuotiaana, havaitaan
eroja sijoituspaikan mukaan. Noin joka toinen 18vuotias nuori, joka on otettu
huostaan 13–17vuotiaana ja joka on ollut sijoitettuina laitokseen, opiskelee, kun
taas melkein kolme neljästä perhehoidossa olleista, teininä huostaanotetuista
opiskelee 18vuotiaana, suurin osa ammattikoulussa. Saman verran opiskelee
alle kouluikäisinäkin perhehoitoon sijoitetuista, mutta heillä lukioopiskelu on
yleisempää (25 % perhehoitoon alle kouluikäisenä sijoitetuista ja 9 % perhehoi
toon teininä sijoitetuista).
Ääriryhmät, perheisiin lapsena (alle 13vuotiaana) sijoitetut ja teiniikäisenä
(13–17vuotiaana) laitoksiin sijoitetut, muistuttavat kuitenkin toisiaan siinä, että
he aloittavat opiskelun hieman muita samanikäisiä myöhemmin. Noin neljännes
laitoshoitoon 13–17vuotiaana sijoitetuista naisista opiskelee ammattikoulussa
vielä 24vuotiaana.
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Perhehoitoon lapsena sijoitetut menestyvät parhaiten ja eroavat vähiten
koulutustasoltaan koko 23–24vuotiaiden ikäryhmästä. Kuitenkin myös heitä
jää perusasteen koulutustasolle sukupuolesta riippumatta kaksi kertaa enemmän
kuin kaikista samaan ikäluokkaan kuuluvista (kuvio 7). Yllättävää ja kiinnosta
vaa on havaita, että perhesijoituksen merkitys ei ole kiinni siitä, onko lapsi ollut
koko lapsuutensa sijoitettu sijaisperheeseen vai onko hän ollut sijoitettuna vain
jonkin aikaa. Tällaiset lyhyen ajan (alle 5 vuotta) lapsina sijoitettuna olleet tytöt
jatkavat sijoitetuista lapsista eniten akateemisiin opintoihin, heistä neljännes
on kirjoittanut ylioppilaaksi ja 5 prosenttia jopa valmistunut yliopistosta tai
korkeakoulusta ennen kuin on täyttänyt 25 vuotta.

Kuvio 7. Koko väestön ja huostassa olleiden 23–24-vuotiaiden suorittamat tutkinnot sijoitushistorian
ja sukupuolen mukaan.
Kaikki 23–24-v. naiset
Kaikki 23–24-v. miehet
Nainen, 0–12 v, perhe, lyhyt
Nainen, 0–12 v, perhe, pitkä
Mies, 0–12 v, perhe, pitkä
Mies, 0–12 v, perhe, lyhyt
Nainen, 0–12 v, siirto, lyhyt
Nainen, 0–12 v, siirto, pitkä
Nainen, 0–12 v, laitos, pitkä

Perusaste
Ylioppilastutkinto
Muu keskiaste
Korkea-aste

Nainen, 0–12 v, laitos, lyhyt
Nainen, > 12 v, siirto
Nainen, > 12 v, perhe
Mies, 0–12 v, siirto, pitkä
Mies, 0–12 v, laitos, pitkä
Mies, > 12 v, perhe
Mies, 0–12 v, siirto, lyhyt
Nainen, > 12 v, laitos
Mies, 0–12 v, laitos, lyhyt
Mies, > 12 v, laitos
Mies, > 12 v, siirto
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Kuvan muuttujat: sukupuoli (mies, nainen), ikä ensimmäisellä huostaanottokerralla (0–12 v, > 12 v), pääasiallinen
sijoituspaikka (perhehoito, laitoshoito, siirto perhehoidosta laitoshoitoon tai päinvastoin), sijoituksen kesto
(lyhyt < 5 v, pitkä ≥ 5 v).
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Suomessa tytöt suorittavat poikia enemmän tutkintoja perusasteen jälkeen
– niin tekevät myös huostassa olleet tytöt, riippumatta siitä, minkä ikäisinä
heidät on huostaanotettu taikka millaisissa paikoissa he ovat olleet sijoitettuna.
Tästä on kuitenkin kaksi poikkeusta: perheisiin lapsina sijoitetut pojat ja teininä
laitoksiin sijoitetut tytöt. Sukupuolen lisäksi merkittävä asia kouluttautumisen
kannalta on, missä iässä lapsi otetaan huostaan ja sijoitetaan kodin ulkopuolelle.
Lapsena sijoitetuista suurempi osuus suorittaa jonkin tutkinnon perusasteen
jälkeen kuin teininä sijoitetuista. Kolmanneksi sukupuolesta riippumatta kou
lutukseen on yhteydessä myös se, mihin paikkaan lapsi on ollut sijoitettuna.
Molemmissa ryhmissä perhehoidossa olleet kulkevat koulutusuraa pidemmälle
kuin laitoshoidossa olleet.
Laitoshoidossa olleet tai useampaan erilaiseen sijoituspaikkaan teininä sijoi
tetut pojat jäävät koulutustasoltaan heikoimmaksi. Heistä 80 prosenttia on vielä
23–24vuotiaana vailla peruskoulun jälkeistä koulutusta. Melkein yhtä heikosti
koulutettuja ovat laitoshoitoon teininä sijoitetut tytöt, joista kolme neljästä on
vielä 23–24vuotiaina vailla tutkintoa. Hoitopaikan vaihto ei vaikuta tytöillä
koulutukseen kovinkaan kielteisesti. Laitoshoidosta perhehoitoon tai päinvastoin
siirtyneistä tytöistä on jopa suurempi osuus suorittanut peruskoulun jälkeisen
tutkinnon kuin ainoastaan laitoksiin sijoitetuista tytöistä.

Kiinnittyminen yhteiskuntaan
Huostassa olleiden lasten kiinnittymistä yhteiskuntaan nuorena aikuisena
tarkastellaan tavanomaisen, ikäkauteen liittyvien instituutioiden edustamaan
yhteiskunnalliseen toimintaan kiinnittymisen kautta. Tätä kuvaavana mittarina
käytetään tietoja nuorten aikuisten pääasiallisesta toiminnasta vuoden 2006
lopussa. Suurin osa 23–24vuotiaista on siirtynyt koulunpenkiltä palkkatyöhön,
perustanut perheen, on armeijassa tai jatkaa opiskelua – toisin sanoen kysymys ei
ole poiskäännyttämisestä, vaan he ovat kiinnittyneet johonkin yhteiskunnalliseen
instituutioon ja toimintaan (ks. kuvio 4, s. 277). Tulkinnoissa on syytä huomioida,
että 2000luvulla yhä useampi nuori on eri syistä pitänyt ns. välivuoden, ilman
kiinnittymistä näihin instituutioihin.
Tarkasteltaessa huostassa olleiden 23–24vuotiaiden nuorten kiinnittymistä
yhteiskuntaan erilaisen sijoitushistorian mukaan voidaan erottaa erilaisia ryhmiä
(kuvio 8). Parhaiten näyttävät kiinnittyvän yhteiskuntaan ne naiset, jotka on
otettu huostaan ja sijoitettu perhehoitoon alle 12vuotiaana. Ylipäänsä näyttää
siltä, että perhehoidossa olleista useampi kuin laitoshoidossa olleista käy töissä
tai opiskelee. Toisaalta erot teininä perhehoitoon tai laitoshoitoon sijoitettujen
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naisten välillä ovat hyvin pienet 2. Kummassakin ryhmässä melkein puolet
naisista ei ole 23–24vuotiaana kiinnittynyt tavanomaiseen yhteiskunnalliseen
toimintaan sen perusinstituutioiden kautta. Nuorempina sijoitetuista selkeästi
useampi käy töissä tai opiskelee, mikäli he ovat olleet sijoitettuina perheisiin
eivätkä laitoksiin. Heikoiten kiinnittyneeksi (syrjäytyneimmäksi) ryhmäksi
osoittautuvat laitoshoitoon teininä sijoitetut nuoret miehet, joista joka neljäs on
23–24vuotiaana rekisterien ulkopuolella (luokassa muut) ja neljäsosa on joko
työttömänä tai eläkkeellä.

Kuvio 8. Huostassa olleiden pääasiallinen toiminta 23–24-vuotiaana sijoitushistorian sekä sukupuolen
mukaan vuonna 2006.
Miehet
Laitoshoito 13+ v
Perhehoito 13+ v
Laitoshoito 0–12 v
Perhehoito 0–12 v
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Naiset
Laitoshoito 13+ v
Perhehoito 13+ v
Laitoshoito 0–12 v
Perhehoito 0–12 v

%
0

Työlliset
Opiskelijat
Varusmiehet
Lapsiaan kotona hoitavat
Työttömät
Eläkeläiset
Muut

2 Perhehoitoon teiniiässä sijoitetut tytöt ja pojat on käytännössä sijoitettu ns. ammatillisiin perhe
koteihin ja perheryhmäkoteihin, joiden toiminta muistuttaa enemmän laitosta kuin sijaisperhettä.
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Käsittelemme johtopäätöksissä kahdenlaisia asioita: yhtäältä tutkimuksen
tekemiseen ja tietojen saamiseen ja toisaalta tutkimuksen tuloksiin liittyviä
johtopäätöksiä. Tämän tutkimuksen tarkoitus on käynnistää huostaanotettuja
lapsia koskeva, valtakunnallisiin rekistereihin perustuva seurantatutkimus Suo
messa. Tutkimuskäyttöön emme ehtineet saada tietoja nuorimpien ikäluokkien
(1990–1991) kaikista mahdollisista sijoituksista vielä vuonna 2006, mutta vuoden
2010 rekisteri kattaa jo 1991 syntyneiden koko mahdollisen sijoitushistorian, myös
ne, jotka on vauvana huostaanotettu vuonna 1991 ja jotka ovat jälkihuollossa,
kunnes täyttävät 21 vuotta.
Kokonaisaineistosta lähteminen ja rekisterien yhdistely aineiston koontivai
heessa toivat jo esiin ensimmäisiä tutkimushavaintoja. Kun pitkittäisaineiston,
16 vuoden ajalta kertyneen lastensuojelurekisterin, tiedot yhdistettiin poikki
leikkausvuoden työssäkäyntirekisteriin, katosi 3,3 prosenttia perusaineistosta.
Puuttuva joukko sisältänee tänä aikana kuolleita tai maasta muuttaneita lapsia
ja nuoria sekä niitä, joiden henkilötunnus on ollut puutteellinen tai virheellinen.
Toiseksi tarkasteltaessa tilastoluokka ”muun” koostumusta havaittiin, että huos
tassa olleet löytyvät väestön yhteiskunnallista toimintaa kuvaavista rekistereistä
heikosti: 15–20 prosenttia joskus huostassa olleista nuorista löytyy pääasiallisen
toimintansa osalta luokasta ”muu”. Kolmanneksi havaittiin, ettei rekisteritiedoista
ole saatavissa huostassa olevien lasten perheasemaa koskevaa luotettavaa tietoa.
Väestörekisterikeskuksen perusrekisteri sisältää tiedon lapsen huostaanotta
neesta kunnasta (mikä jää lapsen kotikunnaksi huostassaoloajaksi), eikä siihen
tule kattavasti tietoa edes huostassa olevan lapsen asuinpaikasta. Perheasemaa
koskevasta rekisteröintipulmasta huolimatta perheeseen kuulumattomien (eli
yksin asuvien tai laitoksissa asuvien) osuus on suuri vielä silloinkin, kun huos
taanotto on lakannut ja nuori on täyttänyt 18 vuotta. Yhteiskuntapoliittisesti
onkin tärkeää huolehtia siitä, että yleisen väestötasoisen tarkastelun rinnalla
tuodaan näkyviin myös toisia todellisuuksia, sellaisia jotka ovat muutoin vaarassa
jäädä näkymättömiin.
Tässä tutkimuksessa verrattiin huostassa olleita nuoria heidän eihuostassa
olleisiin sisaruksiinsa ryhmätasolla. Koska käytössä ei ollut yksilötasoista tut
kimusaineistoa, sisaruksia ei voitu tarkastella suhteessa heidän huostaanotetun
siskonsa tai veljensä tietoihin. Sijoitushistoriaan liittyvillä tekijöillähän näyttäisi
olevan hyvinkin suuri merkitys huostassa olleiden koulutukselle ja yhteiskuntaan
kiinnittymiselle. Eihuostaanotettujen sisarusten sisällyttäminen tutkimukseen
ei tuota aitoa vertailuasetelmaa. Sisarukset voivat syntyä samaan perheeseen (sa
moille vanhemmille), mutta he eivät koskaan synny eivätkä kasva samanlaisessa
tilanteessa ja kasvuympäristössä kuin huostaanotetut sisaruksensa.
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Tulosten mukaan huostassa olleiden koulutustaso jää huomattavasti ikä
ryhmänsä koulutustasoa matalammaksi. Tästä huolimatta Suomesta voidaan
raportoida hyvä tulos: joka toinen huostassa ollut nuori on jatkanut opiskelua
peruskoulun jälkeiseen tutkintoon. Tutkimuksemme mukaan huostassa olleista
pisimmälle opiskelevat alle 13vuotiaana perheisiin sijoitetut tytöt ja pojat. Ly
hyen aikaa lapsina huostassa olleet tytöt jatkavat sijoitetuista lapsista useimmin
akateemisiin opintoihin. Oletettavasti tällöin kysymys on tilanteesta, jossa lapsen
lyhytaikainen sijoitus äkillisessä kriisitilanteessa on sisältänyt intensiivisen per
heintervention. Vanhemmat ovat havahtuneet huomaamaan kehityksen suunnan
ja halunneet apua. Tilanteeseen on saatu järjestettyä erityistä tukea, vähennetty
perheen kuormitusta, ja lapsi on voitu kotiuttaa. Kotiutus jo sinänsä kertoo
tilanteen paranemisesta (vrt. Hiitola 2009), ja vanhemmat alkavat paremmin
ottaa vastuuta lapsen perushoivasta. Gunvor Anderssonin (2008) mukaan per
heen psykososiaalinen tilanne parantui sinä aikana, kun lapsi oli laitoksessa ja
kun samanaikaisesti perheelle annettiin erilaista tukea ja kun perheen tilannetta
myös kontrolloitiin.
Huostaanotetuista parhaiten näyttävät kiinnittyvän yhteiskuntaan ne naiset,
jotka on lapsena (0–12vuotiaina) otettu huostaan ja sijoitettu perhehoitoon. Toi
seen ääripäähän sijoittuvat laitoshoidossa tai monessa eri sijoituspaikassa olleet
13–17vuotiaina sijoitetut pojat, jotka jäävät koulutustasoltaan muista selvästi
jälkeen. Heistä peräti 80 prosenttia on vielä 23–24vuotiaana vailla peruskou
lun jälkeistä koulutusta. Melkein yhtä heikosti koulutettuja ovat laitoshoitoon
13–17vuotiaina sijoitetut tytöt, joista kolme neljästä on vielä 23–24vuotiaina
vailla tutkintoa. Heikoiten yhteiskuntaan kiinnittyneeksi ryhmäksi osoittautuvat
laitoshoitoon teininä sijoitetut nuoret miehet, joista yksi neljäsosa on 23–24vuo
tiaana rekisterien ulkopuolella (luokassa ”muut”) ja toinen neljäsosa on joko
työttömänä tai eläkkeellä.
Myös kansainvälinen tutkimus osoittaa melko yhtenevästi, että niillä lap
silla ja nuorilla, jotka otetaan huostaan vasta teiniikäisenä ja jotka sijoitetaan
laitoksiin, on suurin syrjäytymisriski. Onkin hyvin huolestuttavaa, että juuri
16–17vuotiaiden huostaanotot ovat Suomessa 2000luvulla lisääntyneet. Teini
ikäisinä huostaanotettuja sijoitetaan yhä enemmän laitoshoitoon, ja laitoshoidon
kehitystrendi on ollut kohti yksityisiä yksiköitä (Heino 2009a). Yksityistymisen
trendi on koskenut erityisesti ns. perheryhmäkoteja, jotka käytännössä ovat
ammatillisia perhekoteja ja pieniä laitoksia.
Tulosten tulkinta on vaativaa, sillä sen enempää lapset ja nuoret kuin
lastensuojelun yksikötkään eivät ole samassa tilanteessa hoitojakson alussa ja
lopussa. Olisi yksinkertaistavaa todeta perhehoidon onnistuneen ja laitoshuol
lon epäonnistuneen. Laitoksiin valikoituville nuorille ei ole tarjolla eikä yleensä
löydy sijaisperhettä. Lisäksi he tarvitsevat usein vankempaa ja ammatillisempaa
hoitoympäristöä kuin tavallinen sijaisperhe voi tarjota. Sijaisperheillä ja laitoksilla
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on omat tehtävänsä ja paikkansa yhteiskunnallisessa lasten ja nuorten erityistason
hoidossa. Tulosten pohdinta onkin syytä ulottaa koko prosessiin: mitä lapselle
on tapahtunut kotona ja lapsuuden ajan erilaisissa kasvuympäristöissä, mitä
lapselle on tapahtunut ennen huostaanottoa ja perhe tai laitossijoitusta ja miten
elämä asettuu sijaishuollon aikana ja tämän elämänvaiheen jälkeen. Tutkimus
puhuu vahvasti sen puolesta, että myös lasten sijaishuollon tarkempi analyysi ja
kehittäminen ovat tarpeen.
Tutkimus nostaa esiin kriittisen kysymyksen jälkihuollon sisällöstä ja
toimivuudesta huostaanoton jälkeen. Kuntien velvollisuus on järjestää nuoren
tarvitsema jälkihuolto huostaanoton jälkeen aina 21vuotiaaksi asti. Tutkimuk
set sijoitettuna olleiden nuorten kokemuksista (Jahnukainen 2004; Reinikainen
2009) vahvistavat johtopäätöstä, jonka mukaan nuori kokee jäävänsä varsin
yksin. Toisaalta hän heti huostaanoton jälkeen ja sijoituspaikasta irtautuessaan
usein haluaakin selvitä yksin ja ilman holhousta. Ruotsalaisessa tutkimuksessa
havaittiin (Sallnäs ym. 2004), että katkenneiden sijoitusten jälkeen nuorten
yhteydenpito sijoituspaikkaan yleisimmin loppuu, olipa kysymys laitoksesta tai
perhehoidosta lähteneistä. Nuoren mahdollisuudet selviytyä ovat paremmat, kun
kontakti ja luottamuksellinen suhde aikuiseen säilyvät.
Julkisen vallan tulisi juuri tässä vaiheessa, siirtymävaiheessa nuoruudesta
aikuisuuteen, olla joustava ja tarjota pitkäjänteisesti tukea, vaikka kontakti
nuoreen ajoittain katkeaisi. Tutkimustulokset puoltavat jälkihuollon vahvis
tamista, mutta myös sitä, että ikärajan ei pitäisi estää itsenäisen selviytymisen
tukemisen jatkumista. Jos huostaanoton tarkoituksen toteutumiseksi ja loppuun
saattamiseksi tuki on yksittäistapauksissa perusteltua, sitä pitää antaa vaikka
24vuotiaaksi. Lisäksi sosiaalityön keinot ovat rajalliset koulutus ja työpaik
kojen luomisessa ja järjestämisessä. Sen vuoksi yhteiskunnalla on erityinen
vastuu huolehtia siitä, että huostaanotettujen nuorten työllistymiseen sisältyy
vaihtoehtoisia ja monimuotoisia polkuja, joiden varrella turvataan yksilöllinen
ja yhteisöllinen kuntoutumisen tuki. Kuten WredeJäntti (2010) väitöskirjassaan
osoittaa, yhteiskunnan ohjausmekanismit ja virallinen tukijärjestelmä toimivat
kaavamaisesti, ongelmia yksilöllistäen ja yksilöä syyllistäen sekä etäistäen kiin
nostustaan niin, että lopulta juuri eniten apua tarvitsevia ei kohdata yksilöinä
eivätkä he saa tarvitsemaansa apua työllisyys ja aktivointipolitiikan kautta.
Tarvitaan siis uudenlaisia räätälöityjä ratkaisuja yleensä nuorten ja erityisesti
huostaanotetttujen nuorten yhteiskuntaan kiinnittymisen helpottamiseksi.
Preventiiviset toimet ovat huostaanotettujen lasten hoidossa ja jälkihuollossa
osoittautuneet tarkoituksenmukaisiksi sukupolvittaisen syrjäytymisen ehkäise
miseksi (vrt. Bruskas 2008; Clausen ja Kristofersen 2008). Huostassa olleiden
ihmisten elämäntilanteet ja kulut poikkeavat toisistaan paljonkin. Yleisten
preventiivisten keinojen rinnalla tulisi nuorilla olla saatavilla erityisesti ja myös
yksilöllisesti kohdennettua tukea, joka voi avata polkuja selviytymisen ja onnis
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tumisen kokemuksiin ennalta ehkäisevästi ja heti kun huonoosaistavat tekijät
uhkaavat kasautua. Huostassa olleisiin kohdistetut korjaavat ja kuntouttavat
toimet voidaan nähdä ehkäiseväksi toiminnaksi, kun niitä katsotaan seuraavan
sukupolven perspektiivistä.
Tässä tutkimuksessa ei ollut käytettävissä perheen taustatietoja. Rekisteri
pohjaisesti on kuitenkin mahdollista selvittää myös perheiden olosuhteita, sillä
lasten vanhemmat ovat identifioitavissa ja heistä on saatavissa tietoja eri rekiste
reistä. Esimerkiksi perheasemasta ja sosioekonomisesta tilanteesta olisi saatavissa
tietoja Tilastokeskuksesta. Näiden tietojen yhdistäminen tutkimustarkoituksiin
edellyttäisi kuitenkin tilastolain muuttamista. Toisaalta tilastointia varten olisi
nykylainsäädännön vallitessakin täysin mahdollista yhdistää THL:n ja Tilasto
keskuksen rekisteritietoja ja tuottaa jatkuvaluonteisesti tilastotietoa huostaan
otettujen lasten perhetaustasta ja olosuhteista. Tällaisia tilastoja ei kuitenkaan
tuoteta. Valtio on lailla delegoinut kunnille vallan päättää lapsen huostaanotosta
ja lapsen tarvitseman avun, hoidon ja sijaishuollon järjestämisestä. On vähintään
kohtuullista edellyttää, että niin kunnissa kuin valtakunnallisestikin pitäisi pys
tyä seuraamaan näiden päätösten kohdistumista ja niiden vaikutuksia. Julkisen
vallan olisi syytä tietää, keitä lapsia ja millaisista perheistä se ottaa huostaan ja
tapahtuuko tässä muutoksia ajan myötä. Seuranta edellyttäisi sekä rekisteripoh
jaisen seurannan että myös erillisselvitysten toteuttamista säännöllisesti. Kyse ei
ole suuresta resurssipanoksesta, koska rekisteritiedot ovat valmiina saatavissa.
Tarvitaan tahtoa, innovatiivista otetta ja osaamista – ja lisäksi voimavarojen
kohdennusta erillisselvitysten käynnistämiseen.
Tämä tutkimus nostaa esiin kysymyksen mahdollisuuksien tasaarvon toteu
tumisesta lastensuojelun sijaishuollon sisällä. Tulevaisuudessa on tarkoitus tutkia
tarkemmin, millaisia selviytymisen ja syrjäytymisen polkuja ja mekanismeja
sisältyy perhehoidon ja laitoshuollon käytäntöihin ja paikallisiin menettelyihin.
SKIDIKIDStutkimusohjelmaan sisältyvä akatemiahankkeemme käynnistyi
vuoden 2010 alussa, ja se jatkuu vuoden 2013 loppuun. Tutkimuskokonaisuus
on monimenetelmällinen ja moninäkökulmainen. Huostaanotettujen lasten
elämänkulkuja tutkitaan tarkastelemalla yhtäältä hyvinvointia ja terveyttä
uhkaavia riskitekijöitä, toisaalta selviytymistä tukevia ja riskeiltä suojaavia teki
jöitä. Selviytymistä tarkastellaan sekä ryhmäkohtaisesti että henkilökohtaisena
prosessina. Tutkimuksessa yhdistyy kvantitatiivinen tilastollinen tutkimus ja
etnografinen tutkimus. Syrjäytymisen ja selviytymisen prosesseja tarkastellaan
ja läpivalaistaan kolmesta näkökulmasta: valtakunnallisesta, paikallisesta sekä
myös lapsen ja vanhempien merkityksenannon ja osallisuuden näkökulmasta.
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Stakesin (nykyisin THL:n) ylläpitämä lastensuojelurekisteri sisältää vuodesta 1991
vuosittain kunnista kerättyä yksilötasoista tietoa sijoitetuista lapsista. Lastensuojelu
rekisteri sisältää tiedot lapsen sijoituspaikasta (mm. perhe tai laitoshoito), sijoituksen
juridisesta perusteesta sekä sijoituksen alkamis ja päättymispäivämäärästä. Tätä
tutkimusta varten rekisteristä muodostettiin seuraavat muuttujat: lapsen sijoitusten
yhteenlaskettu kesto, lapsen ikä ensimmäisellä huostaanottokerralla, ensimmäisen sijoi
tuksen peruste sekä pääasiallinen sijoituspaikka. Lastensuojelurekisterin perusteella ei
valitettavasti ole mahdollista tarkastella sijoitusten pysyvyyttä lapsen näkökulmasta
ja verrata stabiileja sijoituksia, jossa huostassa olleet ovat pysyneet samassa perheessä
koko lapsuuden ajan, sijoitusperhettä vaihtamaan joutuneisiin. Rekisteriin on tullut
merkintä ainoastaan, jos sijoitusmuoto on vaihtunut.
Väestön taloudellista toimintaa kuvaavan Tilastokeskuksen työssäkäynti
tilaston aineisto kerätään lukuisista eri rekistereistä: Väestörekisterikeskuksen
väestötietojärjestelmästä, Eläketurvakeskuksen, Valtiokonttorin ja Kuntien eläkeva
kuutuksen työsuhdeaineistoista, Tilastokeskuksen tutkinto sekä opiskelijarekiste
reistä, työministeriön työnhakijarekisteristä ja pääesikunnan varusmiesrekisteristä.
Työssäkäyntitilaston aineisto sisältää tietoa kaikista vuoden lopussa Suomessa
vakituisesti asuvista. Opiskelijarekisterissä ovat kaikki kunkin vuoden syyskuussa
jossakin toisen tai kolmannen asteen oppilaitoksessa kirjoilla olevat. Peruskoulussa
(myös ns. kymppiluokalla) ja työpajoissa opiskelevista ei löydy tietoja opiskelijare
kisteristä. Tutkintorekisteriin Tilastokeskus kerää tutkintotietoja kaikista Suomessa
suoritetuista perusasteen jälkeisistä yli 400 tuntia kestäneistä koulutuksista.
Työssäkäyntitilastossa henkilöt luokitellaan vuoden viimeisen viikon pääasial
lisen toiminnan mukaan seuraaviin luokkiin: työlliset, työttömät, opiskelijat, varus
miehet, eläkeläiset ja muut. Jos henkilöstä on tietoa useammasta rekisteristä, luokitte
lussa priorisoidaan varusmies ja työnhakijarekisteristä tullutta tietoa. Rekisteritieto
voimassa olevasta työsuhteesta katsotaan ensisijaiseksi verrattuna opiskeluun. Täten
esimerkiksi joululomallaan jouluapulaisen työtä tehnyt yliopistoopiskelija on
luokiteltu työlliseksi. Mikäli henkilöstä ei löydy tietoa opiskelija, työnhakija, työ
suhde, varusmies tai eläkerekisteristä, hänet luokitellaan luokkaan ”muut”. Tähän
luokkaan sisältyy muun muassa hoitovapaalla ilman jatkuvaa työsuhdetta olevat ja
pääsykokeisiin pääasiallisesti opiskelevat. Toisaalta juuri tähän luokkaan ajatellaan
sijoittuvan myös eri tavalla syrjäytyneet. Tätä tutkimusta varten ”muut”luokasta
on eriytetty ne, joilla on alle 3vuotias lapsi kotonaan, ja heistä on muodostettu oma
ryhmä ”kotona lapsia hoitamassa”.
Työssäkäyntitilaston aineistosta poimittiin myös tieto huostassa olleiden perhe
asemasta ja perhetyypistä vuonna 2006. Perheeksi katsotaan sekä avo että avioper
heet ja lapsensa kanssa asuvat. Yksin tai laitoksissa asuvat luokitellaan perheeseen
kuulumattomiin.
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Lastensuojelurekisteristä:
Lapsen sijoitusten yhteenlaskettu kesto
1) < 5 vuotta
2) 5–12 vuotta
3) > 12 vuotta
Lapsen ikä ensimmäisellä huostaanottokerralla
1) 0–6 vuotta
2) 7–12 vuotta
3) 13–17 vuotta
Ensimmäisen sijoituksen peruste
1) kiireellinen huostaanotto
2) suostumukseen perustuva huostaanotto
3) tahdonvastainen huostaanotto
Pääasiallinen sijoituspaikka
1) aina perhehoidossa (sisältäen myös perheryhmäkotihoitoa)
2) aina laitoshoidossa
3) sekä laitos että perhehoidossa
4) muu, joka sisältää sijoituksen tuettuun omaan asumiseen tai omaan kotiin
Työssäkäyntitilastosta:
Opiskelu syyskuussa 2006
1) ammattikoulu
2) lukio
3) ammattikorkeakoulu tai yliopisto
Suoritettu korkein tutkinto vuoden 2006 loppuun mennessä
1) ylioppilastutkinto
2) muu keskiasteen tutkinto
3) korkeaasteen tutkinto
Pääasiallinen toiminta vuoden viimeisellä viikolla
1) työlliset
2) työttömät
3) opiskelijat
4) varusmiehet
5) eläkeläiset
6) kotona lapsia hoitamassa
7) muut
Perheasema
1) perheeseen kuulumaton
2) perheen päämies tai puoliso
3) lapsen asemassa perheessä
Perhetyyppi
1) perheeseen kuulumaton
2) lapseton pari
3) pari ja lapsi/lapset
4) yksinhuoltajaperhe
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MolemSynmat
tymä- Ikä sukuvuosi 2006 puolet Poika Tyttö
1991

15

12 668

6 486

6 182

1 409

690

719

Ikä, jolloin on voinut olla lastensuojelurekisterissä
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1990

16

1 583

820

763

1989

17

1 541

777

764

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1988

18

1 456

752

704

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1987

19

1 296

652

644

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1986

20

1 219

630

589

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1985

21

1 153

597

556

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1984

22

1 164

612

552

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1983

23

1 000

527

473

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1982

24

847

429

418

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Perhepiirissä

294

Karoliina Koskenvuo
Lapsuudentapahtumat, terveys ja elämäntyytyväisyys
Johdanto
Väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen on ollut jo pitkään yksi
yhteiskuntapolitiikan keskeisistä tavoitteista ja haasteita. Terveyserojen taustalla
vaikuttaa usein valikoituminen erilaisille koulutus ja työurille jo lapsuudesta
lähtien. Perimä ja yhteiskuntaan sekä elinympäristöön liittyvät tekijät vaikuttavat
terveyteen läpi elämän. Selkeitä syyseuraussuhteita hyvinvoinnille ja eriarvoisuu
delle terveydessä ja sosiaalisissa olosuhteissa elämänkaaren aikana on kuitenkin
vaikea osoittaa. Erilaisten tekijöiden ja vaikutusmekanismien tutkiminen lisää
ymmärrystä elinympäristön ja yksilön vuorovaikutuksen merkityksestä tervey
delle ja hyvinvoinnille.
Elämänkaaren merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille painotettiin myös
helmikuussa 2010 pidetyssä kotimaisessa konsensuskokouksessa Nuorten hyvinja pahoinvointi 2010. Konsensuskokouksessa nostettiin esille, kuinka jo lapsuu
dessa ja nuoruudessa alkava huonoosaisuus, sisältäen myös huonon terveyden,
on useimmiten erilaisten ongelmien kasautumista. Terveysongelmien ja haital
listen elintapatottumusten todettiin kasautuvan jo nuoruudessa nimenomaan
niihin ryhmiin, joista valikoidutaan aikuisena alemmille koulutus ja työurille.
Lapsena havaitun psyykkisen oireilun todettiin ennustavan vahvasti myöhempiä
mielenterveysongelmia ja muita terveysongelmia, kuten ylipainoa, tupakointia,
alkoholinkäyttöä ja huonoa elämänhallintaa. (Konsensuslausuma 2010.)
Ihmisen koko elämän voidaan sanoa olevan jatkuvaa geeniekspressiota:
ympäristötekijät – olosuhteet ja elämäntapahtumat – muovaavat läpi elämän
yksilöllisten ominaisuuksiemme toteutumista ja alttiuttamme sairastua eri tau
teihin. Yhtä lailla yhteiskunnan rakenne vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin
koko elämänkaaren ajan. Elämänkaarinäkökulmaa painottavissa tutkimuksissa
pyritäänkin selvittämään, kuinka altistuminen erilaisille biologisille, sosiaalisille,
taloudellisille ja emotionaalisille olosuhteille sikiöaikana, varhaislapsuudessa sekä
nuoruudessa vaikuttavat aikuisiän terveyteen, sosioekonomiseen asemaan sekä
työuraan ja kuinka varhainen altistuminen kuormittaville tekijöille voi selittää
myös väestöryhmien välisiä terveyseroja.
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1900luvun alussa alettiin enenevässä määrin tiedostaa elämänkaaren ja
etenkin lapsuuden sosiaalisten olosuhteiden ja ravitsemuksen merkitys elä
mänaikaiselle riskille sairastua eri tauteihin. Elämänkaariepidemiologiassa alkoi
1900luvun puolivälissä hahmottua selkeästi kaksi keskeistä ajatussuuntaa elämän
kaaren varhaisvaiheiden merkityksestä myöhemmälle terveydentilalle: 1) riskien
elämänkaaren aikainen kumuloituminen ja 2) terveydentilan kehityksen kannalta
kriittisten periodien merkitys. (Kuh ja Smith 2004, 15–37.) 2000luvulla on alettu
saada yhä enemmän tutkimusnäyttöä ympäristön ja geenien välisistä yhteisvai
kutuksista ja niiden merkityksestä eri sairauksien puhkeamisessa. Perinnöllinen
alttius eri sairauksiin vaihtelee yksilöittäin ja taudin puhkeamisen aiheuttaakin
nykykäsityksen mukaan usein geenien ja ympäristötekijöiden monimutkaiset
yhteisvaikutukset (Caspi ja Moffitt 2006; Jokela ym. 2007).
Lapsuuden olosuhteiden terveysvaikutusten tutkimus on laajentunut noin
puolessa vuosisadassa lähinnä sepelvaltimotaudista mielenterveyteen ja moniteki
jäisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin, kuten varhaiseläkkeelle siirtymiseen. Paino
tukset elämänkaariepidemiologisessa tutkimuksessa ovat vaihdelleet perheittäin
kasautuvien tekijöiden (geneettiset tekijät, lapsuudenaikaiset ympäristötekijät)
korostamisesta lapsuudenaikaisten sosioekonomisten olosuhteiden ja historial
listen tapahtumien (lapsuudenkoti/yhteiskunta, syntymäkohorttivaikutukset)
painottamiseen ja viime aikoina myös sukupolvien välisen (transgenerational)
periytymisen merkitykseen ja monimutkaisten geeni–ympäristöyhdysvaiku
tusten tutkimiseen.
Tämän artikkelin tavoitteena on:
1. luoda lyhyt katsaus aiempaan tutkimukseen lapsuudentapahtumien ja
olosuhteiden merkityksestä aikuisiän terveyteen: sikiöajan ja varhais
lapsuuden altistukset; lapsuuden kodin sosioekonominen asema ja terveys;
lapsuuden kuormittavat tapahtumat ja terveys
2. esittää aiempaan tutkimukseen ja eri selitysmalleihin pohjautuva teo
reettinen malli lapsuuden olosuhteiden ja tapahtumien ja aikuisiän
terveyden ja hyvinvoinnin välisestä yhteydestä
3. selvittää lapsuuden kodin emotionaalisesti ja taloudellisesti kuormittavien
elämäntapahtumien yhteyttä aikuisiän elämäntyytyväisyyteen.
Artikkeli jakautuu kahteen osaan: katsaukseen ja tutkimusosioon. Katsaus
osiossa tarkastellaan lyhyesti aiempaa tutkimusta, joka liittyy lapsuuden olo
suhteiden ja tapahtumien merkitykseen aikuisiän terveyteen. Ensin käsitellään
aiempia tutkimuksia, jotka liittyvät sikiöajan ja varhaislapsuuden altistusten
merkitykseen, tämän jälkeen tutkimuksia lapsuuden sosioekonomisen aseman
merkityksestä sekä tutkimuksia kuormittavien lapsuudentapahtumien yhtey
destä aikuisiän terveyteen. Katsausosion lopuksi tarkastellaan erilaisia esitettyjä
selitysmalleja sille, miten ja mitä kautta lapsuuden olosuhteet ja tapahtumat ovat
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yhteydessä aikuisiän terveyteen, sekä esitetään aiempaan tutkimukseen poh
jautuva teoreettinen malli lapsuuden olosuhteiden ja tapahtumien ja aikuisiän
terveyden ja hyvinvoinnin välisestä yhteydestä.
Elämänkaariepidemiologista tutkimusta lapsuuden materiaalisten ja
emotionaalisten olosuhteiden merkityksestä terveyteen on tehty paljon. Sen
sijaan vähemmän on tutkittu lapsuudentapahtumien yhteyttä subjektiiviseen
hyvinvoinnin kokemukseen aikuisiässä. Artikkelin tutkimusosiossa (Lapsuu
dentapahtumat ja elämäntyytyväisyys, s. 303) tarkastellaankin lapsuudenkodin
emotionaalisesti ja taloudellisesti kuormittavien tapahtumien yhteyttä aikuisiän
hyvinvointiin elämäntyytyväisyydellä (life satisfaction) mitattuna. Aineistona
käytetään laajaa työikäisiä suomalaisia koskevaa seurantatutkimusaineistoa
(Health and Social Support, HeSSup).

Katsaus aiempaan tutkimukseen
Sikiöajan ja varhaislapsuuden altistukset ja terveys
Elämänkaariepidemiologisen tutkimuksen yksi tunnetuimpia olettamuksia on
1980luvulla esitetty ns. Barkerin hypoteesi, jonka mukaan sikiöajan hidas kasvu
ja alhainen syntymäpaino lisäävät riskiä sairastua eri tauteihin aikuisiässä. Si
kiöajan hitaan kasvun ja alhaisen syntymäpainon on havaittu olevan yhteydessä
aikuisiän sydän ja verisuonitauteihin, metaboliseen oireyhtymään, krooniseen
keuhkosairauteen ja 2tyypin diabetekseen, masennusoireisiin, skitsofreniaan ja
myös sosioekonomiseen asemaan (Barker ja Osmond 1986; Barker ym. 1993, 2002
ja 2005; Forsén ym. 2000; Wahlbeck ym. 2001; Rautanen ym. 2006; Räikkönen
ym. 2007; Salonen ym. 2009). Toisaalta jo hyvin nuorilla lapsilla on havaittu ate
roskleroosin (valtimonrasvoittumistaudin) kehittymiseen viittaavia muutoksia
verisuonistossa (Pesonen ym. 1975; Charakida ym. 2007). Etenkin nuoruusiän
ylipaino ennakoi myöhempää ylipainoa (Dietz ja Gortmaker 2001) ja ennustaa
sydän ja verisuonitautikuolleisuutta (Hoffmans ym. 1989).
Aliravitsemus ja tietyt infektiosairaudet lapsuudessa on yhdistetty riskiin
sairastua mm. tuberkuloosiin, reumaattisen sydänsairauteen, maksasyöpään ja
Bhepatiittiin. Lapsuudenaikaisten virusaltistusten vaikutukset terveydentilaan
voivat olla sekä negatiivisia, kuten on esitetty mm. nuoruusiän diabetesriskin ja
Alzheimerin taudin kehittymisen osalta, että positiivisia suojaavan immuniteetti
järjestelmän kehittymisen kannalta (ns. hygieniahypoteesi). (Elo ja Preston 1992.)
Enenevässä määrin tutkitaan äidin raskauden aikana sairastettujen infektioiden
merkitystä lapsen myöhempään terveyteen, kuten riskiin sairastua aikuisiän skitso
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freniaan (Brown 2006; Brown ym. 2009). Suomalaiseen aineistoon perustuvassa
tutkimuksessa (Clarke ym. 2009) havaittiin, että äidin raskauden aikainen virtsa
tietulehdus lisäsi lapsen myöhempää riskiä sairastua skitsofreniaan, jos perheessä
oli aiemmin todettuja psykoottisia häiriöitä.
Tutkimusnäyttöä on myös siitä, että äidin voimakas stressitila ja terveyteen
liittyvä riskikäyttäytyminen, kuten alkoholinkäyttö, vaikuttavat sikiön kasvuun
ja kehitykseen (Ouellette ym. 1977; Hanson ym. 1978). Raskaudenaikainen al
koholialtistus on merkittävin ennalta ehkäistävissä oleva kehitysvammaisuutta
aiheuttava tekijä länsimaissa (Streissguth 1997, 8, 280). Primaariprevention lisäksi
erityisen tärkeätä on ymmärtää tehokkaan hoidon ja kuntoutuksen merkitys
lapsen kehitykselle jo ennen lapsen syntymää ja syntymän jälkeen (Stratton ym.
1996, 154–193).
Suomalaisen kaksoskohorttitutkimuksen tulosten mukaan (Romanov
1988) äidin alkoholinkäyttö vähentää lapsen syntymäpainoa ja pituutta ja on
myös yhteydessä vastasyntyneen hengitys ja syömishäiriöihin. Seurantatutki
muksissa äidin raskaudenaikaisen tupakoinnin ja alkoholinkäytön on todettu
lisäävän lapsen riskiä psykoottisiin oireisiin nuoruusiässä (Zammit ym. 2009).
Äidin raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on niin ikään yhteydessä lapsuusajan
oppimisvaikeuksiin, käytöshäiriöihin, psyykkiseen kehitystasoon ja kielellisen
kehityksen viiveisiin (AuttiRämö ym. 1992; AuttiRämö 2000). Termi FASD
(fetal alcohol spectrum disorders) kuvaa alkoholialtistuksen aiheuttamien sikiö
vaurioiden kirjoa tyypillisine oireineen, joihin kuuluvat tietyt kallon ja kasvojen
piirteet, kasvuhäiriöt, älyllisen ja kielellisen kehityksen viivästymät ja psyykkiset
oireet (AuttiRämö ym. 2008).
Koposen (2006) tutkimuksessa päihteille altistuneiden lasten kasvuympä
ristöstä ja kehityksestä havaittiin, että alkoholin lisäksi myös huumeille altistu
neilla (amfetamiini, kannabis, heroiini) lapsilla kielen, puheen, tarkkaavuuden,
keskittymiskyvyn ja sosiaalisen kanssakäymisen ongelmat olivat tyypillisiä.
Merkittävää lasten kehityksen kannalta oli se, miten varhain lapset oli sijoitettu
pitkäaikaisesti pois biologisesta perheestään ja miten paljon kuormittavia elä
mänkokemuksia heillä oli. Vähiten oireilivat ne lapset, jotka eivät olleet koskaan
eläneet biologisten vanhempiensa kanssa.
Äidin raskauden aikainen voimakas stressi altistaa lapsen erilaisille emo
tionaalisille ja kognitiivisille ongelmille, joita ovat mm. ADHDoireyhtymä,
ahdistuneisuus ja kielellisen kehityksen viiveet (Talge ym. 2007). Australialaisessa
tutkimuksessa (Wilkins ym. 2004), jossa seurattiin noin 8 500:aa raskaana olevaa
naista ja syntyneitä lapsia 13 vuoden ikään asti, huomattiin biologisten tekijöiden,
kuten raskauden keston, raskauden aikaisten oireiden ja ongelmien synnytyk
sessä, ennustavan etenkin lapsen fyysiseen terveyteen liittyvää elämänlaatua.
Psykososiaalista terveyteen liittyvää elämänlaatua ennustivat äidin raskauden
aikainen ikä (alle 20vuotiaiden äitien lapsilla oli heikompi psykososiaaliseen
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terveyteen liittyvä elämänlaatu), äidin asenne raskauteen ja lapsen hoitoon sekä
äidin psyykkinen hyvinvointi. Lapsen käyttäytymishäiriöt viiden vuoden iässä
ennustivat heikentynyttä fyysiseen ja psykososiaaliseen terveyteen liittyvää
elämänlaatua varhaisnuoruudessa.
Lapsuudenajan kuormitukset eivät välttämättä ole aina vaikutuksiltaan
negatiivisia. Hygieniahypoteesin mukaan varhaislapsuuden infektiokuorman
väheneminen on yhteydessä allergisten ja autoimmuunisairauksien yleistymiseen
kehittyneissä maissa. Esimerkiksi varhaisen altistumisen maabakteereille on
havaittu olevan yhteydessä pienempään riskiin sairastua allergiseen nuhaan ja
astmaan (Kilpeläinen ym. 2002; Viinanen ym. 2007). Autoimmuunisairauksien,
kuten tyypin 1 diabeteksen, esiintyminen on huomattavasti yleisempää Suomessa
kuin Venäjän Karjalassa. Ympäristötekijöillä ilmeisestikin on huomattava merki
tys autoimmuunitautien puhkeamisessa. Elinympäristö Suomessa saattaa edistää
autoimmuunitautien, kuten tyypin 1 diabeteksen ja keliakian, käynnistymistä ja
etenemistä, kun taas Karjalan tasavallan elinympäristössä olevat tekijät saattavat
suojata autoimmuunitautien puhkeamiselta ja etenemiseltä (Kondrashova ym.
2005 ja 2008).

Lapsuuden sosioekonominen asema ja terveys
Aiemmassa epidemiologisessa ja sosiologisessa elämänkaaritutkimuksessa on
erityisen paljon tutkittu sosioekonomisten tekijöiden terveysvaikutuksia. Sosio
ekonominen asema on niin voimakkaasti yhteydessä terveydentilaan, että toisi
naan sosioekonomista asemaa on pidetty sairauksien ”fundamentaalisena” syynä
(Kroenke 2008). Sosioekonomisen aseman yhteydestä aikuisiän terveydentilaan
on vahvaa näyttöä (Koskenvuo ym. 1981; Marmot ym. 1991; Mackenbach ym.
1997; Lahelma ym. 2005). Terveyden lisäksi sosioekonominen asema on yhtey
dessä myös työuran pituuteen ja työssä jatkamisaikomuksiin (Månsson ym. 1998;
Forma ja Harkonmäki 2001; Harkonmäki 2007). Runsaslukuisesta tutkimuksesta
huolimatta on kuitenkin epäselvää, mitkä ovat ne välittävät mekanismit, joiden
kautta sosioekonominen asema vaikuttaa terveydentilaan läpi elämänkaaren.
Lapsuuden sosioekonominen asema vaikuttaa altistumiseen materiaalisille
olosuhteille, joilla on taas vaikutuksia terveyteen elämänkaaren eri vaiheissa.
Lapsuuden alhaisen sosioekonomisen aseman ja materiaalisten olosuhteiden voi
myös ajatella haittaavan kognitiivista ja psykososiaalista kehitystä, millä puoles
taan on negatiivisia terveysvaikutuksia. Alhainen sosioekonominen asema myös
määrittää psykososiaalista ympäristöä, jolla taas voi olla haitallisia kehityksellisiä
ja biologisia seuraamuksia. Terveysongelmilla, joihin ovat mahdollisesti vaikut
taneet tekijät varhaisessa psykososiaalisessa ympäristössä, voidaan katsoa myös
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olevan suora ja itsenäinen vaikutus siihen, minkälaiselle koulutus ja työuralle
ja sosiaalistaloudelliseen asemaan ihminen elämässään päätyy. (Kroenke 2008.)
Lapsuuden sosioekonomisia olosuhteita on usein mitattu vanhempien kou
lutustasolla tai ammattiasemalla. Vanhempien alhainen sosioekonominen asema
on yhteydessä lapsen myöhempään koulutustasoon sekä aikuisiän terveydenti
laan (Rahkonen ym. 1997; Smith ja Lynch 2004, 77–115; Galobardes ym. 2006;
Mäkinen ym. 2006.) Amerikkalaisessa tutkimuksessa (Health and Retirement
Study) isän korkeampi koulutustaso ja koettu lapsuuden kodin hyvinvointi oli
yhteydessä paremmaksi koettuun aikuisiän terveydentilaan (Elo 1998). Britti
läisessä (1958 British Birth Cohort) tutkimuksessa todettiin lapsuuden alhaisen
sosioekonomisen aseman yhteys kuolleisuusriskiin seuraavien tautien osalta:
sydän ja verisuonitaudit, keuhkosairaudet, keuhko ja mahasyöpä.
Suomalaisessa tutkimuksessa (KIHD, Kuopio Ischemic Heart Disease)
havaittiin, että sosiaalistaloudellisesti huonommassa asemassa lapsuudessa elä
neillä miehillä oli lisääntynyt riski kuolla etenkin sydän ja verisuonitauteihin.
(Kauhanen ym. 2006.) Norjalaisessa väestötason tutkimuksessa (Elstad 2005)
lapsuuden ajan taloudelliset vaikeudet olivat yhteydessä lapsuudessa koettuihin
stressaaviin ihmissuhteisiin (vanhempilapsisuhde) ja alhainen koulutustaso
aikuisuudessa lisäsi terveyteen liittyvää riskikäyttäytymistä.
Lapsuuden ajan perherakenteen ja sosioekonomisen aseman yhteyttä elä
mäntyytyväisyyteen aikuisiässä selvitettiin noin 9 000 vastaajaa käsittäneessä
yhdysvaltalaisessa kyselytutkimuksessa (the General Social Survey, 1989–1994)
(Louis ja Zhao 2002). Sekä lapsuuden perherakenne että lapsuuden sosioekono
minen asema ennustivat aikuisiän elämäntyytyväisyyttä (yleinen tyytyväisyys
elämään, tyytyväisyys ystävyyssuhteisiin), kun aikuisiän elämäntapahtumia ja
tilannetta ei ollut otettu huomioon. Kun aikuisuuden elämäntapahtumat otettiin
huomioon, lapsuuden perherakenteen ja sosioekonomisen aseman yhteys ei ollut
enää tilastollisesti merkitsevä. Perherakenne ei välttämättä kuvaa lapsuuden ajan
olosuhteita kovinkaan hyvin – esimerkiksi vanhempien väliset jatkuvat ristiriidat
ovat haitallisempia lapsen hyvinvoinnille kuin eläminen yksinhuoltajaperheessä.

Lapsuuden kuormittavat tapahtumat ja terveys
Lapsuudenaikaiset vaikeudet ja traumaattiset kokemukset ennakoivat erityisesti
aikuisiän psyykkistä oireilua ja masennusta (Chapman ym. 2004; Salokangas
ym. 2006). Niin ikään psyykkisesti oireilevilla riskipotilailla on enemmän
traumaattisia lapsuudenkokemuksia ja kuormittavia elämäntapahtumia (Salo
kangas ym. 2007). Suomalaisen vuonna 1981 syntyneiden kohorttitutkimuksen
tulosten mukaan 8vuotiaana mitattu psyykkinen oireilu ennustaa nuoruusiän
ja varhaisaikuisuuden itsemurhayrityksiä ja itsemurhia, mielenterveyshäiriöitä ja
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alhaista koherenssin tunnetta (Sourander ym. 2007 ja 2009a; Ristkari ym. 2009).
Myös kiusaamiskokemukset 8 vuoden iässä – sekä kiusaaminen että kiusatuksi
tuleminen – ennakoivat riskiä joutua sairaalahoitoon psyykkisten syiden takia
ja psyykenlääkkeiden käyttöä (Sourander ym. 2009b).
HeSSupseurantatutkimuksessa (Health and Social Support Study), joka
kattaa noin 26 000 työikäistä suomalaista, on tutkittu lapsuudentapahtumien
yhteyttä terveyteen liittyviin tekijöihin aikuisiässä. Kuormittavia lapsuuden
tapahtumia ovat: vanhempien avioero, pitkäaikaiset huomattavat taloudelliset
vaikeudet, vakavat ristiriitaisuudet perheessä, jatkuva pelko jotain perheenjäsentä
kohtaan, perheenjäsenen vakava sairaus ja alkoholiongelmat perheessä. Tämän
lisäksi on kysytty äiti ja isäsuhdetta lapsuudessa ja nuoruudessa. Kuormittavat
lapsuudentapahtumat ennakoivat aikuisiän depressiota (Korkeila ym. 2005),
sepelvaltimotautia (Sumanen ym. 2005; Korkeila ym. 2010), syöpää (Korpimäki
ym. 2008), mahahaavaa (Sumanen ym. 2009) ja migreeniä (Sumanen ym. 2007).
Niin ikään suomalaisessa Terveys 2000 aineistoon perustuvissa tutkimuksissa
on lapsuudenaikaisten kuormittavien olosuhteiden ja tapahtumien havaittu
ennakoivan riskiä aikuisiän mielenterveys ja alkoholiongelmiin (Pirkola ym.
2005), nuoren aikuisiän huonoksi koettuun terveyteen, ylipainoon, tupakointiin
ja alkoholin suurkulutukseen (Kestilä 2008).
Lapsuuden kuormittavat tapahtumat myös ennakoivat riskiä siirtyä työ
kyvyttömyyseläkkeelle (Harkonmäki ym. 2007). Mitä enemmän lapsuuteen on
kasautunut kuormitustekijöitä, sitä yleisempiä ovat myös vahvat aikomukset
siirtyä varhemmin eläkkeelle. Lapsuudentapahtumat ennustavat myös alempaa
koulutustasoa ja terveyteen liittyvään riskikäyttäytymistä, kuten alkoholin on
gelmakäyttöä ja tupakointia sekä tauti ja väkivaltakuolleisuutta. Huomattavaa
on, että somaattisten, psyykkisten ja sosiaalisten terveyden riskitekijöiden on
todettu usein kasautuvan samoille henkilöille ja aiheuttavan erilaisia haitallisia
seuraamuksia, kuten ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä. (Harkonmäki ym.
2007, 2008a ja 2008b.)
Koskenvuon ym. (2010) tulokset osoittavat, että lapsuudenkodin vaikeu
det ennakoivat huonoa unen laatua aikuisiässä. Riski huonoon unen laatuun
on huomattavasti kohonnut, jos lapsuudentapahtumien ohella lapsuudessa ja
nuoruudessa on ollut huono suhde jompaankumpaan vanhempaan. Yksittäi
sistä lapsuudentapahtumista haitallisimmaksi unen laadun kannalta osoittautui
jatkuva pelko jotain perheenjäsentä kohtaan. Seuraavaksi eniten unen laatua
heikensivät jatkuvat ristiriitaisuudet perheessä. Myös pitkäaikaiset taloudelliset
vaikeudet, lapsuudenperheen jäsenen vakava sairaus ja alkoholiongelmat per
heessä olivat yhteydessä huonoon unen laatuun. Vanhempien avioeron yhteys
aikuisiän huonoon unen laatuun oli heikoin. Tätä tulosta tukee aiempi havainto
siitä, että yksittäisistä lapsuudentapahtumista ainoastaan avioero ei lisää riskiä
siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle (Harkonmäki ym. 2007).
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Kasvuolosuhteet ja tapahtumat muovaavat persoonallisuuden kehitty
mistä lapsuudessa ja nuoruudessa. Tutkimuksia etenkin yhteyttä välittävistä
mekanismeista ja seurauksista tarvitaan kuitenkin lisää. Australialaisessa tut
kimuksessa lapsuudenajan negatiivisten kokemusten ja sekä emotionaalisesti
että taloudellisesti kuormittavien olosuhteiden todettiin olevan yhteydessä
aikuisiän persoonallisuuteen – erityisesti neuroottisuuteen ja taipumukseen
suhtautua asioihin negatiivisesti (Rosenman ja Rodgers 2006). Suomalaisessa
HeSSupaineistoon perustuvassa tutkimuksessa (Korkeila ym. 2004) havaittiin
yhteys lapsuuden kuormittavien tapahtumien ja pessimistisen elämänasenteen
välillä: mitä enemmän lapsuuteen oli kasautunut kuormittavia tapahtumia,
sitä vähemmän optimistisesti elämään suhtauduttiin. Sen sijaan hyvä suhde
vanhempiin lapsuudessa oli yhteydessä optimistisempaan elämänasenteeseen
ja näytti suojaavan pessimismiltä vaikeita tapahtumia lapsuudessaan kokeneita.

Lapsuudentapahtumien, olosuhteiden ja aikuisiän terveyden välistä
yhteyttä koskevat selitysmallit
Tässä luvussa kuvataan erilaisia selitysmalleja, joita on esitetty lapsuuden olosuh
teiden, tapahtumien ja aikuisiän terveyden välisestä yhteydestä. Luvun lopussa
esitetään edellisessä luvussa kuvattuun aiempaan tutkimukseen ja eri selitys
malleihin pohjautuva teoreettinen malli lapsuuden olosuhteiden ja tapahtumien
yhteydestä aikuisiän terveyteen ja hyvinvointiin.
BenShlomon ja Kuhin mukaan (2002) selitysmallit, joiden kautta lapsuuden
olosuhteet vaikuttavat aikuisiän riskiin sairastua keuhkosairauksiin, voidaan
jakaa biologiseen, sosiaaliseen, sosiobiologiseen ja biososiaaliseen. Biologisen
selitysmallin mukaan sikiöajan kasvuun liittyvät ongelmat ovat yhteydessä
keuhkojen kehittymiseen ja lapsuusajan hengitystieinfektioalttiuteen, joka taas
lisää riskiä aikuisiän keuhkosairauksiin (vrt. Barkerin hypoteesi). Sosiaalisen
selitysmallin mukaan lapsuusajan huonot sosioekonomiset olosuhteet altistavat
alemmalle sosioekonomiselle asemalle myös aikuisuudessa ja terveyteen liitty
vään riskikäyttäytymiseen, kuten tupakointiin. Sosiobiologisen selitysmallin
mukaan lapsuuden sosioekonomiset olosuhteet ovat yhteydessä lapsuusajan
hengitystiesairauksiin esimerkiksi passiiviselle tupakoinnille ja huonolle ravit
semukselle altistumisen kautta ja lapsuusajan sairastelu taas lisää riskiä aikui
siän keuhkosairauksiin. Biososiaalisen selitysmallin mukaan jatkuvat infektiot
ja sairastelu lapsuudessa altistavat alemmille koulutus, ammatti ja työurille
valikoitumiseen.
Esitettyjen selitysmallien (kuten BenShlomon ja Kuhin mallit, ks. edellä)
mukaisia lapsuuden olosuhteiden ja tapahtumien yhteyttä ja vaikutusmekanis
meja aikuisiän terveyteen on selitetty kolmella tavalla. On ajateltu, että lapsuuden
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olosuhteilla on suora, itsenäinen vaikutus aikuisiän terveyteen (latenssimalli, käy
tetty myös nimitystä critical period model). Lapsuuden olosuhteet ja tapahtumat
voivat vaikuttaa aikuisiän terveyteen myös esimerkiksi alemmille koulutus ja
työurille valikoitumisen kautta (polkumalli). Lapsuuden ja aikuisuuden olo
suhteiden ja tapahtumien on niin ikään katsottu yhdessä vaikuttavan aikuisiän
terveyteen ja vahvistavan toinen toistensa vaikutuksia (kumulatiivinen malli).
(Kuh ja BenShlomo 2004, 3–14.)
Puhtaasti biologinen malli, jossa olosuhteet varhaisessa lapsuudessa
muovaavat eri elinten ja toimintojen kehittymistä, on ehkä lähinnä luettavissa
latenssimalliin. Esimerkiksi lapsuudessa koettu vakava stressi ja kaltoinkohtelu
voivat vaikuttaa pysyvästi aivojen kehittymiseen, stressinsäätely ja immuuni
järjestelmän toimintaan. Sosiaalinen malli (käytetty myös termiä sosiaalinen
valikoitumismalli) ja biososiaalinen malli asettuvat lähelle polkumallia, erityisesti
silloin, jos ajatellaan että lapsuuden alempi sosioekonominen asema, kuormittavat
tapahtumat ja terveysongelmat lapsuudessa ovat yhteydessä aikuisiän terveyteen
ja hyvinvointiin alemmille koulutus ja työurille valikoitumisen, omaksuttujen
terveyteen liittyvien käyttäytymismallien (behavioraalinen selitysmalli) sekä
aikuisuuden olosuhteiden ja elämäntapahtumien kautta. Aiempien tutkimusten
tulokset ovat antaneet tukea yhtä lailla kumulatiiviselle, latenssi ja polkumallille.
(Elo 1998; Hertzman 1999; Kuh ja BenShlomo 2004, 3–14; Boyce ja Keating 2004,
415–445; Karlsson ym. 2007; Choi ym. 2009; Dube ym. 2009.)
Sekä miehillä että naisilla geneettinen alttius sairastua vakavaan masennuk
seen välittyy osittain persoonallisuustekijöiden (neurotisismi), traumaattisten
elämäntapahtumien ja päihteiden väärinkäytön kautta (Kendler ym. 2002 ja
2006). Riskiin sairastua vakavaan masennukseen vaikuttavat sekä kuormittavat
varhaiset lapsuudentapahtumat että aikuisuuden elämäntapahtumat. Altistumi
sella ensimmäisen kymmenen elinvuoden aikana kuormittaville kokemuksille
ja olosuhteille (lapsuuden alhainen sosioekonomisen asema, kaltoinkohtelu ja
sosiaalinen eristäminen) on sekä kumulatiivinen että itsenäinen yhteys vakavaan
masennukseen, korkeisiin tulehdusarvoihin (hsCRP) ja metabolisen oireyhtymän
riskitekijöihin, kuten ylipainoon, korkeaan verenpaineeseen, korkeaan koko
naiskolesteroliarvoon ja veren sokeriarvoihin (Danese ym. 2009). Psykologisten
tekijöiden (vihastumistaipumus, masentuneisuus/alakulo) on havaittu olevan
merkittävämpiä lapsuudentapahtumien yhteyttä sepelvaltimotautiin välittäviä
tekijöitä kuin perinteiset sepelvaltimotaudin riskitekijät, joita ovat tupakointi,
vähäinen liikunta, ylipaino, verenpaine ja diabetes (Dong ym. 2004).
Kuviossa 1 esitetään aiempaan tutkimusnäyttöön pohjautuva mukailtu
malli lapsuudentapahtumien ja olosuhteiden yhteydestä aikuisiän terveyteen ja
hyvinvointiin. Terveyteen ja hyvinvointiin läpi elämän vaikuttavat perinnölliset
alttiustekijät (perimä), sikiöajan ja varhaislapsuuden altistukset, lapsuudenta
pahtumat ja olosuhteet, koulutus ja työura (sosioekonominen asema), terveys
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käyttäytyminen sekä sosiaaliset suhteet. Haitallisten ja suojaavien ulkoisten
tekijöiden merkitys riskille sairastua elämän eri vaiheissa vaihtelee yksilöittäin,
ja osa vaihtelusta voidaan selittää perinnöllisillä alttiustekijöillä. Perinnölliset
alttiustekijät yhdessä ulkoisten altistustekijöiden kanssa muovaavat aivojen ja
stressinsäätelyjärjestelmän sekä persoonallisuuden ja tunneelämän kehittymistä.
Asennoituminen toisiin ihmisiin, tapa reagoida erilaisiin tilanteisiin ja ravinto
sekä liikuntatottumukset opitaan usein jo lapsuudessa. Koulutus, siviilisääty
ja sosiaaliset suhteet ovat yhteydessä terveyskäyttäytymiseen. Terveyskäyttäy
tyminen myös ennustaa siviilisäätyä ja valikoitumista erilaisille koulutus ja
työurille. Lapsuudentapahtumat ja olosuhteet vaikuttavat aikuisiän terveyteen
ja hyvinvointiin eri tekijöiden (kuten persoonallisuuden, koulutuksen ja ter
veyskäyttäytymisen) kautta, itsenäisesti ja kumulatiivisesti yhdessä aikuisiän
tekijöiden kanssa.

Kuvio 1. Lapsuudentapahtumien ja olosuhteiden yhteys aikuisiän terveyteen ja hyvinvointiin.
Perimä

Sikiöaika ja
varhaislapsuuden
altistukset (mm.
Barkerin hypoteesi)
Lapsuuden
emotionaaliset
tapahtumat ja
olosuhteet
Lapsuuden
sosioekonomiset
olosuhteet

Aivot ja
sressin
säätely

Koulutus
ja sosio
ekonominen
asema
Terveys
käyttäytyminen

Persoo
nallisuus,
voimavarat
ja tunne
elämä

Aikuisiän
terveys ja
hyvinvointi

Sosiaaliset
suhteet
Siviilisääty

Lapsuudentapahtumat ja elämäntyytyväisyys
Subjektiivisesti koetun hyvinvoinnin merkitys etenkin psyykkiselle terveydelle
elintason noustessa on kasvanut. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet elämän
tyytyväisyyden ennustavan merkittävästi sekä tauti että tapaturmakuolleisuutta,
itsemurhaa, riskiä siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle ja masennusta (Koivumaa
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Honkanen ym. 2000, 2001, 2004a ja b). Sen lisäksi, että elämäntyytyväisyys
ennustaa masennusta, elämäntyytyväisyys korreloi vahvasti paljon käytetyn
Beckin masennusmittarin (BDI21, Beck Depression Inventory) kanssa (Koivumaa
Honkanen 2004b). Näin ollen elämäntyytyväisyysmittaria voidaan käyttää
myös masennusriskissä olevien seulontaan. Elämäntyytyväisyys on myös todettu
15 vuoden seurannassa melko pysyväksi, etenkin elämäänsä tyytymättömien
kohdalla (KoivumaaHonkanen ym. 2005).
Koska elämäntyytyväisyyden yhteys sekä psyykkiseen että fyysiseen tervey
teen ja työssä jatkamiseen on vahvasti osoitettu, on tärkeätä selvittää tekijöitä,
jotka ennustavat aikuisiän elämäntyytyväisyyttä. Laajoja väestöaineistoon pe
rustuvia tutkimuksia lapsuuden ajan kuormittavien tapahtumien yhteydestä ai
kuisiän elämäntyytyväisyyteen (life satisfaction) ei ole tehty. Tämän tutkimuksen
tarkoituksena onkin selvittää lapsuuden sekä emotionaalisesti että taloudellisesti
kuormittavien tapahtumien yhteyttä elämäntyytyväisyyteen.

Aineisto ja menetelmät
Aineisto ja muuttujat

Aineistona tutkimuksessa käytettiin Health and Social Support seurantatutki
musaineistoa (HeSSup). HeSSuptutkimus perustuu laajaan otokseen työikäi
sistä suomalaisista, jotka vuonna 1998 olivat iältään 20–24, 30–34, 40–44 ja
50–54vuotiaita. Ensimmäinen kysely tehtiin vuonna 1998 (n = 25 901) ja
seurantakysely vuonna 2003. Kyselylomakkeen kysymykset painottuvat vah
vasti terveyteen, elämäntapahtumiin, psykososiaalisiin tekijöihin ja työuraan.
Vuoden 1998 kyselyyn vastasi 40 prosenttia ja seurantakyselyyn 80 prosenttia.
Katoanalyysien mukaan vuoden 1998 kyselyssä todettiin, että vastaamattomien
tautikuolleisuus oli 1,4kertainen verrattuna vastanneisiin, eläkkeellä olevat
vastasivat hiukan useammin kuin työssä olevat ja vähän koulutetut yksin elävät
miehet vastasivat harvemmin kuin koulutetut naiset (Korkeila ym. 2001; Suomi
nen ym. 2010). Kyselyaineistoon on yhdistetty kattavasti erilaisia terveyteen sekä
toiminta ja työkykyyn liittyviä rekisteritietoja, kuten tietoja kuolleisuudesta,
lääkekorvauksista, sairaalahoitojaksoista ja eläkkeistä.
Tässä tutkimuksessa elämäntyytyväisyyttä mitattiin neljällä kysymyksellä
(Allardt 1973, KoivumaaHonkanen ym. 2000), jotka perustuvat vuoden 2003
seurantakyselyyn: ”Tuntuuko sinusta, että sinun elämäsi on juuri nyt 1) Hyvin
kiinnostavaa / melko kiinnostavaa / melko ikävää / hyvin ikävää / en osaa sanoa;
2) Hyvin onnellista / melko onnellista / melko onnetonta / hyvin onnetonta /
en osaa sanoa; 3) Hyvin helppoa / melko helppoa / melko kovaa / hyvin kovaa /
en osaa sanoa ja 4) Tuntuuko sinusta siltä, että juuri nyt olet: Hyvin yksinäinen
/ melko yksinäinen / en lainkaan yksinäinen / en osaa sanoa”. Kysymys 4 yksi
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näisyydestä käännettiin samansuuntaiseksi kolmen muun kysymyksen kanssa
ja koska vastausvaihtoehtoja oli yksi vähemmän kuin muissa kysymyksissä, arvo
1 koodattiin arvoksi 5. ”En osaa sanoa” ja puuttuva tieto koodattiin jokaisen
kysymyksen kohdalla arvoksi 3, jos oli vastannut vähintään kolmeen kysy
mykseen neljästä kysymyksestä. Neljästä elämäntyytyväisyyttä kartoittavasta
kysymyksestä muodostettiin summamuuttuja, jonka arvot vaihtelivat välillä
4–20 (summapistemäärän kasvu merkitsee vähäisempää tyytyväisyyttä). Sum
mamuuttuja luokiteltiin tämän jälkeen kolmeen luokkaan seuraavalla tavalla
(KoivumaaHonkanen ym. 2000): 1) tyytyväiset (4–6), 2) vähemmän tyytyväiset
(7–11) ja 3) tyytymättömät (12–20).
Lapsuudenaikaisia kuormittavia elämäntapahtumia on kartoitettu kuuden
kysymyksen avulla, jotka koskevat vanhempien avioeroa, perheen pitkäaikaisia
taloudellisia vaikeuksia, vakavien ristiriitaisuuksien esiintymistä perheessä,
jatkuvaa pelkoa jotakuta perheenjäsentä kohtaan, perheenjäsenen vakavaa tai
pitkäaikaista sairautta ja perheenjäsenen ongelmia alkoholinkäytön vuoksi
(Harkonmäki ym. 2007). Tässä tutkimuksessa käytettiin lapsuudentapahtu
mien osalta vuoden 1998 kyselytietoja. Lapsuudenaikaisista tapahtumista ja
olosuhteista on ensin muodostettu summamuuttuja, joka on tämän jälkeen
jaettu seuraaviin luokkiin: 1 = 0 tapahtumaa, 2 = 1–2 tapahtumaa, 3 = 3–4
tapahtumaa, 4 = 5–6 tapahtumaa. Toistomittaukseen (2003) perustuen lasketut
kappaarvot yksittäisten tapahtumien osalta vaihtelevat välillä 0,6–0,9, joten
retrospektiivistä kysymystä lapsuudentapahtumista voidaan pitää luotettavana.
Lapsuudentapahtumia koskevien kysymyksien toistettavuutta on myös tutkittu
vertaamalla 5 vuoden välein tehtyjen mittausten samankaltaisuutta. Täsmälleen
saman vastauksen antaneiden osuudet olivat hyvin suuria sekä riippumattomia
vastaajien iästä ja terveydestä. (Koskenvuo ym. 2010.)
Tutkimuksessa käytetyt ikäryhmät (vuonna 1998) ovat: 20–24/30–34/40–
44/50–54. Koulutusta ja siviilisäätyä koskevat tiedot ovat niin ikään ensimmäises
tä kyselystä vuodelta 1998. Koulutusta kuvaava muuttuja perustuu kysymykseen
”Mikä on ammattikoulutuksesi?: Ei ammatillista koulutusta / ammattikurssi
/ oppisopimuskoulutus / ammattikoulu / opistotason tutkinto / ammattikor
keakoulututkinto / yliopisto tai korkeakoulututkinto”. Tässä tutkimuksessa
koulutusta kuvaava muuttuja on luokiteltu seuraavasti: yliopisto tai korkea
koulututkinto / opistotason tutkinto / ammattikoulu tai oppisopimuskoulutus
/ei ammatillista koulutusta tai lyhyt ammattikurssi. Siviilisääty on luokiteltu
seuraavasti: Naimisissa / naimaton / uusissa naimisissa / avoliitossa / eronnut
tai asumuserossa / leski.
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Tutkittaessa lapsuudentapahtumien ja elämäntyytyväisyyden välistä yhteyttä
tilastollisena analyysimenetelmänä käytetään multinomiaalista regressiota.
Multinomiaalisessa regressiossa selitettävä muuttuja – elämäntyytyväisyys –
on useampiluokkainen (tyytyväiset / vähemmän tyytyväiset / tyytymättömät).
Multinomiaalisten regressiomallien tulokset on esitetty odds ratio lukuina (OR)
(vedonlyöntisuhteiden suhteina). Odds ratio luvut kuvaavat selitettävän tekijän
esiintymistodennäköisyyttä tutkimukseen valittujen selittävien ja tutkittavaa
yhteyttä sekoittavien muuttujien luokissa (tässä tutkimuksessa: lapsuudentapah
tumat; muut muuttujat: ikä, sukupuoli, koulutus, siviilisääty). Erojen tilastollista
merkitsevyyttä on testattu 95 prosentin luottamusvälien (LV) avulla.

Tulokset
Kyselyyn vastanneista tyytyväisiä elämäänsä (pistemäärä 4–6) oli 24,2 prosenttia,
vähemmän tyytyväisiä 56,9 prosenttia (pistemäärä 7–11) ja tyytymättömiä 18,9
prosenttia (pistemäärä 12–20). Vastaajista 39,6 prosenttia ei ollut kokenut lapsuu
dessaan kuormittavia emotionaalisia tai huomattavia taloudellisia vaikeuksia,
41,7 prosenttia raportoi kokeneensa yhden tai kaksi kuormittavaa tapahtumaa,
15,4 prosenttia kolme tai neljä tapahtumaa ja 3,3 prosenttia viisi tai kuusi tapah
tumaa. Taulukossa 1 on esitetty elämäntyytyväisyyden ja sosiodemografisten
muuttujien jakaumat lapsuudentapahtumien eri luokissa: ei yhtään tapahtumaa
/ 1–2 tapahtumaa / 3–4 tapahtumaa / 5–6 tapahtumaa.
Verrattuna niihin, jotka eivät olleet kokeneet lapsuudessaan kuormittavia
emotionaalisia tai taloudellisia vaikeuksia, lapsuudessaan kuormittavia tapah
tumia kokeneet olivat useammin alemmin koulutettuja, eronneita tai elämäänsä
tyytymättömiä (ks. taulukko 1). Neljä prosenttia ammatillista koulutusta vailla
olevista tai enintään lyhyen ammattikurssin suorittaneista oli kokenut lapsuu
dessaan viisi tai kuusi kuormittavaa tapahtumaa ja noin 17 prosenttia kolme
tai neljä tapahtumaa. Yliopisto tai korkeakoulututkinnon suorittaneista noin
13 prosenttia raportoi kokeneensa kolme tai neljä kuormittavaa tapahtumaa ja
vain kaksi prosenttia viisi tai kuusi tapahtumaa. Eronneista tai asumuserossa
olevista useampia kuormittavia tapahtumia lapsuudessaan oli kokenut lähes joka
kolmas. Naimisissa oleviin verrattuna uusissa naimisissa olevat tai avoliitossa
elävät sekä lesket raportoivat niin ikään useammin kuormittavia lapsuuden ajan
tapahtumia.
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Taulukko 1. Elämäntyytyväisyyden ja sosiodemografisten tekijöiden (ikä, sukupuoli, koulutus, siviili
sääty) jakaumat lapsuudentapahtumien lukumäärän mukaan, %.
Kuormittavia
lapsuudentapahtumia

Ei
Tapahtumia Tapahtumia Tapahtumia
tapahtumia
1–2
3–4
5–6

Yhteensä,
% (n)

Ikä ( χ2 < 0,001)
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20–24

45,6

38,3

13,6

2,5

100 (6 898)

30–34

40,2

39,1

16,9

3,8

100 (6 112)

40–44

36,9

41,7

17,4

3,9

100 (6 225)

35,1

47,8

14,1

3,0

100 (6 564)

Nainen

37,4

41,7

16,9

4,0

100 (15 228)

Mies

42,6

41,8

13,3

2,3

100 (10 572)

Tyytyväiset

45,7

39,8

12,2

2,3

100 (4 687)

Vähemmän tyytyväiset

40,3

41,9

14,9

2,8

100 (11 032)

Tyytymättömät

32,1

43,5

19,1

5,4

100 (3 662)

Yliopisto/korkeakou
lututkinto

44,6

40,6

12,7

2,1

100 (4 239)

Opistotason tutkinto

40,3

41,4

15,4

2,9

100 (7 334)

Ammattikoulu/oppiso
pimuskoulutus

37,9

42,5

15,8

3,8

100 (6 261)

Ei ammatillista
koulutusta / lyhyt
ammattikurssi

37,2

42,1

16,8

3,9

100 (7 705)

Naimisissa

40,0

42,9

14,4

2,7

100 (11 689)

Naimaton

44,1

39,0

14,0

2,9

100 (6 456)

Uusissa naimisissa

27,8

47,2

20,4

4,6

100 (587)

Avoliitossa

38,5

41,3

16,5

3,7

100 (5 011)

Eronnut/asumuse
rossa

28,4

42,8

22,4

6,4

100 (1 812)

Leski

34,8

44,2

15,2

5,8

100 (224)

39,6
(10 206)

41,7
(10 765)

15,4
(3 985)

3,3
(847)

100
(25 803)

50–54
Sukupuoli ( χ < 0,001)
2

Elämäntyytyväisyys
( χ2 < 0,001)

Koulutus ( χ < 0,001)
2

Siviilisääty ( χ2 < 0,001)

Yhteensä, %
(n)
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Lapsuudenaikaisten sekä emotionaalisten että taloudellisten vaikeuk
sien ja elämäntyytyväisyyden välillä havaittiin vahva yhteys (ks. taulukko 2).
Mitä enemmän lapsuuteen oli kasautunut vaikeuksia, sitä suurempi oli riski
tyytymättömyyteen. Riski tyytymättömyyteen oli 3,3kertainen niillä (ikä ja
sukupuolivakioitu OR 3,26, 95 % LV 2,55–4,17), joilla lapsuuteen oli selvästi
kasautunut enemmän vaikeuksia (5–6 kuormittavaa tapahtumaa), verrattuna
niihin, jotka eivät raportoineet vastaavanlaisia kuormittavia tapahtumia. Niin
ikään yli kaksinkertainen riski tyytymättömyyteen havaittiin niillä, joilla oli
kolmesta neljään kuormittavaa tapahtumaa (OR 2,22, 95 % LV 1,94–2,53) ja
puolitoistakertainen riski niillä, jotka raportoivat yhdestä kahteen tapahtumaa
(OR 1,53, 95 % LV 1,39–1,69).
Koulutuksen vakiointi mallissa 1 ja siviilisäädyn vakiointi mallissa 2 ei
merkittävästi muuttanut lapsuudentapahtumien yhteyttä elämäntyytyväisyyteen
(ks. taulukko 2). Mallissa 3, jossa kaikki tekijät otettiin yhtä aikaa huomioon,
lapsuudentapahtumien yhteys elämäntyytyväisyyteen hieman heikkeni niillä,
joille oli eniten kasautunut vaikeuksia lapsuuteen (OR 2,88, 95 % LV 2,24–3,69).
Verrattaessa vähemmän tyytyväisiä tyytyväisiin erot olivat samansuuntaisia,
mutta heikompia. Lapsuudessaan useampia kuormittavia tapahtumia kokeneilla
riski vähäisempään elämäntyytyväisyyteen oli noin 1,4kertainen (ikä ja suku
puolivakioitu OR 1,38, 95 % LV 1,10–1,73).
Kuviossa 2 esitetään yksittäisten lapsuudentapahtumien yhteydet elä
mäntyytyväisyyteen. Yksittäisistä tapahtumista eniten riskiä aikuisiän tyyty
mättömyyteen nosti lapsuudessa koettu jatkuva pelko jotain perheenjäsentä
kohtaan. Lapsuudessaan jatkuvaa pelkoa kokeneille riski tyytymättömyyteen
oli yli kaksinkertainen (OR 2,21, 95 % LV 1,94–2,53). Seuraavaksi eniten tyy
tymättömyyttä lisäsivät vakavat ristiriitaisuudet perheessä (OR 1,90, 95 % LV
1,72–2,11). Pitkäaikaisia taloudellisia vaikeuksia lapsuudenperheessä kokeneilla
riski tyytymättömyyteen oli niin ikään lähes kaksinkertainen (OR 1,69, 95 % LV
1,53–1,87). Myös muut tapahtumat ja vaikeudet kuten perheenjäsenen alkoholion
gelma ja perheenjäsenen vakava sairastuminen olivat tilastollisesti merkitsevästi
yhteydessä elämäntyytyväisyyteen. Vanhempien avioerolla oli heikoin yhteys
aikuisiän elämäntyytyväisyyteen.
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Elämäntyytyväisyys
(vertailuluokka:
tyytyväiset)
Lapsuudentapahtumat:
Malli 0:
0 / 1–2 / 3–4 / 5–6
ikä ja sukupuoli

Malli 1:
0 + koulutus

Malli 2:
0 + siviilisääty

Malli 3:
0+1+2

Vähemmän tyytyväiset
Lapsuudentapahtumia:
0
1–2
3–4
5–6

1,00
1,17 (1,08–1,26)
1,38 (1,24–1,54)
1,38 (1,10–1,73)

1,00
1,15 (1,07–1,25)
1,37 (1,23–1,53)
1,31 (1,05–1,64)

1,00
1,16 (1,08–1,25)
1,38 (1,23–1,53)
1,36 (1,08–1,70)

1,00
1,15 (1,07–1,24)
1,37 (1,22–1,52)
1,29 (1,03–1,62)

Tyytymättömät
Lapsuudentapahtumia:
0
1–2
3–4
5–6

1,00
1,53 (1,39–1,69)
2,22 (1,94–2,53)
3,26 (2,55–4,17)

1,00
1,52 (1,38–1,68)
2,18 (1,91–2,49)
3,06 (2,39–3,92)

1,00
1,52 (1,38–1,68)
2,15 (1,88–2,46)
3,03 (2,36–3,88)

1,00
1,51 (1,37–1,67)
2,13 (1,86–2,43)
2,88 (2,24–3,69)

Kuvio 2. Yksittäisten lapsuudentapahtumien yhteys elämäntyytyväisyyteen. Multinomiaaliset regres
siomallit, ikä- ja sukupuolivakioidut odds ratio -luvut, OR, (vertailuryhmä: elämäänsä tyytyväiset).
2,40
2,20
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00

Vanhempien
avioero

Pitkäaikaiset
taloudelliset
vaikeudet

Vakavat
ristiriidat
perheessä

Jatkuva pelko
Perheen
Perheenjäsenen
perheenjäsentä
jäsenen
alkoholiongelma
kohtaan
vakava sairaus

Vähemmän tyytyväinen

Tyytymätön
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Aiemmissa tutkimuksissa lapsuuden kuormittavien tapahtumien on todettu
olevan yhteydessä sekä psyykkiseen että somaattiseen sairastavuuteen aikuisiäs
sä, terveyteen liittyvään riskikäyttäytymiseen, koulutukseen ja huonoon unen
laatuun sekä ennustavan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä ja kuolleisuutta.
Aiempia tutkimuksia lapsuudentapahtumien yhteydestä aikuisiän elämäntyyty
väisyyteen suomalaisessa väestöaineistossa ei ole aiemmin tehty. Tämän artik
kelin tutkimusosion tulosten mukaan lapsuudentapahtumien ja elämäntyyty
väisyyden välillä on selvä riippuvuussuhde: mitä enemmän lapsuuteen kasautuu
emotionaalisesti ja taloudellisesti kuormittavia tapahtumia, sitä suuremmaksi
kasvaa riski olla elämäänsä tyytymätön aikuisiässä.
Tulokset antoivat tukea latenssimallille, jonka mukaan lapsuudentapahtu
milla on itsenäinen vaikutus aikuisiän terveyteen ja hyvinvointiin, riippuvuuden
säilyessä aikuisiän koulutuksen ja siviilisäädyn vakioinnin jälkeenkin. Koska
yhteys lapsuudentapahtumien ja elämäntyytyväisyyden välillä kuitenkin hie
man heikkeni, kun edellä mainitut tekijät otettiin huomioon, osan yhteydestä
voi tulkita välittyvän koulutuksen ja siviilisäädyn kautta. Tutkimuksen tulokset
antavat näin ollen tukea myös polkumallille, jonka mukaan lapsuudentapah
tumat vaikuttavat aikuisiän terveyteen ja hyvinvointiin esimerkiksi alemmille
koulutusurille valikoitumisen kautta.
Tutkimuksen tuloksilla on merkitystä, etenkin kun ne suhteutetaan aiem
piin tutkimuksiin elämäntyytyväisyyden yhteydestä terveyteen, kuolleisuuteen
ja työuraan, joiden mukaan elämäntyytyväisyys korreloi vahvasti masentunei
suuden kanssa ja ennustaa kuolleisuutta, itsemurhia ja työkyvyttömyyseläk
keelle siirtymistä. Lapsuuden kuormittavia olosuhteita ennalta ehkäisevillä ja
perheitä tukevilla toimenpiteillä voidaan merkittävästi vaikuttaa yksilöiden
myöhempään elämänkaareen ja huomattavasti myös vähentää kustannuksia,
joita syntyy sairauksien hoidosta, kuntoutuksesta, ennenaikaisista kuolemista
ja työkyvyttömyyseläkkeistä.
Yksittäisistä tapahtumista vahvin yhteys heikkoon elämäntyytyväisyyteen
oli lapsuudenkodissa koetulla jatkuvalla pelolla jotain perheenjäsentä kohtaan.
Sama tulos on saatu myös aiemmissa tutkimuksissa lapsuudentapahtumien
yhteydestä huonoon unen laatuun ja riskiin siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle.
Heikoin yhteys elämäntyytyväisyyteen oli vanhempien avioerolla, jota myös
tukevat aiemmat unen laatuun ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen liittyvät
tutkimukset. Vakavat ristiriidat perheessä ja pelon ilmapiiri näyttävät tulosten
mukaan olevan huomattavasti haitallisempia kuin vanhempien avioero ilman
vakavia ristiriitaisuuksia tai taloudelliset vaikeudet ilman huomattavia emo
tionaalisesti kuormittavia tapahtumia. Toisaalta ongelmat ja vaikeudet usein
kasautuvat – taloudelliset vaikeudet ja avioero lisäävät vanhempien psyykkistä
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kuormitusta, joka taas voi heijastua riitelynä, vakavina konflikteina ja päihde
ongelmina perheen sisällä aiheuttaen lapsille pelkoa ja ahdistusta.
Vaikka väestöaineistoihin perustuvia aiempia tutkimuksia lapsuudenta
pahtumien yhteydestä elämäntyytyväisyyteen ei ole tehty, tuloksia voi verrata
aiempaan tutkimukseen samalla aineistolla, jossa havaittiin yhteys lapsuu
dentapahtumien ja elämänasenteen välillä (Korkeila ym. 2004). Lapsuudes
saan kuormittavia tapahtumia kokeneet suhtautuivat elämäänsä aikuisiässä
vähemmän optimistisesti. Sen sijaan hyvä suhde vanhempiin näytti suojaavan
pessimismiltä lapsuudessaan kuormittavia tapahtumia kokeneita. Toisen sa
maan aineistoon perustuvan aiemman tutkimuksen (Harkonmäki ym. 2008a)
mukaan optimistinen elämänasenne aikuisuudessa taas suojasi kuormittavien
elämäntapahtumien varhaiseläkeriskiä lisäävältä vaikutukselta: niiden vastaajien,
joille oli sattunut tuoreita kuormittavia elämäntapahtumia aikuisuudessa, kuten
avioero, läheisen kuolema tai vakava sairastuminen ja ristiriidat ihmissuhteissa,
mutta joiden elämänasenne oli optimistinen, varhaiseläkkeelle suuntautuminen
ja riski siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle eivät eronneet niiden optimistisesti
elämään suhtautuvien riskistä, joille ei ollut sattunut vastaavia tapahtumia. Sen
sijaan pessimisteillä – huolimatta siitä, oliko sattunut kuormittavia tapahtumia
vai ei – riski varhaiseläkkeelle siirtymiseen oli kaikkein suurin.
Lapsuuden ja nuoruuden ajalla on vahva merkitys myöhempien elämän
vaiheiden kannalta, katsotaanpa sitten valikoitumista eri koulutus ja työurille,
terveydentilaa tai tyytyväisyyttä elämään. Huonoosaisuuden jo lapsuudesta
alkavan kasautumisen ennaltaehkäisyn tärkeyttä korostettiinkin helmikuussa
2010 pidetyssä kotimaisessa konsensuskokouksessa Nuorten hyvin- ja pahoin
vointi 2010. Terveys ja hyvinvointi ovat erilaisten riskitekijöiden ja suojaavien
tekijöiden yhteisvaikutuksen tulos. Suurimman uhkan terveydelle ja hyvinvoin
nille muodostavat katkonaiset hoivasuhteet, väkivalta perheessä, vanhempien
mielenterveyden häiriöt ja päihdeongelmat sekä lapsiperheiden köyhyys. (Kon
sensuslausuma 2010.)
Terveyden ja hyvinvoinnin kasautumista sekä lapsuuden ajan merkitystä
on käsitelty laajasti aiemmassa tutkimuksessa Tahdon asia? Näkökulmia työssä
jatkamiseen ja terveyteen (Harkonmäki ym. 2008a). Tutkimuksessa selvitettiin,
miten elämäntapahtumat lapsuudessa ja aikuisuudessa, persoonallisuuspiir
teet, ihmissuhteet ja terveyskäyttäytyminen ovat yhteydessä työssä jatkamiseen
työikäisten suomalaisten keskuudessa (HeSSuptutkimus). Tulosten perusteella
päädyttiin samanlaisiin johtopäätöksiin kuin nuorten hyvin ja pahoinvointia
koskevassa konsensuslausumassa: ”terveyden somaattiset, psyykkiset ja sosiaaliset
riskitekijät näyttävät tutkimuksen tulosten mukaan usein kasautuvan samoille
henkilöille ja nämä eri tekijät olisikin otettava mahdollisimman monipuolisesti
huomioon tutkittaessa työssä jatkamiseen yhteydessä olevia tekijöitä”. Ilman var
haista tukemista osa ihmisistä päätyy jo varhaisessa vaiheessa työmarkkinoiden
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ulkopuolelle tai rikkonaiselle koulutus ja työuralle. Kyseisessä tutkimusrapor
tissa myös pohdittiin, missä määrin ihminen voi vaikuttaa omaan terveyteensä
ja työuraansa.
Terveyteen ja myös työuran pituuteen vaikuttavat jo lapsuuden olosuhteet ja
tapahtumat, joihin ei itse ole voinut vaikuttaa. Eri riskitekijöiden kasautumisen,
persoonallisuuden kehityksen ja koulutus ja työurille valikoitumisen näkö
kulmasta aikuisiän terveyttä ja hyvinvointia ei voida pitää puhtaasti ”tahdon
asiana”. Ihmisillä on erilainen geneettinen alttius sairastua eri tauteihin ja monet
terveyteen liittyvät elintavat sekä asennoituminen esimerkiksi koulutukseen
”opitaan” jo lapsuudessa. Toisaalta tapaansa suhtautua asioihin, opittuja käyt
täytymismalleja ja elintapoja voi pyrkiä aikuisena muuttamaan. Yhteiskunnassa
harjoitetun politiikan näkökulmasta on puolestaan ”tahdon asia”, missä määrin
sosioekonomisia terveyseroja pyritään kaventamaan niin lasten, nuorten kuin
aikuistenkin kohdalla. (Harkonmäki ym. 2008a.)
Hyvin erilaisten tekijöiden on tutkimuksissa havaittu olevan merkityksellisiä
terveydentilan ja eri koulutus ja työurille valikoitumisen kannalta, kuten myös
tämän artikkelin katsausosiossa todetaan. Tärkeimmät tekijät ja näiden yhteys
aikuisiän terveyteen ja hyvinvointiin on esitetty selitysmalleja koskevan luvun
kuviossa 1 (s. 303). Lapsuuden olosuhteet ja tapahtumat muovaavat biologisesti
vaikuttaen aivojen kehittymiseen, hermoston rakenteeseen sekä immunologiseen
ja hormonaaliseen säätelyjärjestelmään. Tapahtumat lapsuudessa ja nuoruudessa
muovaavat persoonallisuuden kehittymistä sekä tapaa suhtautua toisiin ihmisiin
ja elämään. Sosiaalisten vuorovaikutustaitojen – kykyyn antaa ja ottaa vastaan
sosiaalista tukea – kehittyminen alkaa jo hyvin varhaisessa kehitysvaiheessa
ja jatkuu läpi elämän. Lapsuudentapahtumat myös muovaavat käyttäytymistä
ja elintapoja. Yhä enenevässä määrin tutkitaan ympäristön ja geenien välisiä
yhteisvaikutuksia ja niiden merkitystä eri sairauksien puhkeamisessa. Ei tule
myöskään unohtaa, että yksilöt ja perheet syntyvät ja elävät aina tietyssä ajassa ja
paikassa. Historialliset, yhteiskunnalliset, taloudelliset ja kulttuuriset olosuhteet
ja tapahtumat määrittävät myös paljon terveyden ja hyvinvoinnin edellytyksiä
ja jakautumista väestössä ja väestöjen kesken.
Hyvinvointiyhteiskunnassa harjoitetulla politiikalla ja ennalta ehkäisevillä
sekä korjaavilla tukitoimenpiteillä voidaan lieventää eriarvoisuutta terveyden ja
hyvinvoinnin jakautumisessa. Puhuttaessa lasten terveydestä ja hyvinvoinnista
tulee ymmärtää, että lasten vanhempien terveys, psyykkiset ja fyysiset voima
varat ja taloudelliset mahdollisuudet vaikuttavat olennaisella tavalla siihen,
missä määrin lapsuuteen sijoittuu enemmän terveyttä suojaavia ja kehityksen
kannalta myönteisiä tekijöitä kuin terveyttä ja kehitystä uhkaavia riskitekijöitä.
Mahdollisuuksia esimerkiksi työn ja perheen joustavampaan yhteensovittami
seen tuleekin edistää. Kun lapsen tai nuoren kehityksen kannalta huomattavia
riskitekijöitä havaitaan, toimivalla neuvola, päivähoito ja koulujärjestelmällä
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voidaan ennaltaehkäistä ongelmien kasautumista ja kehittymistä pahemmiksi
kuitenkaan unohtamatta epävirallisten sosiaalisten verkostojen ja sosiaalisen
tuen merkitystä elämänkaaren eri vaiheissa.
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