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tulevaisuuden askelmerkkejä. Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että koulutusaste, tulotaso sekä 

monet muut tekijät näyttävät siirtyvän edelleen vanhemmilta lapsille. Yhteys on voimakkainta 

sosiaalisten hierarkioiden ääripäissä: sekä huono- että hyväosaisuus näyttää kasautuvan. 

Ylisukupolvisen huono-osaisuuden selittäjiksi on tarjottu muun muassa stigmaan tottumista, 

resurssivajetta ja tukiasiakkuuteen oppimista. 

Toimeentulotuki on suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän viimesijainen etuus, jota voi saada, 

mikäli tulot eivät riitä kattamaan kotitalouden välttämättömiä menoja. Toisinaan 

toimeentulotukiasiakkuus voi olla merkki kasautuneesta huono-osaisuudesta, kuten työttömyydestä 

ja heikosta terveydentilasta. Myös toimeentulotukiasiakkuuden osalta on havaittu ylisukupolvinen 

yhteys vanhempien ja lasten välillä. Tässä tutkielmassa tarkastellaan kohorttien 1990 – 1994 osalta 

sitä, ennustaako 15-vuotiaana koettu lapsuudenperheen tukiasiakkuus omaa tukiasiakkuutta 24-

vuotiaana. 

Haavoittuvissa olosuhteissa kasvaneet nuoret muuttavat tutkimusten mukaan aiemmin pois 

lapsuudenkodistaan. Varhainen poismuutto asettaa nuorelle taloudellisia haasteita, jotka voivat 

johtaa esimerkiksi keskiasteen koulutuksen keskeyttämiseen. Toimeentulotukiasiakkuuden 

ylisukupolvisuutta ei ole Suomessa aiemmin tarkasteltu alaikäisenä itsenäistyneiden osalta. Toisena 

tutkimuskysymyksenä on, millä tavoin ylisukupolvinen asiakkuus eroaa alaikäisenä kotoa 

muuttaneiden ja kotona asuneiden nuorten välillä. Lisäksi tarkastellaan vielä sitä, miten varhainen 

poismuutto ennustaa omaa asiakkuutta niillä nuorilla, jotka ovat lapsuudenperheessään saaneet 

toimeentulotukea. 

Aineistona tutkielmassa käytetään Helsingin yliopiston Väestötutkimuskeskuksen ylläpitämää 

kokonaisaineistoa. Aineisto sisältää tiedot kohorttien jäsenistä ja heidän biologisista 

vanhemmistaan. Vastemuuttujan ja pääselittäjän välistä yhteyttä tarkastellaan Poisson-

regressioanalyysin avulla, ja yhteyttä vakioidaan sekoittavilla ja välittävillä muuttujilla. Varhain 

kotoa muuttaneille ja kotona asuneille nuorille ajetaan mallit erikseen, jotta näiden ryhmien välisiä 

eroja voidaan tarkastella. 



 

 
Tulosten perusteella lapsuudenperheen tukiasiakkuus ennustaa voimakkaasti omaa aikuisiän 

tukiasiakkuutta. Vakioimattomassa päävaikutusmallissa riski on yli kymmenkertainen, mutta 

vanhemman sekä nuoren oman koulutusasteen vakiointi laskee riskiä merkittävästi. Kun 

tarkastellaan yhteyden voimakkuutta pelkästään alaikäisenä muuttaneiden nuorten osalta, on riski 

lähes nelinkertainen. Alaikäisenä poismuuttaneilla nuorilla toimeentulotukiasiakkuuden 

ylisukupolvinen yhteys on siis heikompi kuin kotona asuneilla nuorilla. Toisaalta tarkasteltaessa 

sitä, miten varhainen muutto vaikuttaa lapsuudenperheen tukiasiakkuuden ja oman tukiasiakkuuden 

väliseen yhteyteen, on riski varhain poismuuttaneilla yli kaksinkertainen verrattuna niihin nuoriin, 

jotka ovat muuttaneet kotoa myöhemmin. 
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1 Johdanto 
 

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion yksi ydintehtävistä on taata jokaiselle kansalaiselleen 

tasavertaiset mahdollisuudet tavoitella hyvää elämää kotitaustasta riippumatta. Tällainen 

puhdas mahdollisuuksien tasa-arvo on kuitenkin käytännössä mahdotonta saavuttaa. 

Korkeasti koulutetuista, hyvinvoivista ja taloudellisesti vakaista perheistä tulevat lapset 

pärjäävät aikuisena paremmin kuin ne lapset, joiden vanhemmat ovat matalasti koulutet-

tuja, työttömiä, sairaita ja pienituloisia. Niin hyvä- kuin huono-osaisuudestakin tulee 

toisinaan vanhemmalta lapselle siirtyvää eli ylisukupolvista. 

Pohjoismainen hyvinvointivaltio on avoin, ja sosiaalinen liikkuvuus on perinteisesti ol-

lut suurta verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin ja Iso-Britanniaan. Maksuttoman pe-

ruskoulutuksen, toisen sekä korkea-asteen koulutuksen on ajateltu takaavan samat mah-

dollisuudet lapsille perhetaustasta riippumatta. Tutkimusten mukaan suomalaisen yh-

teiskunnan avoimuus onkin lisääntynyt 1990-luvulta lähtien. (Erola, 2010.) 

Huono-osaisuuden merkitys korostuu nimenomaan hyvinvointivaltion sisällä. Huono-

osaisuuden vähentäminen on tavoite, joka toistuu usein poliittisissa puheissa. Huolipuhe 

yhteiskunnassa kohdistuu tänä päivänä yhä enemmän lapsiin ja nuoriin ja sitä kautta 

myös ylisukupolvisen huono-osaisuuden ehkäisyyn. Aihe nousee aika ajoin esiin myös 

mediassa (Yle, 2021). Samalla yhteiskunnassa on havaittavissa puheenvuoroja, joissa 

ylistetään meritokratiaa ja alleviivataan yksilöllisten kykyjen merkitystä menestyksen 

takana (esim. Kantola & Kuusela, 2020). Samoin myös epäonnistumisten on jokseenkin 

tulkittu olevan yksilöllisten valintojen seurauksia (esim. Kallio & Niemelä, 2017; Kan-

tola & Kuusela, 2020, 121). 

Vanhempien tulot ja koulutusaste ohjaavat vahvasti lasten myöhemmässä elämässä sel-

viytymistä. Vanhempien korkea tulotaso suojaa lasta esimerkiksi toimeentulotuen asiak-

kuudelta, koulupudokkuudelta ja työttömyydeltä (Wiborg & Hansen, 2008), ja vastaa-

vasti vanhemman toimeentulotukiasiakkuus, koulupudokkuus ja työttömyys altistaa lap-

sen aikuisuudessa näille samoille haasteille (Vauhkonen & al., 2017).   

Toimeentulotuki on sosiaaliturvan viimesijainen etuus, jota voi saada, mikäli muut tulot 

eivät riitä kattamaan välttämättömiä elämisen kustannuksia. Toimeentulotuen asiak-

kuutta käytetään tutkimuksissa usein huono-osaisuuden indikaattorina (Saari & al., 

2015, s. 60; Vauhkonen & al., 2017). Lisäksi toimeentulotuen asiakkuus saatetaan 
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nähdä stigmatisoivana niin asiakkaiden itsensä kuin myös rivikansalaisten näkökulmista 

(Blomberg & al. 2016; Kallio & Niemelä, 2017). Suomessa ja maailmalla on havaittu, 

että viimesijaisen toimeentuloturvan asiakkuus on usein ylisukupolvista. Toisaalta yli-

sukupolvinen asiakkuus ei kuitenkaan ole vääjäämätön ilmiö, vaan valtaosa asiakkuu-

desta ei periydy vanhemmalta lapselle, vaikka yhteys on toisinaan varsin voimakas. Ni-

menomaan nuoret aikuiset ovat alttiita kokemaan ylisukupolvista asiakkuutta (Moisio & 

Kauppinen, 2011; Vauhkonen & al., 2017). 

Siinä missä vanhempien sosioekonomisen taustan on havaittu olevan voimakkaasti yh-

teydessä omaan huono-osaisuuteen, on merkitystä myös yksilön elämänkululla (Ilma-

kunnas, 2018; Kauppinen & al., 2014; Lorentzen & al., 2012). Erityisen merkityksellisiä 

ovat varhaisen aikuisuuden siirtymät ja kiinnittyminen opintoihin sekä työelämään. 

Yksi tärkeimmistä elämänkulullisista tapahtumista on nuoren muutto omilleen eli it-

senäistyminen lapsuudenkodista. Muutto tarkoittaa usein oman elintason laskua, kun 

omia tuloja ei juuri ole tai ne ovat matalat, ja samalla kotitalouden menot kasvavat asu-

miskustannusten myötä (Kauppinen & al., 2014). 

Lapsuudenkodista muutto omilleen on nuorelle merkittävä elämäntapahtuma ja riskialtis 

siirtymä kohti aikuisuutta (Mulder, 2009). Tutkimuksissa on havaittu, että huono-osai-

sempien perheiden lapset muuttavat muita ikätovereitaan aikaisemmin pois lapsuuden-

kodistaan, ja toisaalta varhainen poismuutto myös altistaa aikuistuvan nuoren esimer-

kiksi taloudellisille haasteille. Varhaisiksi poismuuttajiksi on tutkimuksissa tavallisesti 

luettu 18–19 -vuotiaat nuoret (esim. Kauppinen & al, 2014; Lorentzen & al., 2012), 

mutta tässä tutkielmassa tarkastellaan alaikäisiä poismuuttajia. Arviolta noin 10–20 pro-

senttia ikäluokasta muuttaa lapsuudenkodistaan alaikäisenä (Tilastokeskus, 2022). Il-

miötä ei näin ollen voida pitää kovinkaan harvinaisena, mutta siitä huolimatta alaikäi-

siin poismuuttajiin on aiemmissa tutkimuksissa kiinnitetty varsin vähän huomiota. Itse-

näisesti asuva alaikäinen nuori on sikälikin kiinnostava tapaus, sillä tämä on Suomessa 

sosiaaliturvan suhteen tietynlaisessa väliinputoajan asemassa. Vanhemman elatusvelvol-

lisuus alaikäiseen, omillaan asuvaan nuoreen säilyy. Poikkeuksena elatusvelvollisuu-

dessa on tilanne, jossa alaikäinen nuori kykenee itse elättämään itsensä esimerkiksi an-

siotuloilla (Laki lapsen elatuksesta 2§). Samalla alaikäinen nuori ei ole aina täysin oi-

keutettu sosiaalietuuksiin samalla tavoin, kuin täysi-ikäinen nuori on.  
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Tässä tutkielmassa selvitetään, ennustaako lapsuudenperheen toimeentulotukiasiakkuus 

15-vuotiaana nuoren omaa toimeentulotuen asiakkuutta 24-vuotiaana. Lisäksi tarkastel-

laan sitä, millainen on ylisukupolvinen yhteys lapsuudenperheen toimeentulotukiasiak-

kuuden ja oman toimeentulotukiasiakkuuden välillä niillä nuorilla, jotka ovat muutta-

neet alaikäisenä lapsuudenkodista ja toisaalta taas kotona pidempään asuneilla nuorilla. 

Kolmantena tutkimuskysymyksenä on, miten alaikäisenä poismuutto muokkaa lapsuu-

denperheen toimeentulotukiasiakkuuden ja aikuisiän tukiasiakkuuden välistä yhteyttä. 

Tavoitteena on lisätä tietoa siitä, millä tavoin alaikäisenä itsenäistyminen elämänkululli-

sena tapahtumana muovaa toimeentulotukiasiakkuuden ylisukupolvista yhteyttä. Meillä 

on jo runsaasti tietoa siitä, millä tavoin sosioekonomiset taustatekijät, kuten koulutus-

aste, tulotaso ja työttömyys, ovat yhteydessä tukiasiakkuuden ylisukupolvisuuteen. Li-

säksi aiemman tutkimuksen pohjalta tiedetään, että varhain kotoa muuttaneet nuoret 

ovat usein lähtöisin huono-osaisista perheistä (esim. Berzin & de Marco, 2010; van de 

Berg & al., 2018) ja toisaalta he myös aikuisena kohtaavat itse erityisesti taloudellisia 

haasteita verrattuna sellaisiin nuoriin, jotka ovat asuneet lapsuudenkodissa pidempään 

(Kauppinen & al., 2014; Majamaa & al., 2020). Varhaisen poismuuton ja ylisukupolvi-

sen toimeentulotukiasiakkuuden välisestä yhteydestä on verraten vähän kotimaista tutki-

musta, ja tutkimuskentässä on aukko alaikäisenä itsenäistyneiden osalta. Huono-osai-

suuden ylisukupolvisessa tutkimuksessa alaikäisiä on kuitenkin tutkittu lähinnä lasten-

suojelullisista näkökulmista, joten on perusteltua laajentaa tutkimusta myös sellaisiin 

nuoriin, joiden arkielämässä ei välttämättä ole tapahtunut lastensuojelun väliintuloa. 

 

2 Huono-osaisuus 
 

2.1 Huono-osaisuus eriarvoisuuden ilmentäjänä 
 

Yhteiskunnassa resurssien epätasainen jako ihmisryhmien kesken aiheuttaa eriarvoi-

suutta, ja eriarvoisuus taas osaltaan synnyttää huono-osaisuutta (Therborn, 2014). Re-

surssit, tärkeimpänä niistä taloudelliset, ovat jakautuneet epätasaisesti, eikä jakoa voida 

yksin selittää yksilöiden kyvykkyyteen vedoten. Yhteiskunnalliset rakenteen luovat 

eriarvoisuutta, jota yksilöt ylläpitävät omalla toiminnallaan (mt. 50). Toisaalta Suo-

messa yhä useampi yksilö voi paremmin kuin koskaan, ja huono-osaisuus koskettaa 

aiempaa pienempää osuutta väestöstä. Keskiluokka on paisunut, mutta toisaalta samalla 
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suuri osa vauraudesta on keskittynyt pienelle yläluokalle. Suomi onkin pyramidin muo-

toisesta segregaatiosta siirtynyt kohti salmiakin muotoista rakennetta: alimpana on 

huono-osainen marginaali, keskellä paisunut keskiluokka ja ylhäällä kapea yläluokka 

(Saari, 2015, 51). 

Kun resurssivajetta ilmenee useammalla elämän osa-alueella, voidaan puhua huono-

osaisuuden kasautumisesta. Indikaattoreina käytetään usein pienituloisuutta tai vaihto-

ehtoisesti toimeentulotukiasiakkuutta, koulupudokkuutta, työttömyyttä (Vauhkonen & 

al., 2017) ja terveydellisiä ongelmia. Ylisukupolvisen huono-osaisuuden käsitteen synty 

voidaankin paikantaa aikaan, jolloin julkisen vallan toimesta alettiin aktiivisesti puuttua 

kansalaisten hyvinvoinnin puutteisiin. Lyhyesti sanottuna huono-osaisuuden käsitteen 

synty voidaan siis ajoittaa hyvinvointivaltion syntyyn (Saari & al., 2020).  

Huono-osaisuudesta voidaan myös käyttää nimitystä osattomuus. Sillä voidaan viitata 

yksilön mahdollisuuksiin osallistua julkiseen elämään täysivaltaisena kansalaisena. Gö-

ran Therbornin teoretisoinnissa tätä eriarvoisuutta tuottavaa mekanismia kutsutaan ulos-

sulkemiseksi (2014, 53). Yksi ulossulkemisen muoto on leimaaminen, ja tätä huono-

osaiset, kuten erityisesti toimeentulotuen asiakkaat, joutuvat usein kohtaamaan (Blom-

berg & al. 2016; Kallio & Niemelä, 2017). Therborn näkee osattomuuden tai ulossulke-

misen vastakohtana osallistamisen. Lisäksi eriarvoisuutta voidaan vähentää uudelleen-

jaon avulla verotuksellisin keinoin, tulonsiirroin ja julkisin palveluin (Therborn, 2014). 

Edellä mainittuihin keinoihin on panostettu erityisesti Pohjoismaissa. 

Huono-osaisuuden indikaattoreista kenties leimaavin on köyhyys. Euroopan komissio 

on määritellyt useita erilaisia köyhyyden mittaustapoja, joista yksi on etuus- tai hyvän-

tekeväisyysriippuvuus. Suomessa etuusperusteisena köyhyyden mittarina käytetään 

yleisimmin (pitkäaikaista) toimeentulotuen asiakkuutta. (Saari, 2015, 60) Toisinaan 

edellä mainitusta käytetään myös termiä sosiaaliturvariippuvuus. Huono-osaisuus voi-

daan etuusriippuvuuden ohella mieltää myös niukkuudeksi. Jatkuva taloudellinen niuk-

kuus läikkyy lopulta muillekin elämän osa-alueille. Tällä taas on negatiivisia vaikutuk-

sia esimerkiksi yksilön kognitiiviseen suorituskykyyn. Tästä muodostuu lopulta itseään 

ruokkiva kehä, josta on haastavaa irrottautua. Mullainathanin ja Shafirin (2013) mukaan 

jatkuva niukkuus muovaa ihmisen toimintaa ja käyttäytymistä siten, että pitkän tähtäi-

men tavoitteita on haastavaa asettaa. Taloudellinen niukkuus, kuten varojen riittämättö-

myys välttämättömiin menoihin, ohjaa yksilön valintoja väärään suuntaan.  
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2.2 Huono-osaisuuden ylisukupolvisuus 
 

Huono-osaisuuden ylisukupolvisuus kytkeytyy tutkimuskeskusteluissa usein sosiaali-

seen liikkuvuuteen. Sosiaalisella liikkuvuudella viitataan siihen, että lapsi päätyy eri 

luokka-asemaan, usein korkeampaan, kuin vanhempansa (Härkönen, 2010, 53). Sosiaa-

linen liikkuvuus on perinteisesti ollut erityisesti pohjoismaista hyvinvointivaltiota ku-

vaava piirre (esim. Erola, 2010). Eriarvoisuuden ylisukupolvisuus eli periytyminen ta-

pahtuukin pääosin perheen kautta (Therborn, 2014, 137).  

 

Norjassa tutkittiin ylisukupolvisen huono-osaisuuden muutosta ajassa 30 peräkkäisen 

ikäkohortin osalta. Tarkastelun kohteena oli erityisesti sosiaalietuuksien saanti, koulu-

pudokkuus, työttömyys ja teinivanhemmuus. Vanhemman pienituloisuus ennusti voi-

makkaasti lapsen sosiaalietuuksien saamista aikuisuudessa, kun taas suurituloisimpien 

vanhempien lapsilla oli pienin riski sosiaalietuuksien saajaksi. Tulokset vanhempien tu-

loluokkien ja nuoren työttömyyden, koulupudokkuuden ja teinivanhemmuuden osalta 

olivat samankaltaisia eli pienituloisimpien vanhempien lapsilla oli suurin riski. Näiden 

osalta tulokset sen sijaan eivät olleet yhtä suoraviivaisia kuin sosiaalietuuksien saannin 

osalta. Kaiken kaikkiaan vanhempien taustan merkitys nuoren myöhemmän elämän 

osalta ei ole ajassa menettänyt merkitystään. (Wiborg & Hansen, 2009.) 

Suomessa syntymäkohortin 1987 osalta on havaittu, että vanhemman koulutusaste on 

vahvasti yhteydessä lapsen koulutusasteeseen. Korkeintaan perusasteen tutkinnon suo-

rittaneiden vanhempien lapsista 38 prosenttia oli itsekin perusasteen tutkinnon varassa. 

Korkeasti koulutettujen vanhempien lapsista joka kymmenes oli suorittanut korkeintaan 

perusasteen tutkinnon. Vastaavasti perusasteen tutkinnon suorittaneiden vanhempien 

lapsista lukio- tai korkeakoulututkinto oli joka viidennellä, kun taas korkeasti koulutet-

tujen vanhempien lapsista tutkinto oli noin kolmella neljästä. (Paananen & al., 2012.) 

Tulotasolla on havaittu yhteys vanhempien ja lasten välillä, ja ylisukupolvisuus on voi-

makkainta niin matalimman kuin korkeimmankin tulotason perheissä (Sirniö, 2016; Wi-

borg & Hansen, 2009). Eli kuten huono-osaisuus, myös hyväosaisuus periytyy. Esimer-

kiksi omistusasuminen periytyy vahvasti: sekä konkreettisesti vanhempien omistusasun-

non siirto perintönä lapsille, että omistusasumista suosivien arvojen periytymisenä. Yh-

teiskunta tukee omistusasumista muun muassa verotuksellisin keinoin, jolloin hyöty va-

luu pitkälti suurituloisimmalle joukolle. (Haartti ym., 2015.)  
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Huono-osaisuuden ylisukupolvisuutta on selitetty niin taloudellisten, sosiaalisten kuin 

kulttuuristenkin pääomien puutteena, ja vastaavasti hyväosaisuutta on selitetty sillä, että 

vanhemmat, joilla on runsaasti edellä mainittuja resursseja, kykenevät välittämään ne 

eteenpäin lapsilleen (esim. Vauhkonen & al, 2017). Lisäksi Vauhkonen ja kumppanit 

selittävät yhteyttä sosiaalisen välittymisen näkökulmasta. Siinä missä hyväosaisissa per-

heissä välittyvät erilaiset pääomien muodot, huono-osaisissa perheissä välittyvät haital-

liset käyttäytymismallit ja heikko itsetunto (mt).  

Kortteinen ja Elovainio tuovat huono-osaisuuden ylisukupolvisuutta koskevaan keskus-

teluun mukaan sosiaalisen resilienssin eli kimmoisuuden periytymisen. Sosiaalisen re-

silienssin puutteella he viittaavat ”alttiuteen pudota” turvaverkostojen läpi. Heidän ai-

neistonaan on Nuorisobarometrin nuorten ja heidän vanhempiensa haastatteluaineisto. 

Yhteisöllinen disintegraatio eli epäluottamus on voimakkaasti ylisukupolvista, kun yh-

teyttä tarkasteltiin logistisen regressioanalyysin avulla (OR=1,53). Epäluottamus siis pe-

riytyy vanhemmilta lapsille erityisesti matalasti koulutettujen osalta. (Kortteinen & Elo-

vainio, 2012.) 

 

3 Toimeentulotuki 
 

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tukimuoto, joka on tarkoitettu turvaa-

maan ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätön toimeentulo jokaiselle. Perustoimeen-

tulotuki on lähtökohtaisesti perhekohtainen etuus, ja perheeseen katsotaan kuuluvaksi 

avio- tai avopuolisot sekä näiden alaikäiset, kotona asuvat lapset. Täysi-ikäinen lapsi 

muodostaa oman toimeentulotukiperheensä riippumatta siitä, asuuko hän samassa talou-

dessa vanhempiensa kanssa vai ei. 

Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa 

eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeen-

tuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varois-

taan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla 

tavalla. (Laki toimeentulotuesta, 2 §.) 

Toimeentulotuki on laskennallinen etuus, joka perustuu tulojen ja menojen väliseen ero-

tukseen. Pääsääntöisesti kaikki talouden käytettävissä olevat tulot sekä varallisuus 
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huomioidaan laskelmalle nettomääräisinä, ja näistä tuloista vähennetään talouden välttä-

mättömät menot, kuten asumismenot, terveydenhuoltomenot sekä laissa määritelty pe-

rusosa, joka on vuonna 2020 yksin asuvalla 502,21 euroa kuukaudessa (Kela 2020). Pe-

rusosa on summa, josta talouden tulee kattaa päivittäiset elämisen kustannukset, kuten 

ravinto-, matka- ja vaatekulut. Perusosan suuruus ei riipu kotitalouden todellisista me-

noista.  

Toimeentulotuki jaetaan kolmeen eri osa-alueeseen: laskennalliseen perustoimeentulo-

tukeen, täydentävään toimeentulotukeen ja ehkäisevään toimeentulotukeen. Perustoi-

meentulotuen toimeenpanon on vuodesta 2017 alkaen hoitanut Kansaneläkelaitos, täy-

dentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hoitaa edelleen kunnallinen sosiaalitoimi. Tässä 

tutkielmassa tarkastellaan ainoastaan perustoimeentulotuen asiakkuutta. 

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen 

tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja 

edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henki-

lön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toi-

meentulo. (Laki toimeentulotuesta, 1§.) 

Toimeentulotukea pidetään myös sosiaalihuollon työvälineenä, jonka avulla yksilöä voi-

daan kannustaa toimimaan halutulla tavalla, tai sanktioida, kun asiakas ei näin toimi: 

esimerkiksi toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa eli maksettavaa summaa pienen-

tää, mikäli asiakas kieltäytyy hakemasta työtä, laiminlyö työvoimapoliittisen toimenpi-

teen tai mikäli alle 25-vuotias ei hakeudu koulutukseen.  

Suomalaisen lainsäädännön mukaan vanhemmalla on elatusvelvollisuus lapseen näh-

den, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta (Laki lapsen elatuksesta 1975/704). Lakiin on myös 

kirjattu niin sanottu jatketun elatusvelvollisuuden periaate, jonka mukaan vanhempi on 

elatusvelvollinen opiskelevaan lapseen nähden, kunnes lapsi täyttää 20 vuotta. (Laki 

lapsen elatuksesta, 3 §.) Käytännössä jatketulla elatusvelvollisuudella turvataan siis jo 

täysi-ikäisen lapsen opintojen loppuun saattaminen. Jatketusta elatusvelvollisuudesta 

voidaan käyttää myös nimitystä koulutusavustus, mutta koulutusavustukseen sisältyy 

varsinaisten koulutusmenojen lisäksi myös koulutuksen aikaiset elinkustannukset (THL, 

2021). Vanhemman elatusvelvollisuus lapseen nähden on kuitenkin aina kytköksissä 

vanhemman tosiasialliseen elatuskykyyn. 
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3.1 Toimeentulotukiasiakkuuden paikantuminen väestössä 
 

Toimeentulotuen asiakasmäärät ja toimeentulotukimenot ovat pääosin kasvaneet viime 

vuosina tasaiseen tahtiin. Voidaan ajatella, että tuesta on osalle väestöstä tullut yksi pe-

rusturvan muodosta, jota haetaan säännöllisesti. Perustoimeentulotuella paikataan toi-

saalta peruspäivärahan ja asumistuen alhaista tasoa, mutta toisaalta myös korkeita asu-

mismenoja etenkin kaupunkiseuduilla. Lisäksi perustoimeentulotuen asiakkuuden on 

havaittu paikantuvan voimakkaimmin nuoriin aikuisiin. Alle 25-vuotiaisiin kohdistuu 

muuta väestönosaa enemmän säätelyä: esimerkiksi vailla ammatillista koulutusta oleva 

nuori ilman työhistoriaa ei ole oikeutettu työttömyysturvaan (Työttömyysturvalaki 13 

§). 

Kuviosta 1 havaitaan, että 18–24-vuotiaiden ryhmä on yliedustettuna toimeentulotuen 

asiakkaissa. Heidän osaltaan osuudet ovat jonkin verran vaihdelleet vuosien 2005 – 

2018 aikana, ja taulukosta erottuu erityisenä piikkinä vuosi 2017, jolloin perustoimeen-

tulotuen käsittely ja maksatus siirtyi Kansaneläkelaitokselle. Myös koko väestötasolla 

vuodet 2017 – 2018 erottuvat pienenä nousuna asiakasmäärissä. Pitkäaikaisasiakkuuk-

sien osalta suhteelliset osuudet ovat nuorten ja koko väestön tasolla säilyneet pitkälti sa-

mana. 
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Kuvio 1. Toimeentulotuen asiakkuus 2005 – 2018, suhteellinen osuus väestöstä 

(lähde: Sotkanet) 

 

3.2 Toimeentulotuki huono-osaisuuden indikaattorina 
 

Toimeentulotuen asiakkuus kertoo usein enemmän yksilön taloudellisesta tilanteesta 

kuin verotettavat tulot, koska toimeentulotuen asiakkuuteen vaikuttavat käytettävissä 

olevien tulojen lisäksi kotitalouden menot. Toimeentulotuen asiakkaat kokevat muita 

useammin toimeentulovaikeuksia (Hannikainen-Ingman & al., 2013). Lisäksi tutkimuk-

set ovat osoittaneet, että toimeentulotukiasiakkaisiin paikantuu myös muita hyvinvoin-

nin puutteita taloudellisen niukkuuden lisäksi. Perustoimeentulotuen asiakkaat käyttävät 

muita ryhmiä enemmän perus-, ja erikoissairaanhoidon sekä psykiatrisen hoidon palve-

luita (Vaalavuo, 2016), mutta toisaalta myös tinkivät lääkärikäynneistä ja lääkkeistä 

(Hannikainen-Ingman & al., 2013). Lisäksi toimeentulotuen asiakkaat asioivat lähinnä 

terveyskeskuksissa, kun muu väestö käyttää useammin työterveyshuoltoa ja yksityistä 

terveydenhuoltoa (mt. 97).  
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Toimeentulotukiasiakkaat ovat muuta väestöä tyytymättömämpiä asuntojensa kokoon, 

varusteluun ja kustannuksiin. Myös asunnon kuntoon, naapureihin ja asunnon sijaintiin 

ei olla yhtä tyytyväisiä kuin muu väestö. Elintapojen osalta taas toimeentulotukiasiak-

kaat käyttävät alkoholia useammin ja urheilevat harvemmin kuin muu väestö. Elämän-

laatu ylipäätään koetaan toimeentulotukiasiakkaiden keskuudessa hyväksi harvemmin 

kuin muu väestö. (Hannikainen-Ingman & al., 2013.) 

Toimeentulotuen asiakkuutta ja huono-osaisuuden kytköstä ei voida pitää täydellisenä: 

kaikki huono-osaiset eivät ole toimeentulotukiasiakkaita, ja kaikki toimeentulotukiasiak-

kaat eivät ole huono-osaisia (Saari, 2015, 26). Toimeentulotuen asiakkuus ei siis ole au-

tomaattisesti yhtä kuin huono-osaisuus, mutta se voidaan mieltää yhdeksi huono-osai-

suuden indikaattoreista. Voidaan kuitenkin todeta, että erityisesti pitkittynyt toimeentu-

lotuen asiakkuus altistaa saajansa taloudellisen niukkuuden ohella muillekin puutteille. 

Mullainathan ja Shafir (2013) kuvaavat, kuinka jatkuvassa taloudellisessa niukkuudessa 

(mitä toimeentulotuen asiakkuus eittämättä on) eläminen alkaa hiljalleen syödä yksilön 

voimavaroja, kun niukkuus aiheuttaa lisää niukkuutta. 

 

3.3 Ylisukupolvisen toimeentulotukiasiakkuuden tutkimus 
 

Suomalaisista, toimeentulotukea saaneista nuorista 18 prosenttia oli lähtöisin perheestä, 

joka sai huoltoapua. Näistä toisen polven asiakkaista 18 – 34-vuotiaita oli 56 prosenttia. 

(Airio & Niemelä, 2002.) Huoltoapua voidaan perustellusti pitää toimeentulotuen edel-

täjänä ennen toimeentulotuen syntyä vuonna 1997. Airion ja Niemelän aineisto koostui 

kyselytutkimuksen tuloksista, ja myöhempi kotimainen tutkimus nojaa pitkälti rekisteri-

pohjaisiin aineistoihin toimeentulotukiasiakkuuden ylisukupolvisuuden osalta. Subjek-

tiiviset arviot lapsuudenkodin toimeentulosta ja taloudellisista haasteista voivat olla on-

gelmallisia, sillä vanhemmat voivat viimeiseen asti pyrkiä suojelemaan lapsia tiedolta 

(Moisio & Karvonen, 2007). 

Toimeentulotukea vuonna 1990 saaneiden vanhempien lapsista sai 18 – 32 -vuotiaana 

itsekin toimeentulotukea 26 prosentin todennäköisyydellä, kun taas ei-toimeentulotukea 

saaneiden vanhempien lapsi sai sitä 11 prosentin todennäköisyydellä. Yhteys oli vah-

vempi pojilla kuin tytöillä, ja yleisempää ikäluokassa 18 – 25 -vuotiaat kuin 26 – 31 -

vuotiaat. Tätä eroa perustellaan sillä, että nuoret ovat usein vasta opiskelemassa ja 
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astumassa työelämään ja täten riippuvaisempia vanhempien mahdollisesta taloudelli-

sesta avusta, eikä toimeentulotukea saavalla vanhemmalla ole yhtäläistä kykyä tarjota 

tällaista avustusta. (Moisio & Kauppinen, 2011.) 

Vauhkosen ja kumppaneiden tutkimuksessa aineistona oli neljännes vuosien 1980 ja 

1986 välillä syntyneistä suomalaisista. Nuori luokiteltiin toimeentulotuen asiakkaaksi, 

mikäli tämä oli 22-vuotiaana saanut toimeentulotukea vähintään yhden kuukauden ajan. 

1–5 kuukautta toimeentulotukea saaneiden vanhempien lapsista 35 prosenttia sai toi-

meentulotukea. Kun toimeentulotuen asiakkuuden kesto venyi vähintään puolen vuoden 

pituiseksi, sai tällaisten vanhempien lapsista 43 prosenttia itse toimeentulotukea. Van-

hempien, jotka olivat työttömiä ja joilla oli korkeintaan perusasteen koulutus, lapset sai-

vat ei-huono-osaisten perheiden lapsia useammin toimeentulotukea. Ei-huono-osaisten 

perheiden lapsista 10 prosenttia sai itse toimeentulotukea. (Vauhkonen & al., 2017.) 

Syntymäkohortin 1987 osalta taas havaittiin, että mitä pidempään vanhempi oli saanut 

toimeentulotukea, sitä suuremmalla todennäköisyydellä myös lapsi sai toimeentulotu-

kea. Esimerkiksi kun vanhempi oli saanut toimeentulotukea yli 92 kuukautta, sai tämän 

lapsi itse toimeentulotukea lähes 80 prosentin todennäköisyydellä. Kun vanhemmalla ei 

ollut toimeentulotuen asiakkuutta, lapsen todennäköisyys saada itse toimeentulotukea 

oli noin kymmenen prosenttia. (Paananen & al., 2012.) 

Pohjoismaisen tutkimuksen mukaan vanhemman toimeentulotukiasiakkuus ennusti 

omaa asiakkuutta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Mikäli vanhemmat saivat toimeen-

tulotukea lapsen ollessa 17-vuotias, sai heidän lapsistaan itse toimeentulotukea ikävuo-

sien 18–24 aikana 25 prosenttia 16 kuukauden ajan, ja tukea ei saanut ollenkaan 23 pro-

senttia. Mikäli vanhemmat eivät saaneet toimeentulotukea, lapsista itse sai toimeentulo-

tukea 17 prosenttia ja tukea itse ei saanut lainkaan 69 prosenttia lapsista. Tulokset olivat 

samansuuntaisia, mutta matalampia sekä Ruotsissa että Norjassa. (Kauppinen & al., 

2014.) Kelan tutkimusryhmän selvityksen mukaan 18 – 24 -vuotiaista kotona vanhem-

piensa luona asuvista toimeentulotuen saajista noin joka viidennen vanhemmat saivat 

myös toimeentulotukea (Raittila ym., 2018, 25). 

Alankomaissa tehdyn tutkimuksen mukaan niistä 27 – 29 -vuotiaista lapsista, jotka ovat 

vuosina 2010 – 2011 saaneet pääsääntöisenä etuutenaan vähintään kuukauden toimeen-

tulotukea (social assistance), vanhemmat olivat saaneet samaa etuutta 4,9 prosentin to-

dennäköisyydellä, kun taas työttömyysturvan osalta lukema on 9,3 prosenttia. 
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(Boschman & al., 2019.) Tutkimus ei ole suoraan verrannollinen kotimaisiin tutkimuk-

siin, sillä Suomessa ei aina erotella asiakkuutta päätoimisen tulonlähteen perusteella. 

Usein toimeentulotuen asiakas voi saada esimerkiksi työttömyysturvaa päällekkäin toi-

meentulotuen kanssa. 

Norjan viimesijainen taloudellinen tuki sisältää samankaltaisuuksia Suomen toimeentu-

lotuen kanssa, kuten järjestelmän kannustimet sekä sanktiot. Vauraan maan sosiaa-

lietuudet eivät kuitenkaan ole yhtä anteliaita kuin muissa Pohjoismaissa. Mikäli lapsen 

äidin pääasiallinen tulo lapsen ollessa teini-ikäinen oli sosiaaliavustukset, saivat heidän 

lapsistaan 19-vuotiaana 31,5 prosenttia itse sosiaaliavustuksia. Kun lapsen äidin pääasi-

allinen tulo oli ansiotulo, sai lapsi sosiaaliavustuksia vain 3,5 prosentin todennäköisyy-

dellä. Tukiasiakkaiden lapsilla oli edelleen korkeampi riski ajautua aikuisena asiak-

kaaksi, vaikka muut tekijät, kuten koulutustaso ja tulot oli vakioitu. (Lorentzen, 2010.) 

 

4 Varhainen kotoa muutto elämänkulullisena tapahtumana 
 

Yksilön elämää voidaan sosiologisesti jäsentää elämänkulullisiin tapahtumiin. Lapsuu-

denkodista muuttaminen on merkittävä vaihe nuoren aikuisen elämässä. Kansallisen 

kontekstin merkitys tutkimuskentän osalta on tunnustettava: esimerkiksi länsimaiden si-

sällä on huomattavia eroja nuorten poismuuttoiässä, mikä taas johtuu osittain maiden 

erilaisista sosiaaliturvajärjestelmistä sekä kulttuurisista eroista. Pohjoismaissa nuoret 

muuttavat lapsuudenkodistaan nuorina verrattuna esimerkiksi eteläeurooppalaisiin tai 

itäeurooppalaisiin nuoriin (Eurostat, 2022). Varhaisella poismuutolla näin ollen viita-

taan eri kontekstissa eri asioihin. Pohjoismaissa varhaisena poismuuttona on usein pi-

detty 18-vuotiaana muuttoa (esim. Kauppinen & al., 2014; Lorentzen & al., 2012).  
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Kuvio 2. Perheisiin kuulumaton väestö sukupuolittain 17-19-vuotiaana, yksin asu-

vat ja ei-yksin asuvat yhteensä vuosina 2005 – 2018. (lähde: Tilastokeskus, 2020) 

 

Taulukkoon 2 on kuvattu Suomessa asuva, perheisiin kuulumaton 17–19-vuotias väestö 

sukupuolittain. Nämä henkilöt eivät ole lapsen asemassa, eli he eivät asu yhdessä sa-

massa taloudessa kummankaan biologisen vanhemman kanssa. Tässä ikäryhmässä nai-

set ovat lähes säännönmukaisesti miehiä useammin perheisiin kuulumattomia. Täysi-

ikäistyminen ei merkittävästi nosta vanhemmistaan erillään asuvien määrää, sen sijaan 

19-vuotiaiden kohdalla määrä on jo korkeampi. Taulukossa ei ole huomioitu kohorttien 

välisiä kokoeroja. 

 

4.1 Syyt varhaiseen muuttoon 
 

Nuoren oman toimijuuden merkitys on korostunut lapsuudenkodista muuttamisessa, eli 

muutto on nähtävä toimijan itsensä aktiivisena valintana (Buck & Scott, 1993). Alaikäi-

senä muuttaneiden osalta toimijuuden merkitys voidaan nähdä erityisen vahvana osin 

siksi, että kulttuuristen odotusten mukaisesti kotoa itsenäistytään vasta täysi-ikäisenä. 

Naiset tyypillisesti muuttavat miehiä varhaisemmin pois lapsuudenkodista (Mulder, 
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2009). Selitykseksi on tarjottu yleisesti naisten ”kypsyyttä”, voimakkaampaa koulutuk-

seen kiinnittymistä sekä varhaisempaa perheen perustamista ja avioitumista (mt). 

Kotoa muutto on alkupiste lapsen ja vanhemman välisen riippuvuussuhteen heikentymi-

selle (Mulder, 2009), mutta toisaalta on myös esitetty, että varsinainen itsenäistyminen 

tapahtuu vasta, kun nuori on täysin irtaantunut vanhempansa taloudellisesta ja sosiaali-

sesta tuesta eikä nuoren erillään asuminen aina automaattisesti tarkoita itsenäisyyttä 

(Buck & Scott, 1993). Mikäli nuorella on omia tuloja, aikaistuu kotoa muutto (Mulder, 

2009). Toisaalta tässä on havaittavissa jälleen kansallisen kontekstin merkitys: esimer-

kiksi Suomessa antelias sosiaaliturva takaa sen, että omilleen muutto on taloudellisesti 

mahdollista ilman säännöllisiä tulojakin. Toisaalta taas myös köyhistä oloista lähtöisin 

olevat yhdysvaltalaisnuoret avioituvat, saivat lapsia sekä muuttivat pois lapsuudenko-

dista verrokkiryhmää aiemmin (Berzin & de Marco, 2010). 

Taloudellisten tekijöiden ohella varhaiseen poismuuttoon voi ajaa esimerkiksi perhe-

tyyppi: rikkonaisista perheistä, kuten yksinhuoltaja- ja eroperheistä tulevat nuoret muut-

tavat kotoa kahden vanhemman perheistä lähtöisin olevia varhaisemmassa vaiheessa. 

Rikkonaiset perheet kykenevät tarjoamaan nuorelle heikommat taloudelliset ja sosiaali-

set resurssit. (van de Berg & al., 2018.) Perheiden, joissa on isä- tai äitipuoli, sisarpuolia 

ja sisaruksia ylipäätään, lapset muuttavat aiemmin kotoa verrattuna niihin nuoriin, jotka 

ovat ainoita lapsia (Mulder, 2009). 

Kun lapsuudenkodissa on rajalliset taloudelliset resurssit elättää jo täysi-ikäistynyttä 

lasta, voi vanhempi painostaa lasta kotoa muuttoon tai vaatia tältä rahallista osallistu-

mista talouden menoihin (van de Berg & al., 2018). Varsinkin toimeentulotukiperheessä 

tilanne voi olla erityisen tukala taloudellisesti, sillä aikuisesta lapsesta ei makseta enää 

etuuksia vanhemmalle.  

Noin 10 - 20 prosenttia suomalaisnuorista muuttaa alaikäisenä pois lapsuudenkodistaan 

(esim. Kupari, 2011). Esimerkiksi vuonna 2010 yleisin poismuuttoikä lapsuudenkodista 

on sekä tytöillä että pojilla ollut 19 vuotta (Pekkarinen & al, 2012). Poismuuttoikä onkin 

vahvasti kytköksissä siihen, missä päin Suomea nuori asuu. Lyhyempien välimatkojen 

Etelä-Suomessa muutetaan vanhempina pois lapsuudenkodista verrattuna esimerkiksi 

suurien etäisyyksien Itä- ja Pohjois-Suomeen (Kupari, 2011, 17).  

Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa 18-vuotiaana lapsuudenkodista muuttaneista toimeen-

tulotukea yli kolmen vuoden ajan sai Suomessa 10 prosenttia, Norjassa 8 prosenttia ja 
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Ruotsissa 14 prosenttia, kun tarkasteltiin ikäluokkia 18–24-vuotiaat. 23–24-vuotiaina 

itsenäistyneistä noin prosentti sai toimeentulotukea pitkäaikaisesti kussakin maassa. Vä-

hintään kolmen lapsen saamisen ikävuoteen 24 mennessä havaittiin kasvattavan varsin-

kin pitkäaikaisen tukiasiakkuuden riskiä. Samoin riski kasvaa, mikäli vanhempi on saa-

nut toimeentulotukea lapsen ollessa 17-vuotias ja mikäli vanhempi on matalasti koulu-

tettu. (Kauppinen et al., 2014.) 

 

4.2 Varhaisen muuton seuraukset 
 

Eskelinen ja kumppanit (2020) tarkastelivat varhaisen (ikävuosina 15-18) poismuuton 

yhteyttä koulupudokkuuteen eli korkeintaan perusasteen tutkinnon suorittamiseen. Var-

hain poismuuttaneista miehistä 27 prosentilla ja naisista 16 prosentilla ei ollut tutkintoa 

suoritettuna 30 ikävuoteen mennessä. Varhain kotoa muuttaneille miehillä koulupudok-

kuus oli 9 prosenttia ja naisilla 5 prosenttia yleisempää myöhemmin kotoa muuttaneisiin 

nähden. (Eskelinen & al, 2020.) 

Varhaisella poismuutolla, tarkemmin 15–18-vuotiaana muutolla, on itsenäistä selitys-

voimaa nuoren koulupudokkuudessa, kun vanhemman huono-osaisuus oli vakioitu (Es-

kelinen & al., 2020). Koulupudokkuus taas on yhteydessä nuoren omaan toimeentulotu-

kiasiakkuuteen. Lisäksi tässäkin tutkimuksessa varhainen poismuutto oli erityisesi mies-

sukupuolelle haitallisempaa. Eskelinen ja kumppanit näkevät ilmiölle syyksi sen, että 

suomalainen koulutusjärjestelmä on tyttöjä suosiva. Varhaisen poismuuton ja koulupu-

dokkuuden välinen yhteys saa vahvistusta muistakin tutkimuksista. Hanna Remes ja 

kumppanit (2021) tutkivat koulutukseen kiinnittymisen ja varhaisen poismuuton välistä 

yhteyttä ja havaitsivat, että varhain kotoa muuttaneet kiinnittyivät muita heikommin 

opintoihinsa.  

Varhaisen poismuuton on sanottu olevan nuorelle voimavaroja kuormittava tekijä; tule-

vaisuuteen valmistautumisen sijaan nuoren on huolehdittava sekä taloudellisista että 

materiaalisista elämän edellytyksistä pääosin itsenäisesti. 18-vuotiaana tai tätä varhem-

min lapsuudenkodista muuttaneet kohtaavat taloudellisia haasteita enemmän kuin ne 

nuoret, jotka ovat muuttaneet kotoa myöhemmällä iällä (Majamaa & Rantala, 2019). 

Varhainen poismuutto myös kasvattaa nuoren riskiä saada toimeentulotukea aikuisiällä. 

Kauppisen ja kumppaneiden (2014) tutkimuksessa havaittiin, että varhainen poismuutto 
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18-vuotiaana kasvattaa toimeentulotuen asiakkuuden riskiä Suomessa, Ruotsissa ja Nor-

jassa. Suomessa 24 prosenttia varhaisista poismuuttajista sai toimeentulotukea 1–6 kuu-

kautta 18–24-vuotiaana. Tästä joukosta 35 prosenttia ei saanut lainkaan toimeentulotu-

kea kyseisellä ajanjaksolla. Myöhemmin, 23–24-vuotiaana itsenäistyneistä 14 prosenttia 

sai toimeentulotukea 1–6 kuukautta, kun tästä joukosta 78 prosenttia ei saanut tukea 

lainkaan. Sekä Ruotsissa että Norjassa varhaisten itsenäistyjien riski tukiasiakkuuteen 

oli matalampi. (Kauppinen & al., 2014.) 

Hieman erilaista asetelmaa poismuutosta on käytetty Lorentzenin ja kumppaneiden tut-

kimuksessa. Kaikista 18-vuotiaista norjalaisista kuntien välillä oli muuttanut 1,7 pro-

senttia, kun 18-vuotiaiden sosiaalietuuksien saajien osuus oli 6,3 prosenttia. Monimuut-

tuja-analyysissa havaittiin, että 18-vuotiaana kunnasta muuttaneilla oli suurempi riski-

suhde omaan tukiasiakkuuteen verrattuna 19-vuotiaana muuttaneisiin. (Lorentzen & al., 

2012.) 

 

5 Tutkimuskysymys 
 

Aiemman tutkimuksen pohjalta on selvinnyt, että lapsuudenperheen toimeentulotuki-

asiakkuus ennustaa omaa tukiasiakkuutta aikuisena (Airio & Niemelä, 2002; Moisio & 

Kauppinen, 2011; Vauhkonen & al, 2017). Suomalaisissa tutkimuksissa on tarkasteltu 

erityisesti syntymäkohorttia 1987 (esim. Vauhkonen & al., 2017) sekä syntymäkohort-

teja 1980 – 1986 (esim. Erola & al., 2017). Tässä tutkielmassa tarkastellaan lamavuo-

sien kohortteja 1990 – 1994, joiden vanhemmat ovat saaneet toimeentulotukea sinä 

vuonna, jonka aikana lapsi täyttää 15 vuotta, eli vanhempien osalta asiakkuus ajoittuu 

välille 2005 – 2009.  

Lisäksi on todettu, että nuoret, jotka ovat lähtöisin huono-osaisista perheistä, muuttavat 

varhain pois lapsuudenkodista (van de Berg & al, 2012). Varhain lapsuudenkodista 

muuttaneet nuoret ovat suuremmassa riskissä ajautua toimeentulotuen asiakkaiksi aikui-

sena verrattuna niihin nuoriin, jotka ovat muuttaneet lapsuudenkodistaan myöhemmin 

(Kauppinen & al, 2014). Erillään asuminen vanhemmasta on tässä tutkielmassa tulkittu 

varhaiseksi poismuutoksi ja itsenäistymiseksi siitä huolimatta, että tutkijat eivät ole yk-

simielisiä siitä, millaista tilannetta nuoren elämässä lopulta voidaan kutsua 
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itsenäistymiseksi (Mulder, 2009). Osa varhaisista poismuuttajista myös palaa myöhem-

min takaisin vanhempiensa luokse asumaan. 

Alaikäinen lapsi on niin elatuksen kuin sosiaaliturvankin osalta väliinputoajan roolissa. 

Vanhemmilla on elatusvelvollisuus alaikäiseen lapseen nähden myös silloin, kun lapsi 

asuu erillään vanhemmistaan (Laki lapsen elatuksesta), mutta toisaalta vanhemman ela-

tusvelvollisuus päättyy, kun lapsi kykenee itse elättämään itsensä. Alaikäinen nuori ei 

vanhemmistaan erillään asuessakaan ole täysin toimivaltainen, vaan hänet katsotaan va-

jaavaltaiseksi (Laki holhoustoimesta 2 §). Alaikäisen (vajaavaltaisen) taloudellisia asi-

oita hoitaa useimmiten tämän vanhempi (Laki holhoustoimesta 3 §). Lakiin perustuen 

siis alaikäinen poismuuttaja on perustellusti erilaisessa asemassa täysi-ikäiseen pois-

muuttajaan nähden. Alaikäinen ei esimerkiksi voi täysin itsenäisesti tehdä vuokrasopi-

musta. Näin ollen on ainakin osittain perusteltua tarkastella alaikäisiä omana ryhmänään 

erotettuna muista varhain poismuuttaneista. 

Yhteispohjoismaisessa tutkimuksessa tarkasteltiin 18-vuotiaana itsenäistyneiden ja hei-

dän vanhempiensa toimeentulotukiasiakkuuden yhteisvaikutusta nuoren omaan toi-

meentulotukiasiakkuuden riskiin. Nuoret, jotka olivat itsenäistyneet 18-vuotiaana ja 

jotka olivat lapsuudenkodissa saaneet toimeentulotukea, oli korkeampi riski omaan asi-

akkuuteen verrattuna niihin nuoriin, jotka olivat itsenäistyneet 18-vuotiaana mutta eivät 

lapsuudessaan saaneet toimeentulotukea. Vastaavasti 23-24-vuotiaana itsenäistyneillä 

oli selvästi pienempi riski saada itse tukea aikuisena, vaikka he olivat lähtöisin toimeen-

tulotukiperheestä. (Kauppinen & al., 2014.)   

Tämän tutkielman tutkimuskysymykset on muotoiltu seuraavasti: 

1) Ennustaako 15-vuotiaana koettu lapsuudenperheen toimeentulotukiasiakkuus 

omaa toimeentulotukiasiakkuutta 24-vuotiaana? 

2) Miten lapsuudenperheen toimeentulotukiasiakkuus ennustaa omaa tukiasiak-

kuutta sekä alaikäisenä kotoa muuttaneilla nuorilla että kotona täysi-ikäiseksi 

asti asuneilla nuorilla? 

3) Miten varhainen poismuutto alaikäisenä ennustaa oman tukiasiakkuuden riskiä 

niillä nuorilla, jotka ovat lapsuudenperheessä saaneet toimeentulotukea? 

 

Tutkimusten mukaan lapsuudenperheen tukiasiakkuuden ja oman tukiasiakkuuden väli-

nen yhteys on vahvimmillaan noin 20 ikävuoden tienoilla, ja yhteys heikkenee noin 30-
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vuotiaana (Moisio & Kauppinen, 2011). Tutkimushypoteesina ensimmäiseen kysymyk-

seen on, että lapsuuden tukiasiakkuus 15-vuotiaana ennustaa omaa asiakkuutta 24-vuo-

tiaana. Toiseen kysymykseen hypoteesi aiemman kirjallisuuden perusteella on, että ala-

ikäisenä kotoa muuttaneet nuoret ovat suuremmassa riskissä ajautua toimeentulotuen 

asiakkaiksi aikuisiässä (esim. Kauppinen & al., 2014), eli varhainen poismuutto alaikäi-

senä voimistaa lapsuudenperheen tukiasiakkuuden ja oman asiakkuuden välistä yh-

teyttä.  

Hypoteesi ei tosin ole täysin vaihtoehdoton. Huono-osaisuuden kasautuvan luonteen 

vuoksi voidaan olettaa, että ainakin osassa perheitä, jotka ovat saaneet toimeentulotukea 

lapsen ollessa 15-vuotias, on taloudellisten haasteiden lisäksi muitakin sosiaalisia ongel-

mia, kuten päihde- tai mielenterveyssairauksia. Tällöin rikkinäisellä kasvuympäristöllä 

on erityinen merkitys nuoren hyvinvoinnille ja voidaan ajatella, että ainakin lastensuoje-

lullisin perustein erillään vanhemmista asuvaa nuorta pyritään näin suojelemaan liialli-

selta huono-osaisuudelta (Kestilä & al., 2012).  

Toisaalta toimeentulotukiperheiden lapsilla voi ylipäätään olla heikommat taloudelliset 

mahdollisuudet muuttaa alaikäisenä omilleen: toimeentulotuen myöntäminen alaikäi-

selle on aina poikkeuksellista, sillä vanhemmilla on elatusvelvollisuus lapseen nähden 

siihen saakka, että lapsi täysi-ikäistyy. Pohdittavaksi tulee, kumpi on kuormittavampaa: 

kuormittavassa ympäristössä kasvaminen vai kasvava vastuu omasta taloudenpidosta 

lapsen asemassa.  

 

6 Aineisto ja menetelmät 
 

Tutkielman aineistona on käytetty Tilastokeskuksen muodostamaa kokonaisaineistoa 

vuosina 1990 – 1994 syntyneistä lapsista. Aineisto kattaa kaikki Suomessa asuvat vuo-

sina 1990 – 1994 syntyneet, 24-vuotiaana elossa olleet eli väestöön kuuluvat henkilöt. 

Lisäksi aineistossa on tieto näiden henkilöiden biologisista vanhemmista ja asuntokun-

nista. Sekä lapsille että vanhemmille on saatavilla aineistosta sosiodemografiset tiedot, 

tieto toimeentulotuen saamisesta sekä perhekunnasta. Tiedot ovat vuosilta 2005 – 2009 

lapsen täyttäessä 15 vuotta ja 2014 – 2018 lapsen täyttäessä 24 vuotta. Aineisto on saatu 

käyttöön Helsingin yliopiston Väestötutkimuskeskuksen kautta tietosuojasyistä taulu-

koituna eikä se sisällä yksilötason tietoja. Taulukoitu aineisto tarkoittaa tässä 
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tapauksessa sitä, että aineistosta löytyy kaikkien muuttujien yhdistelmät, jotka on paino-

tettu niissä olevan henkilömäärän mukaisesti. Kaikissa mahdollisissa muuttujayhdistel-

missä ei kuitenkaan ole yhtään henkilöä, eli aineistossa on myös puuttuvia havaintoja. 

Erilaisia mahdollisia muuttujayhdistelmiä tässä aineistossa on 7200 kappaletta, joista 

havaintoja on 4 595:sä muuttujayhdistelmässä.  

Tutkielmani otos koskee kaikkia vuosina 1990–1994 Suomessa syntyneitä väestöön 

kuuluvia henkilöitä, jotka asuivat 15-vuotiaana ainakin toisen biologisen vanhempansa 

kanssa eivätkä olleet sosiaalihuollon huostaanottamia tai sijoittamia niinä vuosina, kun 

lapsi on täyttänyt 15–17 vuotta. Aineiston koko on 306 521 henkilöä. 

Aineistosta on rajattu pois sosiaalihuollon sijoittamat ja huostaanotetut lapset. Tällä ra-

jauksella pyritään varmistamaan se, että alaikäisenä biologisten vanhempiensa luota 

omilleen muuttaneet henkilöt ovat ainakin pääosin itse tehneet valinnan poismuutosta. 

Huostaanotettujen ja sijoitettujen lasten menestymistä myöhemmässä elämässä sekä 

näiden ylisukupolvista huono-osaisuutta on Suomessa jo tutkittu jonkin verran (esim. 

Kataja & al., 2014; Kääriälä, 2020). 

 

6.1 Aineiston muuttujat 
 

Selittäviksi muuttujiksi on valittu sekä demografisia että sosioekonomista asemaa ku-

vaavia muuttujia. Vastemuuttujana on toimeentulotuen asiakkuus 24-vuotiaana. Toi-

meentulotuen asiakkuudeksi on tulkittu tilanne, jossa henkilö on saanut toimeentulotu-

kea sinä vuonna, jonka aikana tämä on täyttänyt 24 vuotta. Aineisto ei kuitenkaan mah-

dollista tukiasiakkuuden keston tarkastelua: näissä tapauksissa kohdehenkilö on siis voi-

nut saada toimeentulotukea 1–12 kuukautta kalenterivuoden aikana. Aineistosta olisi ol-

lut saatavilla maksetun toimeentulotuen määrä euroissa, mutta ilman tietoa tukiasiak-

kuuden kestosta on tämä tieto merkityksetön. 

Perheen toimeentulotukiasiakkuus lapsen täyttäessä 15 vuotta on mitattu edellä kuvatun 

tavoin. Mikäli lapsen biologiset vanhemmat eivät ole asuneet yhdessä samassa talou-

dessa, on asiakkuus mitattu sen biologisen vanhemman osalta, jonka luona lapsi on mit-

taushetkellä asunut. Mittausajankohdaksi on valittu kyseinen ikä, jotta asiakkuus osuisi 

mahdollisimman lähelle poismuuttoikää. 
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Varhaista poismuuttoa kuvaa muuttuja, jossa on tarkasteltu sitä, asuuko lapsi sinä 

vuonna, jonka aikana hän täyttää 17 vuotta, samassa taloudessa biologisen vanhemman 

tai biologisten vanhempien kanssa. Tällä rajauksella aineistosta tavoitetaan kaikki 16-

vuotiaana kotoa muuttaneet sekä valtaosa 17-vuotiaana kotoa muuttaneista. 

Lapsen koulutustaso on mitattu siltä vuodelta, jonka aikana lapsi on täyttänyt 24 vuotta. 

Vanhemman koulutustaso on mitattu lapsen ollessa 15-vuotias. Sekä lapsen että van-

hemman osalta koulutusmuuttuja on kolmiluokkainen: korkeintaan perusasteen tutkinto, 

yleissivistävä ja ammatillinen keskiaste yhdistettynä luokkana sekä alempi ja ylempi 

korkeakoulututkinto yhdistettynä luokkana. Vanhemman osalta muuttuja on mitattu kor-

keammin koulutetun vanhemman mukaan, mikäli lapsi asuu yhdessä molempien van-

hempiensa kanssa. Mikäli lapsi asuu vain yhden biologisen vanhemman kanssa samassa 

taloudessa, on muuttuja mitattu tämän osalta. 

Lapsen työssäolo on mitattu sen vuoden lopusta, jonka aikana tämä on täyttänyt 24 

vuotta. Työssäolo on tulkittu siten, että yli puoli vuotta kalenterivuoden aikana työssä 

olleet on tulkittu työllisiksi, muut tapaukset ei-työllisiksi. Työllisiksi luetaan siis ne hen-

kilöt, jotka ovat työskennelleet 6 – 12 kuukautta kalenterivuoden aikana. Aineiston poi-

minnassa oli myös vaihtoehtoinen kriteeri työllisyydelle, eli työllisiksi olisi tulkittu ne 

henkilöt, jotka olivat vuoden viimeisen kalenteriviikon aikana olleet töissä. Mahdolli-

sesta kausityövaihtelusta johtuen mittaustavaksi päätettiin valita ensimmäinen vaihto-

ehto. 

Perhetyyppi on mitattu sen vuoden lopussa, jonka aikana henkilö on täyttänyt 24 vuotta. 

Perhetyypit ovat yksin asuva, yksin asuva lasten kanssa, avo- tai avioliitto, avo- tai 

aviopuolison ja lasten kanssa asuva sekä biologisen vanhemman tai vanhempien luona 

asuva. Mikäli henkilöllä on biologisia lapsia, mutta tämä ei vakituisesti asu heidän kans-

saan samassa taloudessa tai lapsi on sijoitettu tai huostaanotettu, ei lapsia tällöin oteta 

huomioon perhetyypin luokittelussa. Vanhemman luona asuvaksi voidaan tulkita vain 

sellainen henkilö, joka ei ole avo- tai avioliitossa ja jolla ei ole biologisia samassa talou-

dessa asuvia lapsia.  

Avoliittotilanteet on tulkittu Tilastokeskuksen määritelmän mukaisesti seuraavasti: 

”Avoparit on muodostettu samassa asunnossa vakituisesti asuvista 18 vuotta täyttä-

neistä, eri sukupuolta olevista puolisottomista henkilöistä, jos heidän ikäeronsa on alle 

16 vuotta eivätkä he ole sisaruksia. Mikäli parilla on yhteinen lapsi, eivät nämä säännöt 
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päde. Samaa sukupuolta olevia yhdessä asuvia henkilöitä ei päätellä avopareiksi.” 

(SVT, 2021). Rekisteröityjä parisuhteita aineisto ei kykene tunnistamaan avioliitoiksi. 

Laki samaa sukupuolta olevien avioliitosta tuli Suomessa voimaan vuonna 2017, joten 

samaa sukupuolta olevia aviopareja voi aineistossa käytännössä olla vain ikäkohorttien 

1993 ja 1994 joukossa. 

Syntymäkohortit 1990–1994 valittiin mukaan aineistoon, jotta vuoden 2017 perustoi-

meentulotuen Kela-siirron vaikutuksia voitaisiin mahdollisesti tulkita tuloksista. Ko-

horttien 1990–1992 oma toimeentulotukiasiakkuus 24-vuotiaana on mitattu vuosilta 

2014–2016 eli aikana, jolloin toimeentulotuen myöntämisestä ja toimeenpanosta vasta-

sivat kunnalliset sosiaalitoimet, ja kohorttien 1993–1994 osalta toimeenpanosta on mit-

taushetkellä 2017–2018 vastannut Kansaneläkelaitos. 

Lisäksi aineistossa on käytetty sukupuolimuuttujaa kaksiluokkaisena mies/nainen-muut-

tujana. Sukupuoli on mitattu lapsen syntymävuodelta. 

 

6.2 Menetelmät 
 

Aineiston kuvaamisessa käytetään ristiintaulukointia, jolla voidaan havainnollistaa luo-

kiteltujen muuttujien absoluuttiset lukumäärät sekä suhteelliset jakaumat kussakin ryh-

mässä. Jakaumat esitellään erikseen sekä koko aineiston havainnoille että erikseen var-

hain poismuuttaneille nuorille. Ristiintaulukointi antaa kokonaiskuvan aineistosta. 

Tutkimuskysymyksiin vastaamiseen koskien lapsuudenperheen ja aikuisiän toimeentu-

lotukiasiakkuuden välistä yhteyttä käytän Poisson-regressioanalyysia. Regressioanalyy-

sit ovat yhteiskuntatieteissä yleisiä tilastollisia menetelmiä, joilla voidaan kuvata selitet-

tävän ja selittävän muuttujan välistä yhteyttä. Poisson-regressio on logistisen regression 

lailla yksi yleistetyn lineaarisen mallin (generalized linear model, GLiM) sovellutuksia 

(Coxe et. al., 2009). Poisson-regressio ei kuitenkaan edellytä muuttujien noudattavan 

normaalijakaumaa, mikä usein on lineaarisen regressioanalyysin edellytys. 

Menetelmällä voidaan kuvata jonkin tapahtuman ilmaantumistiheyttä riskiväestössä. 

Tässä tapauksessa Poisson-regressiolla mallinnetaan vastemuuttujan, eli toimeentulotu-

kiasiakkuuden 24-vuotiaana, ilmaantumista vertailuluokkaan nähden. Ilmaantuvuus il-

maistaan incidence ratella (IR), ja muutokset ilmaantuvuudessa eri ryhmissä selittävien 
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tekijöiden mukaan ilmaistaan ilmaantuvuustiheyksien suhdeluvuilla eli incidence rate 

ratiolla (IRR).  

Tutkielmassa sovelletaan Poisson-regressiota myös aineistolähtöisistä syistä. Käytössä 

oleva taulukoitu aineisto ei mahdollista yksilötason riskin tarkastelua logistisen regres-

sion tapaan. Lisäksi Poisson-regressio soveltuu harvinaisempien tapahtumien mallinta-

miseen väestössä (Nussbaum et. al, 2008; Salkind, 2010), jollaisena toimeentulotuki-

asiakkuutta tietyssä ikäryhmässä voidaan pitää.  

Poisson-regressio perustuu seuraavaan kaavaan:  

log(λ) = (log
𝐸

𝑛
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2… + 𝛽𝑝𝑥𝑝 

jossa ln:llä viitataan luonnolliseen logaritmiin (e:n logaritmi), lambdalla (λ) tapahtuman 

odotusarvoon, β on regressiokerroin ja exposure-muuttuja n viittaa tässä tutkielmassa 

henkilöiden määrään. Exposure-muuttujan luonnollinen logaritmi saa aina arvon 1. 

Poisson-regressio perustuu Poisson-jakaumaan, jonka ilmaantuvuustiheysfunktio on 

seuraava: 

𝑃(𝑋 = 𝑥) =
𝜇𝑥𝑒−𝜇

𝑥!
, 𝑥 = 0,1,2 … 

 

Parametri 𝜇 ilmaisee keskimääräisen arvon tapahtumalle x ja se voi saada arvoksi aino-

astaan positiivisia kokonaislukuja eli lukumääriä (0, 1, 2…). Tiheysfunktiossa e on 

luonnollinen logaritmi (≈ 2,7182…) ja x on vastemuuttuja. 

Aineiston analysointiin on käytetty Stata/MP-tilasto-ohjelmiston versiota 17.0. 

 

6.3 Mallinnus- ja analyysistrategia 
 

Tutkielman tulosluvussa esittelen aluksi ristiintaulukoinnin avulla analyysin kuvailevat 

tulokset. Kuvailevat tulokset havainnollistavat, millaisiin ryhmiin toimeentulotukiasiak-

kuus ja huono-osaisuus ylipäätään paikantuu. Ensimmäiseen taulukkoon on koottu kaik-

kien muuttujien absoluuttiset ja suhteelliset osuudet sukupuolittain jaoteltuina. Lisäksi 

raportoidaan toimeentulotukea 24-vuotiaana saaneiden osuus kussakin ryhmässä. 
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Toiseen taulukkoon on koottu samat tiedot, mutta ainoastaan varhain poismuuttaneiden 

osalta.  

Kuvailevien tulosten jälkeen tarkastelen Poisson-regressioanalyysilla vastemuuttujan ja 

selittävien muuttujien välistä yhteyttä kolmen eri mallin avulla. Selitettävänä muuttu-

jana on oma toimeentulotuen asiakkuus 24-vuotiaana ja pääselittäjänä lapsuudenperheen 

toimeentulotukiasiakkuus. Aluksi tarkastelen 24-vuotiaiden toimeentulotukiasiakkuuden 

ja kaikkien selittävien muuttujien välistä itsenäistä yhteyttä vakioimattomalla päävaiku-

tusmallilla (malli 1). Mallin avulla voidaan tarkastella sitä, miten yksittäiset tekijät ovat 

itsenäisesti yhteydessä oman asiakkuuden riskiin. Mallin avulla voidaan vastata tutki-

muskysymykseen siitä, ennustaako lapsuudenperheen tukiasiakkuus omaa asiakkuutta 

24-vuotiaana.  

Mallinnusstrategian myöhempien mallien osalta on tarpeen jakaa selittävät muuttujat 

sekä sekoittaviin että välittäviin eli medioiviin tekijöihin. Sekoittavina tekijöinä pide-

tään tässä yhteydessä niitä muuttujia, jotka edeltävät lapsuudenperheen tukiasiakkuutta. 

Näitä ovat aineistossa vanhemman koulutusaste, lapsen sukupuoli sekä lapsen syntymä-

vuosi. Välittävät tekijät taas ovat niitä aineiston muuttujia, jotka voivat olla seurausta 

lapsuudenperheen tukiasiakkuudesta. Välittävät tekijät ovat lapsen oma koulutusaste 24-

vuotiaana, lapsen oma perhetyyppi 24-vuotiaana sekä lapsen työssäolo 24-vuotiaana. 

Toiseen malliin vakioidaan sekoittavat tekijät eli sukupuoli, vanhemman koulutusaste ja 

syntymävuosi (malli 2). Kolmanteen malliin vakioidaan sekoittavien tekijöiden ohella 

välittävät tekijät: lapsen oma koulutusaste, työssäolo sekä perhetyyppi 24-vuotiaana 

(malli 3). 

Seuraavassa tutkimuskysymyksessä tarkastellaan erikseen varhain lapsuudenkodista 

muuttaneiden ja pidempään kotona asuneiden välisiä eroavaisuuksia tuloksista. Tähän 

päästään käsiksi, kun luodaan kaksi uutta tulostaulukkoa sekä kotona täysi-ikäiseksi 

asuneille että varhain poismuuttaneille nuorille erikseen. Näihin kahteen tulostauluk-

koon ajetaan samat, aiemmin esitellyt kolme erillistä mallia. 

Viimeiseen tutkimuskysymykseen vastaamiseen käytetään edelleen Poisson-regressio-

analyysia ja mallit pysyvät samana, lisäksi vastemuuttujana on edelleen oma asiakkuus 

24-vuotiaana. Kun tarkastellaan sitä, miten varhainen poismuutto vaikuttaa toimeentulo-

tukiasiakkuuden ylisukupolvisuuteen, rajataan havainnot koskemaan ainoastaan niitä 

nuoria, jotka ovat lapsuudenperheessä saaneet toimeentulotukea. Rajaus on tarpeen, 
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koska ylisukupolvista asiakkuutta ei muissa ryhmissä voi ilmetäkään. Varhaisesta pois-

muutosta tulee näin ollen tässä mallinnuksessa pääselittäjä, jossa tapahtuvia muutoksia 

tarkastellaan edelleen samojen kolmen mallin avulla. 

Mallien 1-3 osalta raportoidaan incidence rate ratio (IRR) eli ilmaantuvuustiheyksien 

suhde selittävien muuttujien eri luokissa, p-arvo eli tuloksen merkitsevyys tasoilla 5 

prosenttia (*), 1 prosentti (**) ja 0,1 prosenttia (***) sekä 95 prosentin luottamusväli. 

Lisäksi jokaisen mallin osalta raportoidaan selitysaste eli pseudo R² sekä log likelihood. 

 

7 Tulokset ja analyysi 

 

7.1 Kuvailevat tulokset 
 

Tulosluvun aluksi esittelen aineiston muuttujien jakaumat ja suhteelliset osuudet ristiin-

taulukoiden avulla. Ensimmäiseen taulukkoon on koottu kaikki muuttujat sukupuolittain 

sekä oman toimeentulotukiasiakkuuden mukaan eriteltynä. Toiseen taulukkoon on 

koottu samat muuttujat kuin ensimmäiseen, mutta ainoastaan varhain kotoa muuttanei-

den (n=15 006) osalta. Kotona asuneiden nuorten (n=291 515) osalta jakaumia ei erik-

seen raportoida, sillä ne noudattelevat pitkälti taulukon 1 jakaumia. 
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Taulukko 1. Aineiston sukupuolijakauma ja toimeentulotukea aikuisena saaneet 

kussakin ryhmässä (n=306 521) 

 Miehet 

toimeentulo-

tukiasiakkai-

den osuus Naiset 

toimeentulo-

tukiasiakkai-

den osuus 

Yhteensä 157 261 18 300 149 260 14 884 

 (51,3) (11,6) (48,7) (10,0) 

Lapsuudenperheen tukiasiakkuus     

lapsuudenperheen asiakkuus 8 414 2 784 7 985 2 269 

 (5,4) (33,1) (5,4) (28,4) 

ei lapsuudenperheen asiakkuutta 148 847 15 516 141 275 12 615 

 (94,6) (10,4) (94,6) (8,9) 

Syntymävuosi     

1990 31 888 3 522 30 191 2 730 

 (20,3) (11,9) (20,2) (9,0) 

1991 31 436 3 603 30 033 2 869 

 (20,0) (11,4) (20,1) (9,5) 

1992 32 174 3 489 30 182 2 863 

 (20,5) (10,8) (20,2) (9,5) 

1993 30 926 3 986 29 453 3 291 

 (19,7) (12,9) (19,7) (11,2) 

1994 30 837 3 700 29 401 3 131 

 (19,6) (12,9) (19,7) (10,6) 

Vanhemman koulutusaste     

perusaste 12 812 2 961 11 931 2 588 

 (8,15) (23,1) (7,99) (21,7) 

keskiaste 64 664 9 083 61 161 7 562 

 (41,1) (14,0) (40,98) (12,4) 

korkea-aste 79 785 6 256 76 198 4 734 

 (50,7) (7,8) (51,05) (6,2) 

Oma perhetyyppi aikuisena     

Yksin asuva 74 230 13 409 58 521 8 296 

 (47,2) (18,1) (39,2) (14,2) 

Yksinhuoltaja 78 6 4 892 2 719 

 (0,1) (7,7) (3,3) (55,6) 

Avo- tai aviopari 43 390 2 067 53 563 1 909 

 (27,6) (4,8) (35,9) (3,6) 

Lapsiperhe 10 030 697 17 038 1 322 

 (6,4) (6,9) (11,4) (7,8) 

Kotona asuva aikuinen 29 533 2 121 15 246 638 

 (18,8) (7,2) (10,2) (4,2) 

Oma koulutusaste     

perusaste 18 469 7 170 12 352 5 014 

 (11,7) (38,8) (8,3) (40,6) 

keskiaste 120 424 10 736 96 724 9 150 

 (76,6) (8,9) (64,8) (9,5) 

korkea-aste 18 368 394 40 184 720 

 (18,9) (2,1) (26,9) (1,8) 

Asuminen     

Varhainen poismuutto 4 300 819 10 706 1 867 

 (2,7) (19,0) (7,2) (17,4) 

Ei varhaista poismuuttoa 152 961 17 481 138 554 13 017 

 (97,3) (11,3) (92,8) (9,4) 

Työllisyys     

Työssäkäyvä 103 272 4 233 102 397 4 579 

 (65,7) (4,1) (68,6) (4,5) 

Ei työssä 53 989 14 067 46 863 10 305 

 (34,3) (26,1) (31,4) (22,0) 
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Suurempi osuus miehistä kuin naisista sai toimeentulotukea 24-vuotiaana (taulukko 1). 

Lapsuudessaan toimeentulotukea saaneista miehistä kolmasosa ja naisista reilu neljän-

nes sai itsekin toimeentulotukea aikuisena. Kun lapsuudenperheessä ei ollut toimeentu-

lotuen asiakkuutta, sai toimeentulotukea enää noin joka kymmenes miehistä ja naisista. 

Syntymäkohorteittain tarkasteltuna vuosina 1993 – 1994 syntyneet niin miehet kuin nai-

setkin saivat useammin toimeentulotukea kuin aiemmin syntyneet.  

Mikäli vanhemmalla on korkeintaan perusasteen koulutus, sai heidän lapsistaan reilu 

viidennes toimeentulotukea aikuisena. Vastaavasti vähemmän kuin joka kymmenes kor-

keasti koulutetun vanhemman lapsista sai aikuisena toimeentulotukea. Korkeintaan pe-

rusasteen tutkinnon suorittaneista miehistä ja naisista noin kaksi viidestä sai aikuisena 

toimeentulotukea. Vastaavasti korkea-asteen tutkinnon suorittaneista miehistä ja naisista 

toimeentulotukea aikuisena sai noin kaksi prosenttia. 

Perhetyypin osalta lähes joka viides yksin asuva mies sai toimeentulotukea aikuisena, 

naisten osalta noin joka seitsemäs. Yksinhuoltajanaisista yli puolet sai aikuisuudessa 

toimeentulotukea, yksinhuoltajamiehistä taas joka kolmastoista. Sekä naisten että mies-

ten osalta avo- tai avioliitossa elävät saivat perhetyypeistä kaikista harvimmin toimeen-

tulotukea. Työssäkäyvistä vähemmän kuin joka kahdeskymmenes oli aikuisena toi-

meentulotuen asiakas. Ei-työllisiksi katsotuista miehistä enemmän kuin joka neljäs ja 

naisista enemmän kuin joka viides sai toimeentulotukea. 

Kaikkien nuorten osalta toimeentulotuen asiakkuus näyttää siis paikantuvan matalasti 

koulutettujen vanhempien lapsiin, jotka ovat myös itse matalasti koulutettuja ja saaneet 

lapsuudessa toimeentulotukea. Erityisesti yksinhuoltajanaiset ovat suuressa riskissä 

saada toimeentulotukea 24-vuotiaana. Harvinaisinta asiakkuus on korkeasti koulute-

tuilla, parisuhteessa elävillä ja työssäkäyvillä nuorilla. 
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Taulukko 2: Varhain kotoa muuttaneiden sukupuolittaiset jakaumat sekä ja-

kaumat oman asiakkuuden mukaan (n=15 006) 

 Mies 

toimeentulotu-

kiasiakkaiden 

osuus 

Nainen 

toimeentulotuki-

asiakkaiden 

osuus 

Yhteensä 4 300 819 10 706 1867 
 (28,7) (19,0) (71,3) (17,4) 

Lapsuuden toimeentulotukiasiakkuus     

Lapsuudenperheen asiakkuus 460 144 1 150 352 

 (10,7) (31,3) (10,7) (30,6) 

Ei lapsuudenperheen asiakkuutta 3 840 675 9556 1 515 

 (89,3) (17,6) (89,3) (15,9) 

Syntymävuosi     

1990 875 140 2 190 360 

 (20,3) (16,0) (20,5) (16,4) 

1991 861 176 2 212 373 

 (20,0) (20,4) (20,7) (16,9) 

1992 875 168 2 272 359 

 (20,3) (19,2) (21,2) (15,8) 

1993 880 187 2 018 375 

 (20,5) (21,3) (18,8) (18,6) 

1994 809 148 2 014 400 
 (18,8) (18,3) (18,8) (19,9) 

Vanhemman koulutus     

perusaste 627 188 1 517 383 

 (14,6) (30,0) (14,2) (25,2) 

keskiaste 2 357 443 5 970 1 083 

 (54,8) (18,8) (55,8) (17,4) 

korkea-aste 1 316 188 3 219 401 

 (30,6) (14,4) (30,1) (12,5) 

Oma perhetyyppi aikuisena     

Yksin asuva 2 390 737 3 515 888 

 (55,6) (30,8) (32,8) (25,3) 

Yksinhuoltaja - - 920 577 

 - - (8,6) (62,7) 

Avo- tai aviopari 1 188 57 3 470 194 

 (27,6) (4,8) (32,4) (5,6) 

Lapsiperhe 482 13 2 538 202 

 (11,2) (2,7) (23,7) (8,0) 

Kotona asuva aikuinen 240 12 263 6 

 (5,6) (5,0) (2,5) (2,3) 

Oma koulutusaste aikuisena     

Perusaste 922 426 1 797 849 

 (21,4) (46,2) (16,8) (47,2) 

Keskiaste 3 182 393 7 629 1 007 

 (74,0) (12,4) (71,3) (13,2) 

Korkea-aste 196 0 1 280 11 
 (4,6) - (12,0) (0,8) 

Oma työllisyys aikuisena     

Työssäkäyvä 2 881 147 6 961 501 

 (67,0) (5,1) (65,0) (7,2) 

Työtön 1 419 672 3 745 1 366 

 (33,0) (47,4) (35,9) (36,5) 
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Yli kaksi kolmasosaa varhain poismuuttaneista nuorista on naisia (taulukko 2). Toi-

meentulotuen asiakkuus on varhaisilla poismuuttajilla miehillä yleisempää kuin naisilla. 

Varhaiset poismuuttajat olivat muita nuoria useammin lähtöisin perheestä, jossa saatiin 

lapsuudessa toimeentulotukea. Lapsuudenperheessään toimeentulotukea saaneista nuo-

rista noin joka kolmas sai aikuisena toimeentulotukea. Tältä osin osuudet eivät juuri-

kaan eroa kaikista nuorista. 

Varhaisten poismuuttajien vanhemmat ovat selvästi kaikkien nuorten vanhempia mata-

lammin koulutettuja. Kun kaikkien nuorten vanhemmista selvästi yli puolella oli kor-

kea-asteen tutkinto, oli varhaisten poismuuttajien vanhemmista noin joka kolmas korke-

asti koulutettu. Varhaisten poismuuttajien vanhemmat olivat myös selkeästi useammin 

korkeintaan perusasteen tutkinnon varassa, kun verrataan tätä kaikkien nuorten vanhem-

piin. Korkeintaan perusasteen tutkinnon suorittaneiden vanhempien pojista toimeentulo-

tukea sai aikuisena noin joka kolmas ja tyttäristä noin joka neljäs, korkeasti koulutettu-

jen vanhempien lapsista taas noin joka kuudes miesten osalta ja joka kahdeksas naisten 

osalta.  

Lähes puolet korkeintaan perusasteen koulutuksen saaneista varhaisista poismuuttajista 

sai aikuisena toimeentulotukea. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneista miehistä kukaan 

ei aikuisena saanut toimeentulotukea, ja naisistakin tukea sai alle prosentti. Kun tarkas-

tellaan kaikkia nuoria, korkeintaan perusasteen tutkinnon suorittaneista noin 40 prosent-

tia ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneista noin kaksi prosenttia sai toimeentulotukea 

aikuisena. 

 

7.2 Regressioanalyysin tulokset 
 

Seuraavaksi esittelen Poisson-regressioanalyysin tulokset koko havaintojoukolle yhtei-

sesti sekä erikseen kotona asuneille että kotoa varhain muuttaneille nuorille. Jokaiseen 

taulukkoon on ajettu mallinnusstrategian mukaiset kolme erillistä mallia: malli 1 on va-

kioimaton päävaikutusmalli kaikille selittäville muuttujille, mallissa 2 lapsuudenper-

heen tukiasiakkuus on vakioitu sekoittavilla tekijöillä ja mallissa 3 lapsuudenperheen 

tukiasiakkuus on vakioitu sekoittavien tekijöiden ohella välittävillä tekijöillä. Tuloksista 

raportoidaan ilmaantuvuustiheyden suhteen muutos vertailuluokittain, 95 prosentin luot-

tamusväli sekä p-arvo merkitsevyystasoin < 0,05 (*), < 0,005 (**) ja < 0,001 (***). 
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7.2.1 Oma tukiasiakkuus lapsuudenperheen asiakkuuden ja muiden selittä-

vien tekijöiden mukaan 
 

Mikäli lapsuudenperheessä on ollut toimeentulotukiasiakkuutta, on riski omaan tuki-

asiakkuuteen reilu yhdeksänkertainen verrattuna sellaisiin nuoriin, joiden lapsuudenper-

heessä ei ollut toimeentulotukiasiakkuutta (taulukko 3). Mallissa 1 on raportoitu myös 

varhaisen poismuuton itsenäinen vaikutus omaan tukiasiakkuuteen, ja riski omaan asi-

akkuuteen varhain kotoa muuttaneilla nuorilla on lähes seitsenkertainen kotona asunei-

siin nuoriin nähden.   

Lapsuudenperheen tukiasiakkuuden yhteys omaa tukiasiakkuutta ennustavana tekijänä 

kuitenkin heikkenee merkittävästi, kun malliin vakioidaan sekoittavina tekijöinä lapsen 

sukupuoli ja syntymävuosi sekä vanhemman koulutustaso. Tässä mallissa riskisuhde 

lapsuudenperheen asiakkuuden osalta on vajaa kuusi (malli 2). Kun sekoittavia tekijöitä 

on vakioitu yksitellen malliin 2, niin vanhemman koulutusasteen vakiointi kykenee se-

littämään yksinään lähes kokonaan lapsuudenperheen tukiasiakkuuden riskisuhteen las-

kun. Mallin 2 selitysaste on vajaa 13 prosenttia. 

Kolmanteen malliin on vakioitu edellisten muuttujien ohella nuoren oma koulutustaso, 

työssäolo sekä perhetyyppi 24-vuotiaana (malli 3). Kun tähän malliin vakioitiin yksitel-

len välittäviä tekijöitä, niin oman koulutusasteen merkitys selitti huomattavan osan lap-

suudenperheen tukiasiakkuuden riskisuhteen laskusta. Lapsuudenperheessä toimeentu-

lotukea saaneiden nuorten riski omaan asiakkuuteen on nyt noin nelinkertainen verrat-

tuna niihin nuoriin, jotka eivät tukea lapsuudessaan saaneet. Kaikilla selittävillä muuttu-

jilla vakioidun mallin selitysaste on reilu 20 prosenttia. 

Vertailuluokkana perhetyypin osalta on yksin asuvat, ja kaikkien muiden perhetyyppien 

suhteen riski asiakkuuteen on yksin asuvia korkeampi. Sukupuolten osalta oman asiak-

kuuden korkeampi riskisuhde on naisilla. Syntymäkohorteilla 1993 ja 1994 on edeltäviä 

kohortteja korkeampi riski omaan asiakkuuteen.  
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Taulukko 3. Poisson-regressiomallit 1-3: oma tukiasiakkuus lapsuudenperheen asi-

akkuuden ja muiden selittävien tekijöiden mukaan 

 

 

 Malli 1 Malli 2 Malli 3 

 IRR 95% LV IRR 95% LV IRR 95% LV 

Lapsuudenperheen toi-

meentulotuki       

ei lapsuudenperheen asiak-

kuutta 1  1  1  

lapsuudenperheen asiakkuus 9,05*** (8,05 - 10,16) 5,85*** (5,14 - 6,65) 4,08*** (3,57 - 4,66) 

       

Sukupuoli       

mies 1  1 1 1  

nainen 1,49*** (1,34 -1,67) 1,5*** (1,34 - 1,67) 1,3 (1,15 - 1,4) 

       

Syntymävuosi       

syntymävuosi 1990 1  1  1  

syntymävuosi 1991 1,04 (0,87 – 1,24) 1,07 (0,90 - 1,28) 1,06 (0,89 - 1,26) 

syntymävuosi 1992 0,98 (0,82 – 1,17) 1,03 (0,87 - 1,23) 1,05 (0,88 - 1,25) 

syntymävuosi 1993 1,09 (0,91 – 1,29) 1,17 (0,98 - 1,39) 1,23* (1,03 - 1,46) 

syntymävuosi 1994 1,08 (0,91 – 1,29) 1,16 (0,98 - 1,38) 1,27** (1,07 - 1,51) 

       

Vanhemman koulutusaste       

vanhemman korkea-aste 1  1 1 1  

vanhemman keskiaste 1,8*** (1,58 – 2,07) 1,43*** (1,24 - 1,64) 1,17* (1,01 - 1,35) 

vanhemman perusaste 7,05*** (6,11 – 8,14) 3,79*** (3,23 - 4,44) 2,38*** (2,01 - 2,82) 

       

Oma koulutusaste       

oma korkea-aste 1    1  

oma keskiaste 1,62*** (1,31 – 1,99)   1,22 (0,98 - 1,51) 

oma perusaste 10,03*** (8,13 – 12,39)   3,68** (2,90 - 4,66) 

       

Työllisyys       

työssä 1    1  

ei työssä 3,05*** (2,72 – 3,41)   1,87*** (1,66 – 2,12) 

       

Perhetyyppi       

yksin asuva 1    1  

yksinhuoltaja 10,26*** (8,59 – 12,25)   3,69*** (3,03 - 4,49) 

avo- tai avioliitto 0,87 (0,75 – 1,01)   1,19* (1,02 - 1,39) 

lapsiperhe 2,23*** (1,89 – 2,63)   1,66*** (1,40 - 1,97) 

vanhemman luona asuva 1,19 (1,00 – 1,41)   1,25* (1,05 - 1,49) 

       

Asuminen       

kotona asuminen 1      

varhainen muutto 6,74*** (5,95 – 7,65)     
 

n=306 521 

Pseudo R²: malli 1 (pääselittäjä) 9,63, malli 2 12,82 %, malli 3 20,67 % 

Log likelihood: malli 1 (pääselittäjä) -4594,08, malli 2 -4 432,21, malli 3 -4 033,01 
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7.2.2 Oma tukiasiakkuus lapsuudenperheen asiakkuuden ja muiden selittä-

vien tekijöiden mukaan kotona asuneille nuorille ja alaikäisenä kotoa muut-

taneille nuorille 
 

Taulukossa 4 on esitetty samat kolme mallia kuten tulostaulukossa 3, mutta nyt tarkas-

tellaan ainoastaan kotona täysi-ikäiseksi asti asuneita nuoria. Mallin 1 osalta havaitaan, 

että lapsuudenperheen tukiasiakkuuden itsenäinen vaikutus lapsen oman tukiasiakkuu-

den riskiin on lähes 11-kertainen verrattuna nuoreen, jolla ei ollut lapsuudessa tuki-

asiakkuutta. Sekoittavilla tekijöillä vakioidussa mallissa 2 lapsuudenperheen asiakkuu-

den riski laskee noin seitsenkertaiseksi ja täysin vakioidussa mallissa 3 noin viisinker-

taiseksi. Mallissa 2 vanhemman koulutusasteen vakiointi selittää merkittävästi oman 

asiakkuuden riskisuhteen laskua, ja mallissa 3 riskisuhteen laskua selittää taas suurilta 

osin oman koulutusasteen vakiointi. Oma, toimeentulotukiasiakkuuden riski paikantuu 

melko selvästi huono-osaisina pidettyihin ryhmiin, eli korkeintaan perusasteen koulu-

tuksen saaneisiin, työttömiin ja yksinhuoltajiin. 

Kaiken kaikkiaan tulostaulukot 3 ja 4 ovat riskisuhteiden osalta hyvin samankaltaisia ja 

samansuuntaisia. Sekoittavilla tekijöillä vakioidun mallin selitysaste on reilu 14 pro-

senttia ja täysin vakioidun mallin selitysaste on vajaat 22 prosenttia, eli kummankin 

osalta nämä ovat hieman suurempia kuin taulukossa 3. 
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Taulukko 4. Poisson-regressioanalyysi: oma tukiasiakkuus lapsuudenperheen asi-

akkuuden ja muiden selittävien tekijöiden mukaan kotona asuneille nuorille 

 Malli 1 Malli 2 Malli 3 

 IRR 95 % LV IRR 95 % LV IRR 95 % LV 

Lapsuuden asiakkuus       

ei lapsuudenperheen toi-

meentulotukiasiakkuutta 1  1  1  

lapsuudenperheen toi-

meentulotukiasiakkuus 10,62*** (9,30 - 12,13) 6,91*** (5,95 - 8,02) 5,07*** (4,35 - 5,92) 

Sukupuoli       

mies 1  1  1  

nainen 1,33*** (1,17 - 1,51) 1,36*** (1,20 - 1,55) 1,18* (1,03 - 1,36) 

Syntymävuosi       

1990 1  1  1  

1991 1,04 (0,85 - 1,28) 1,09 (0,89 - 1,33) 1,08 (0,88 - 1,32) 

1992 0,96 (0,79 - 1,18) 1,02 (0,83 - 1,26) 1,04 (0,85 - 1,28) 

1993 1,07 (0,87 - 1,30) 1,15 (0,94 - 1,40) 1,2 (0,98 - 1,47) 

1994 1,07 (0,87 - 1,31) 1,14 (0,93 - 1,40) 1,24* (1,01 - 1,52) 

Vanhemman koulutus       

vanhemman korkea aste 1  1  1  

keskiaste 1,71*** (1,47 - 2,00) 1,32** (1,12 - 1,55) 1,12 (0,94 - 1,32) 

perusaste 7,44*** (6,32 - 8,76) 3,70 *** (3,08 - 4,44) 2,43*** (2,00 - 2,95) 

Oma koulutus        

oma korkea-aste 1    1  

keskiaste 1,23 (0,99 - 1,53)   0,89 (0,71 - 1,12) 

perusaste 8,00*** (6,43 - 9,97)   2,81*** (2,18 - 3,62) 

Työllisyys aikuisena       

Työssä 1    1  

Ei työssä 2,75*** (2,41 – 3,12)   1,71*** (1,48 – 1,97) 

Perhetyyppi aikuisena       

yksin asuva 1    1  

yksinhuoltaja 11,26*** (8,97 - 14,13)   4,27*** (3,32 - 5,48) 

avo- tai avioliitto 1,11 (0,93 - 1,32)   1,49*** (1,24 - 1,78) 

lapsiperhe 3,00*** (2,47 - 3,65)   2,31*** (1,89 - 2,82) 

vanhemman luona asuva 1,74*** (1,44 - 2,11)   1,82*** (1,50 - 2,20) 

       

n=291 515      

Pseudo R² malli 2 14,27 %, malli 3 21,64 % 

Log likelihood malli 2 -3 269,04, malli3 -2 987,98 
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Mallissa 1 lapsuudenperheen asiakkuuden itsenäinen riski nuoren omaan asiakkuuteen 

nähden on hieman yli kolminkertainen verrattuna niihin nuoriin, joilla lapsuudenper-

heessä ei asiakkuutta ollut (taulukko 5). Kun lapsuudenperheen asiakkuus vakioidaan 

sekoittavilla tekijöillä mallissa 2, riskisuhde laskee reilusti alle kolmeen. Kun malliin 3 

vakioidaan vielä välittävät tekijät, riskisuhde on enää hieman vajaa kaksinkertainen. 

Tässäkin taulukossa mallissa 2 riskisuhteen lasku selittyy vanhemman koulutusasteen 

vakioinnilla, ja mallissa 3 oman koulutusasteen vakiointi selittää valtaosan riskisuhteen 

laskusta.  

Tilanne sukupuolten välillä kääntyy päinvastaiseksi verrattuna edeltäviin tulostauluihin 

ja naisen riskisuhde on tässä jokaisen mallin osalta miehiä pienellä erolla matalampi, 

joskaan tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä. Nuoren oman koulutusasteen osalta riski-

suhde perus- ja keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osalta paisuu merkittävästi korkea-

asteen tutkinnon suorittaneisiin nähden. Korkea riskisuhde johtuu osin siitä, että korke-

asti koulutettuja toimeentulotukiasiakkaita on varhaisissa poismuuttajissa vähän, vain 

11 henkilöä. Perhetyypin osalta avo- ja avioparien sekä lapsiperheiden riskisuhde laskee 

selvästi alle yhden, samoin vanhemman luona asuvan aikuisen.  
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Taulukko 5. Poisson-regressioanalyysi: oma tukiasiakkuus lapsuudenperheen 

asiakkuuden ja muiden selittävien tekijöiden mukaan varhain muuttaneille 

nuorille (n=15 006) 

 Malli 1 Malli 2 Malli 3 

 IRR 95 % LV IRR 95 % LV IRR 95 % LV 

Lapsuudenperheen toi-

meentulotuki       

ei lapsuudenperheen asiak-

kuutta 1  1  1  

 

lapsuudenperheen asiakkuus 3,08*** (2,41 - 3,93) 2,65*** (2,05 - 3,44) 1,93*** (1,48 - 2,52) 

Sukupuoli       

mies 1  1  1  

nainen 0,95 (0,75 - 1,20) 0,96 (0,75 - 1,21) 0,98 (0,75 - 1,27) 

Syntymävuosi       

1990 1  1  1  

1991 1,01 (0,71 - 1,44) 1,02 (0,72 - 1,45) 1,01 (0,71 - 1,43) 

1992 1,01 (0,71 - 1,43) 1,03 (0,73 - 1,47) 1,07 (0,76 - 1,52) 

1993 1,18 (0,84 - 1,66) 1,22 (0,87 - 1,72) 1,25 (0,89 - 1,77) 

1994 1,19 (0,84 - 1,68) 1,25 (0,88 - 1,76) 1,37 (0,97 - 1,94) 

Vanhemman koulutus       

vanhemman korkea-aste 1  1  1  

keskiaste 1,02 (0,78 - 1,34) 0,9 (0,68 - 1,18) 0,81 (0,99 - 1,89) 

perusaste 2,43*** (1,80 - 3,27) 1,81*** (1,32 - 2,48) 1,37 (0,62 - 1,07) 

Oma koulutus aikuisena       

oma korkea-aste 1    1  

keskiaste 7,87*** (2,51 - 24,65)   6,15* (1,95 - 19,34) 

perusaste 27,14*** (8,66 - 85,11)   11,47*** (3,59 - 36,63) 

Työllisyys aikuisena       

työssä 1    1  

ei työssä 3,96*** (3,14 – 4,99)   2,52*** (1,95 – 3,25) 

Perhetyyppi aikuisena       

yksin asuva 1    1  

yksinhuoltaja 2,75*** (2,07 - ,65)   1,79*** (1,30 - 2,47) 

avo- tai avioliitto 0,43*** (0,31 - 0,59)   0,67* (0,49 - 0,92) 

lapsiperhe 0,49*** (0,35 - 0,70)   0,50*** (0,35 - 0,72) 

vanhemman luona 0,37* (0,15 - 0,90)   0,51 (0,21 - 1,24) 

       

n=15 006 

Pseudo R² malli 2: 4,92 %, malli 3: 17,59 % 

Log likelihood malli 2: -914,62, malli 3: -792,72 
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7.2.3 Kotona asuneiden ja varhain poismuuttaneiden väliset erot tuloksissa 

 

Tulostaulukon 3 mallin 1 tuloksista havaittiin, että varhainen muutto itsenäisenä selittä-

jänä nostaa oman toimeentulotukiasiakkuuden riskin yli kuusinkertaiseksi verrattuna 

kotona pidempään asuneisiin nuoriin. Lisäksi jo kuvailevista tuloksista havaittiin, että 

varhain kotoa muuttaneet nuoret ovat selvästi erilainen ryhmä myöhemmin muuttanei-

siin nähden.  

Varhain muuttaneiden nuorten oman asiakkuuden ja lapsuudenperheen asiakkuuden vä-

linen riskisuhde (mallissa 1 3,08) on kuitenkin selvästi matalampi verrattuna kotona 

asuneisiin nuoriin (mallissa 1 10,62). Keskinäisvertailussa on tosin syytä olla varovai-

nen, sillä tuloksissa on analysoitu kahta eri ryhmää, joilla ei ole keskinäistä riippuvuus-

suhdetta. Esitettyjen tulosten perusteella ei siis voida varsinaisesti väittää, että varhainen 

kotoa muutto heikentää tukiasiakkuuden ylisukupolvista yhteyttä, vaan voidaan tyytyä 

toteamaan, että varhain kotoa muuttaneiden joukossa lapsuudenperheen tukiasiakkuus ei 

kasvata oman tukiasiakkuuden riskiä yhtä jyrkästi, kuten kotona asuneiden nuorten 

osalta näyttäisi tapahtuvan.  

Kotona asuneiden ja varhain muuttaneiden nuorten omista tulostauluista havaitaan run-

saasti keskinäistä vaihtelua muuttujien riskisuhteiden volyymissa ja toisaalta myös riski-

suhteen suunnassa vertailuluokittain. Varhain poismuuttaneilla nuorilla naissukupuoli 

madaltaa riskiä omaan asiakkuuteen miessukupuoleen verrattuna.  

Kuvailevien tulosten perusteella aikuisiän toimeentulotuen asiakkuus on yleisempää 

juuri alaikäisenä muuttaneilla nuorilla kuin kotona pidempään asuneilla nuorilla (tau-

lukko 2). Lisäksi varhaisella poismuutolla on voimakas yhteys nuoren omaan aikuisiän 

tukiasiakkuuteen (kts. taulukko 3).  

Osa varhaisten poismuuttajien matalammasta riskisuhteesta lapsuudenperheen ja oman 

asiakkuuden välillä voi siis selittyä sillä, että lapsuudenperheen toimeentulotukiasiak-

kuudella ei enää ole samanlaista itsenäistä selitysvoimaa oman asiakkuuden riskissä, 

kun varhaiseen poismuuttoon liittyvää asiakkuuden riskiä ei enää tarkastella erikseen. 

Varhainen poismuutto näyttäisi myös tasaavan merkittävästi lähes kaikkien selittävien 

muuttujien luokkien riskisuhteita, poisluettuna oma koulutusaste, jonka suhteen riski-

suhteet ovat moninkertaisia verrattuna taulukon 4 tuloksiin.  
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Oman koulutusasteen osalta luottamusvälit perus- ja keskiasteen osalta ovat todella suu-

ria varhain poismuuttaneilla, mikä johtuu osittain ryhmän pienuudesta (n=15 009). Li-

säksi korkea-asteen tutkinto vertailuluokkana on hieman ongelmallinen siitäkin syystä, 

että todellisuudessa harva korkea-asteen tutkintoa suorittava on ehtinyt saamaan tutkin-

non valmiiksi 24 ikävuoteen mennessä – varsinkaan ylempää korkeakoulututkintoa. 

Kun taulukossa 4 keskiasteen tutkinto näytti madaltavan merkittävästi riskiä omaan toi-

meentulotukiasiakkuuteen, ei tämä suunta päde varhain kotoa muuttaneilla.  

Yleiskuvan perusteella varhainen poismuutto on oman toimeentulotukiasiakkuuden ris-

kin osalta haitallisempaa miehille kuin naisille. Tämä selviää suoraan sukupuolittaista 

riskiä tarkasteltaessa ja epäsuoraan perhetyypin ja oman koulutusasteen osalta varsinkin, 

kun tarkastellaan vakioimattomia yhteyksiä. Kuvailevien tulosten perusteella ylivoimai-

nen enemmistö aineiston yksinhuoltajista on naisia, samoin varhain poismuuttaneista ja 

korkeasti koulutetuista 24-vuotiaista valtaosa on naisia. Aiemmasta tutkimuksesta ja 

myös tutkielman aineiston perusteella tiedetään, että naiset päätyvät miehiä nuorempina 

avo- tai avioliittoon ja perustavat perheen miehiä aiemmin. Lapsuudessaan pojat ovat 

tyttöjä hieman useammin huostaanotettuina tai sijoitettuina (THL, 2020), mutta taulu-

kon 5 tulosta ei kuitenkaan voida selittää lastensuojelullisin syin, sillä aineistosta on ra-

jattu pois sosiaalihuollon huostaanottamat ja sijoittamat lapset. Toisaalta lastensuojelu 

on voinut olla myötävaikuttamassa nuoren varhaiseen poismuuttoon myös ilman huos-

taanottoa tai sijoitusta. 

Syntymäkohortittaisessa tarkastelussa riskisuhde kasvaa johdonmukaisesti hieman vuosi 

vuodelta ollen korkeimmillaan vuonna 1994 syntyneillä, kaikilla muuttujilla vaki-

oidussa mallissa. Kohorttien väliset erot voivat ainakin osittain selittyä sillä, että toi-

meentulotuen saajien määrä on vuosi vuodelta ollut kasvussa. Tuensaajien määrä kasvoi 

erityisesti vuonna 2017, jolloin perustoimeentulotuen käsittely ja maksaminen siirtyi 

kuntien sosiaalitoimilta Kansaneläkelaitoksen tehtäväksi. Aineistossa tämä näkyy ko-

horttien 1993 ja 1994 selvänä riskisuhteen nousuna. 

Tulkintojen osalta tulee kuitenkin olla maltillinen, sillä havaintoryhmien koot (kotona 

asuneet n=291 515, varhain muuttaneen n=15 006) vääristävät vertailua.  
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7.2.4 Varhaisen poismuuton vaikutus toimeentulotukiasiakkuuden ylisuku-

polvisuuteen 
 

Tulosluvun viimeisessä osassa tarkastellaan sitä, millä tavoin varhainen poismuutto ja 

muut selittävät muuttujat ennustavat omaa toimeentulotukiasiakkuutta silloin, kun lap-

suudenperheessä on ollut toimeentulotukiasiakkuutta (taulukko 6). Tarkasteltava ha-

vaintojoukko on rajattu niihin nuoriin, jotka ovat lapsuudenperheessä saaneet toimeen-

tulotukea, koska ainoastaan tässä ryhmässä ylisukupolvinen toimeentulotukiasiakkuus 

on ylipäätään mahdollinen. 

Vakioimattomassa päävaikutusmallissa (malli 1) varhainen poismuutto kasvattaa riskiä 

omaan asiakkuuteen lähes 2,5-kertaiseksi verrattuna myöhemmin itsenäistyneisiin nuo-

riin. Muista selittävistä muuttujista riskisuhdetta omaan asiakkuuteen madaltaa vanhem-

man keskiasteen koulutus tilastollisesti merkitsevänä, samoin avo- tai avioliitto, mutta 

se ei ole tilastollisesti merkitsevä. Kun tarkastellaan sekoittavilla tekijöillä vakioitua 

mallia (malli 2), laskee varhain muuttaneiden riskisuhde omaan asiakkuuteen vain vä-

hän. Vanhemman keskiasteen tutkinnolla on tässäkin matalin riskisuhde vertailuluokit-

tain. 

Kolmanteen malliin on vakioitu kaikki selittävät muuttujat. Edelleen varhaisten pois-

muuttajien riskisuhde laskee maltillisesti ollen reilu kaksinkertainen kotona asuneisiin 

nuoriin nähden. Vanhemman keskiasteen koulutus madaltaa edelleen riskisuhdetta ja yl-

lättäen myös korkeintaan perusasteen suorittaneiden vanhempien riskisuhde painuu alle 

yhden, mutta ei kuitenkaan nouse tilastollisesti merkitseväksi. 

Sekoittavista tekijöistä vanhempien koulutustaustan osalta matalin riskisuhde ei olekaan 

korkea-asteen, vaan keskiasteen tutkinnon suorittaneilla. Jopa korkeintaan perusasteen 

tutkinnon suorittaneilla riskisuhde on korkeasti koulutettuja matalampi, tosin tulos ei ole 

tilastollisesti merkitsevä.  

Varhaisella poismuutolla on siis varsin selkeä itsenäinen vaikutus ylisukupolviseen toi-

meentulotukiasiakkuuteen. Sekoittavien ja välittävien tekijöiden vakioiminen laskee 

varhaisten poismuuttajien riskisuhdetta kotona asuneisiin nuoriin verrattuna hyvin vä-

hän. Vielä toisin sanoen: varhainen poismuutto syventää toimeentulotukiasiakkuuden 

ylisukupolvista yhteyttä.  
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Taulukko 6. Poisson-regressioanalyysi: oma toimeentulotukiasiakkuus lapsena toi-

meentulotukea saaneille nuorille (n=16 399) 

 Malli 1 Malli 2 Malli 3 

 IRR 95 % LV IRR 95 % LV IRR 95 % LV 

Asuminen       

kotona asuminen 1  1  1  

varhainen muutto 2,38*** (1,88 - 3,01) 2,28*** (1,79 - 2,89) 2,13*** (1,67 - 2,73) 

Sukupuoli       

mies 1  1  1  

nainen 1,42*** (1,18 - 1,73) 1,29* (1,06 - 1,57) 1,20 (0,97 - 1,49) 

Syntymävuosi       

1990 1  1  1  

1991 1,18 (0,87 - 1,59) 1,16 (0,86 - 1,56) 1,13 (0,84 - 1,53) 

1992 1,05 (0,77 - 1,44) 1,05 (0,77 - 1,43) 1,04 (0,76 - 1,42) 

1993 1,28 (0,94 - 1,72) 1,28 (0,94 - 1,72) 1,34 (0,99 - 1,81) 

1994 1,27 (0,95 - 1,71) 1,27 (0,94 - 1,70) 1,37* (1,02 - 1,85) 

Vanhemman koulutus       

vanhemman korkea-aste 1  1  1  

keskiaste 0,69** (0,52 - 0,91) 0,65** (0,49 - 0,86) 0,56*** (0,42 - 0,75) 

perusaste 1,11 (0,84 - 1,48) 1,04 (0,79 - 1,40) 0,79 (0,58 - 1,06) 

Oma koulutus aikuisena       

oma korkea-aste 1    1  

keskiaste 2,96* (1,22 - 7,18)  2,55* (1,04 - 6,23) 

perusaste 6,61*** (2,72 - 16,06)  4,19** (1,69 - 10,40) 

Työllisyys aikuisena       

työssä 1    1  

ei työssä 2,56*** (2,10 - 3,13)   1,97*** (1,58 - 2,46) 

Perhetyyppi aikuisena       

yksin asuva 1    1  

yksinhuoltaja 4,06*** (3,01 - 5,49)  2,34*** (1,68 - 3,27) 

avo- tai avioliitto 0,92 (0,71 - 1,20)  1,20 (0,92 - 1,57) 

lapsiperhe 1,22 (0,91 - 1,62)  1,12 (0,83 - 1,51) 

vanhemman luona asuva 1,44* (1,06 - 1,95)  1,52** (1,11 - 2,07) 

      

n= 16 399 

log likelihood malli 2 -1069,78, malli 3 -993,93 

Pseudo R² malli 2 3,52 %, malli 3 10,36 % 
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8 Johtopäätökset ja pohdinta 
 

8.1 Pohdinta tulosten osalta 
 

Tutkielmassa tarkasteltiin toimeentulotukiasiakkuuden ylisukupolvisuutta kolmen eri 

tutkimuskysymyksen avulla. Ensimmäisessä kohdassa tarkasteltiin sitä, ennustaako lap-

suudenperheessä 15-vuotiaana koettu toimeentulotukiasiakkuus omaa toimeentulotuen 

asiakkuutta 24-vuotiaana. Kun nuori sai lapsuudessaan toimeentulotukea, oli riski 

omaan asiakkuuteen yli yhdeksänkertainen verrattuna niihin nuoriin, jotka lapsuudes-

saan eivät olleet saaneet toimeentulotukea. Sekoittavien ja välittävien tekijöiden vaki-

ointi madalsi riskisuhdetta, joka täysin vakioidussa mallissa oli neljä. Voimakas yhteys 

lapsuudenperheen toimeentulotukiasiakkuuden ja oman tukiasiakkuuden välillä vastaa 

odotetusti aiempien tutkimusten tuloksia (Airio & Niemelä, 2001; Moisio & Kauppinen, 

2011; Vauhkonen & al, 2017).  

Toisessa kohdassa tarkasteltiin lapsuudenperheen tukiasiakkuuden ja oman tukiasiak-

kuuden välistä yhteyttä varhain poismuuttaneiden ja myöhemmin itsenäistyneiden nuor-

ten osalta erikseen. Lapsuudenperheen asiakkuus varhain muuttaneilla nuorilla kasvat-

taa riskiä omaan asiakkuuteen reilu kolminkertaisesti verrattuna niihin nuoriin, joilla ei 

asiakkuutta lapsuudessa ollut. Kun tarkasteltiin tuloksia kotona pidempään asuneiden 

nuorten osalta, on riskisuhde lähes 11-kertainen, vakioidussa mallissa noin viisinkertai-

nen. Varhain muuttaneilla nuorilla siis lapsuudenperheen asiakkuus ei enää nosta oman 

asiakkuuden riskiä yhtä voimakkaasti kuin kotona asuneilla. Tämän tuloksen osalta on 

kuitenkin hyvä huomata sekin, että varhainen poismuutto jo itsessään nostaa oman toi-

meentulotukiasiakkuuden riskiä. Kyse on toisin sanoen siitä, että riskialtis elämäntapah-

tuma, tässä tapauksessa varhainen poismuutto, ei enää radikaalisti lisää huono-osai-

suutta eli toimeentulotuen asiakkuutta, kun ryhmällä on jo itsessään huonot lähtökohdat. 

Varhainen poismuutto siis itsessään nostaa nuoren oman toimeentulotukiasiakkuuden 

riskiä verrattuna pidempään kotona asuneisiin nuoriin noin seitsenkertaiseksi. Tältä osin 

tulos on linjassa Kauppisen ja kumppaneiden pohjoismaisia nuoria käsittelevän tutki-

muksen kanssa (Kauppinen & al., 2014). Kun tarkastellaan ainoastaan toimeentulotuki-

perheissä kasvaneita lapsia, myös heidän osaltaan varhainen poismuutto kasvattaa oman 

asiakkuuden riskiä yli kaksinkertaiseksi verrattuna niihin nuoriin, jotka olivat lapsena 

saaneet toimeentulotukea, mutta olivat muuttaneet myöhemmin pois lapsuudenkodista. 
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Sekoittavilla ja välittävillä tekijöillä vakiointi ei juurikaan muuttanut tulosta, eli varhai-

sella poismuutolla on itsenäistä selitysvoimaa tukiasiakkuuden ylisukupolvisuudessa. 

Tutkielman otsikkoon vastaten, varhainen poismuutto ei siis katkaise toimeentulotuki-

asiakkuuden ketjua, vaan voimistaa sitä. Tältäkin osin tutkielman tulokset istuvat Kaup-

pisen ja kumppaneiden yhteispohjoismaisen tutkimuksen tuloksiin Suomen osalta. 18-

vuotiaana muuttaneilla ja lapsuudessaan toimeentulotukea saaneilla nuorilla oli suu-

rempi riski saada itse aikuisena (18–24-vuotiaana) toimeentulotukea kuin niillä nuorilla, 

jotka olivat itsenäistyneet varhain, mutta eivät olleet lapsuudenperheessä saaneet toi-

meentulotukea. 23–24-vuotiaana itsenäistyneillä riski oli varhaisia poismuuttajia mata-

lampi riippumatta siitä, oliko lapsuudessa saatu toimeentulotukea vai ei (mt).  

Mitä tulee aiempiin tutkimustuloksiin, tämän tutkielman tulokset alaikäisenä itsenäisty-

neiden osalta ovat linjassa varhain itsenäistyneiden kanssa (Kauppinen & al., 2014), eli 

alaikäisyydessä itsessään ei välttämättä näytä olevan mitään erityistä tai poikkeavaa ver-

rattuna täysi-ikäisenä itsenäistymiseen. Sillä, että omillaan asuva alaikäinen on sosiaali-

turvan väliinputoaja ja vanhemman elatusvastuulla, ei näytä olevan erityistä vaikutusta 

tuloksiin.  

Tutkielman tuloksia voidaan tarkastella toimeentulotukiasiakkuuden ylisukupolvisuu-

delle annettujen selitysmallien kautta. Erään selitysmallin mukaan vanhemmat opettavat 

lapsilleen sosiaaliavustusten hakemiseen liittyviä käytäntöjä ja toimintatapoja (esim. 

Vauhkonen & al. 2017). Alaikäisenä lapsuudenkodista muuttaneet nuoret saattavat siis 

yksinkertaisesti irtautua kodin vaikutuspiiristä aiemmin, jolloin sosiaalitukien hakemi-

seen liittyvä ohjaus ja neuvonta jää saamatta ja näin ollen oma toimeentulotuen asiak-

kuus olisi tämän ryhmän osalta harvinaisempaa. Näin ei kuitenkaan tulosten valossa lo-

pulta käynyt, vaan lähes yhtä suuri osuus toimeentulotukiperheissä kasvaneista nuorista 

sai aikuisena toimeentulotukea, oli sitten taustalla varhainen poismuutto tai ei. 

Tuenhakuun liittyvien käytänteiden opettaminen ei tänä päivänä välttämättä ole enää 

kovin uskottava selitysmalli. Sosiaalietuuksien hakeminen on siirtynyt digitalisaation 

myötä pitkälti verkkoon. Samoin etuuksien hakemiseen tarvittavat liitteet ovat pitkälti 

tänä päivänä saatavilla niin ikään verkosta. Toimeentulotukiasiakkuus ei enää edellytä 

sosiaalityön kontaktia, kun etuus siirtyi Kansaneläkelaitoksen käsiteltäväksi. Digitali-

saation myötä myös asiakasohjaus ja neuvonta on pitkälti verkkovälitteistä, jolloin van-

hempien rooli etuuden hakemisessa on merkityksettömämpi. Tässä tapauksessa 
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vanhempien rooli voi keskittyä nimenomaan kannustukseen tuenhaun suhteen. Toi-

meentulotuen Kela-siirron ja toimeentulotuen sekä sosiaalityön välisen kytköksen hei-

kentymisen myötä digitalisaation merkitys on vain kasvanut.  

Aiempien tutkimustulosten perusteella on syntynyt vahva käsitys siitä, että varhain it-

senäistyneet nuoret ovat lähtöisin heikommista asetelmista kuin myöhemmin itsenäisty-

neet nuoret. Tulosluvun kuvailevien taulukoiden osalta selviää, että kotona asuneiden ja 

varhain muuttaneiden nuorten perhetaustoissa ei kuitenkaan ole merkittäviä eroja koti-

taustan osalta. Varhain kotoa muuttaneiden vanhemmat olivat hieman matalammin kou-

lutettuja ja saivat hieman useammin toimeentulotukea verrattuna niiden nuorten van-

hempiin, jotka muuttivat lapsuudenkodistaan myöhemmin. Toisaalta aineisto ei sisällä 

kuin kourallisen huono-osaisuuden indikaattoreista: esimerkiksi lapsuuden perhetyy-

pistä, talouden tuloista ja vanhemman työllisyydestä ei ole muuttujia.  

Kokonaisuudessaan tutkielman tulokset antavat viitteitä siitä, että varhain itsenäistyneet 

nuoret ovat lähtöisin heikommista asemista kuin myöhemmällä iällä itsenäistyneet nuo-

ret. Ero ei kuitenkaan ole niin syvä, kuin aiempi tutkimuskirjallisuus antaa ymmärtää. 

Alaikäisenä itsenäistyneiden merkittävin ongelmakohta toimeentulotukiasiakkuuden 

suhteen on koulupudokkuus eikä ylisukupolvinen toimeentulotuen asiakkuus. Toisaalta 

alaikäisenä itsenäistyneet nuoret ovat myös onnistuneet solmimaan sellaisia pari- ja per-

hesuhteita, jotka suojaavat heitä toimeentulotuen asiakkuudelta. Myös toimeentulotuki-

perheiden lapsien osalta koulutuksen puute kasvattaa merkittävästi riskiä omaan toi-

meentulotukiasiakkuuteen.  

 

8.2 Mittareiden validiteetin ja reliabiliteetin arviointi 
 

Aineiston rajoituksista johtuen jo yhden kuukauden toimeentulotukimyöntö tulkitaan tu-

kiasiakkuudeksi niin 24-vuotiaan kuin 15-vuotiaan lapsuudenperheen osalta. Sinänsä 

tämä ei reliabiliteetin kannalta ole ongelmallista, mutta johtopäätösten teon osalta on 

syytä olla maltillinen. Toisaalta yhden kuukauden mittainen tukiasiakkuus on kestoltaan 

yleisin myös 18–24-vuotiaiden keskuudessa (Raittila ym., 2018). Pitkäaikaisasiakkaita 

on 2000 luvulla ollut noin 2 prosenttia väestöstä (Sotkanet, 2022). 

On hyvä huomata, että alle 18-vuotiaan asuminen erillään biologisista vanhemmista ei 

välttämättä tarkoita täysin itsenäistä yksin asumista, vaan henkilö voi asua esimerkiksi 
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isovanhemman, sisaruksen tai muun sukulaisen kanssa samassa taloudessa. Lisäksi tämä 

mittari ei kykene tavoittamaan niitä alle 18-vuotiaita henkilöitä, jotka käytännössä asu-

vat lähes itsenäisesti esimerkiksi oppilaitoksen asuntolassa, mutta ovat kuitenkin viralli-

sesti väestötietojärjestelmässä kirjoilla biologisen vanhemman tai vanhempien kotiosoit-

teessa.  

Jotta voidaan uskottavasti argumentoida sen puolesta, että alaikäisenä itsenäistyminen 

olisi merkittävä tekijä toimeentulotukiasiakkuuden ylisukupolvisuudessa, olisi ollut 

eduksi, että asumismuuttuja olisi jaettu kolmeen eri ryhmään: alaikäisenä poismuutta-

neet, 18-vuotiaana poismuuttaneet ja tätä myöhemmin muuttaneet. On mahdollista, että 

alaikäisenä itsenäistyneet eivät merkittävästi eroa 18-vuotiaana itsenäistyneistä tässä ai-

neistossa. 

Koulutusmuuttujan reliabiliteetin osalta taas ongelmalliseksi voi muodostua mittaus-

ajankohta. Suomessa ammattikorkeakoulututkinnon mediaani suoritusikä on 26 vuotta 

ja ylemmän korkeakoulututkinnon mediaani suoritusikä 28 vuotta (OKM, 2019), joten 

tältä osin koulutusmuuttuja ei välttämättä kuvaa henkilön lopullista kouluttautumisas-

tetta. Sen sijaan toisen asteen tutkinnon tyypillisin suoritusikä on 19 vuotta, joten aineis-

ton oletetaan tältä osin tavoittavan hyvin toisen asteen tutkinnon suorittaneet henkilöt. 

Väestötasolla korkea-asteen tutkinnon on suorittanut 32 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä 

(Tilastokeskus, 2021), kun taas tässä aineistossa korkea-asteen suorittaneiden osuus on 

19 prosenttia.  

Muuttujiin olisi ollut mahdollista saada mukaan tieto nuoren senhetkisestä koulutusti-

lanteesta esimerkiksi tarkastelemalla maksettuja opintoetuuksia. Jälkikäteisesti analyy-

sia ja tuloksia ajatellen tämä tieto olisi mahdollisesti ollut tarpeellinen, sillä varsin suuri 

osa väestöstä ja aineiston nuorista opiskelee edelleen 24-vuotiaana. Koulutusasteen olisi 

voinut myös jakaa useampaan eri luokkaan 24-vuotiaiden osalta, eli jakaa keskiasteen 

koulutus ammatilliseen sekä yleissivistävän koulutukseen sekä korkeakoulutus alem-

paan ja ylempään korkeakoulututkintoon sekä ammattikorkeakoulututkintoon. 

Ylisukupolvisen liikkuvuuden tutkimuksissa on usein käytetty sisaruskorrelaatiota 

(esim. Lorentzen, 2010), jolla voidaan välttää tutkimusasetelmaan liittyvä ongelmia. Si-

saruskorrelaatiolla on mahdollista päästä kiinni sellaisiin ei-mitattaviin tekijöihin, kuten 

lapsuudenperheen arvoihin, joita ei muutoin voida rekisteriaineistoin havaita. Tämän 

tutkielman aineisto ei kuitenkaan mahdollista sisaruskorrelaation tarkastelua.  
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8.4 Poliittiset toimenpiteet 
 

Alaikäisenä lapsuudenkodista muutto voimistaa toimeentulotukiasiakkuuden ylisuku-

polvista yhteyttä. Suoraviivaisesti tulkittuna nuoria tulisi tästä näkökulmasta katsottuna 

kannustaa asumaan lapsuudenkodissa pidempään, ainakin täysi-ikäistymiseen saakka. 

Kotona asuminen on sikälikin merkityksellistä nuoren tulevaisuuden kannalta, että var-

hainen muutto heikentää tutkimusten mukaan nuoren kiinnittymistä koulutukseen (Re-

mes & al., 2021). Kouluttamattomuus ja toimeentulotuen asiakkuus ovat erottamatto-

masti kytköksissä toisiinsa (Vauhkonen & al., 2017).  

Alle 25-vuotiaita nuoria kohtaan on vuosien saatossa esitetty monenlaista interventiota 

niin tutkijoiden kuin myös poliitikkojen puolesta. Nuorille ei tulisi myöntää toimeentu-

lotukea lainkaan, vaan tuki olisi kanavoitava esimerkiksi yrityksille, jotta nuoret saatai-

siin töihin (Yle, 2013). Tällaisissa diskursseissa nuoret esitetään nimenomaan työtä vie-

roksuvina ajelehtijoina, joita ilmainen raha passivoi. Tämänkaltaiset äänenpainot ovat 

kuitenkin hiljalleen vaimenemassa yhteiskunnassa, ja huomiota on kiinnitetty erityisesti 

koulupudokkuuteen ja keskiasteen tutkinnon suorittamiseen toimeentulotukiasiakkuu-

delta suojaavina tekijöinä. Lisäksi viimeistään korona-aika on synnyttänyt diskurssin 

nuorten mielenterveydestä ja työkyvystä ylipäätään. 

Jos toimeentulotuki käsitetään niukkuuden taloudellisena toimintaympäristönä, voi pe-

rustulo tarjota tähän ratkaisun. Perustulo, joka maksettaisiin muista etuuksista riippu-

matta kuukausittain ilman tarveharkintaa, voisi vapauttaa yksilön resursseja esimerkiksi 

kouluttautumiseen ja työnhakuun. Koska perustoimeentulotuki on viimesijainen, lasken-

nallinen etuus, joka pääsääntöisesti haetaan kuukaudeksi kerrallaan, siihen liitetään 

usein epävarmuustekijöitä. Pienetkin tulot tai tarvittavien liitteiden puuttuminen voivat 

johtaa hakemuksen epäämiseen. Perustulon osalta tällaista ongelmaa ei ole. Lisäksi kai-

kille yhteinen perustulo vähentäisi tuenhakuun liittyvää stigmaa ja häpeää. Perheissä ei 

enää ”opittaisi” toimeentulotukiasiakkaiksi, jos perustulosta olisi toimeentulotuen kor-

vaajaksi laajamittaisesti. 
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8.5 Mahdollinen jatkotutkimus 
 

Tutkimuskirjallisuudessa on selkeä aukko alaikäisenä lapsuudenkodista muuttaneiden 

osalta, vaikka varhaista poismuuttoa ylipäätään on tutkittu runsaasti ympäri maailman. 

Varhainen poismuutto kuitenkin usein rajataan koskemaan jo täysi-ikäistyneitä nuoria, 

mutta joitain poikkeuksiakin on (esim. Eskelinen & al, 2020). Tämän tutkielman ai-

neisto ei voi vastata siihen, miksi noin viisi prosenttia ikäluokasta muuttaa alaikäisenä 

pois kotoa. Syy voi kenties liittyä koulutukseen hakeutumiseen toiselle paikkakunnalle 

pitkien välimatkojen maakunnissa. Aineiston varhain itsenäistyneistä nuorista miesten 

osalta reilu viides ja naisten osalta joka kuudes oli korkeintaan perusasteen tutkinnon 

varassa, kun taas kaikista nuorista osuus oli joka kymmenes. Tarvitaan tarkempia tietoja 

toimeentulotukiperheiden lasten varhaisen poismuuton syistä, jotta alaikäisenä itsenäis-

tymiseen tukiasiakkuutta voimistavana tekijänä voidaan puuttua. 

Tässä tutkielmassa tarkasteltiin ikäkohortteja 1990 – 1994, joista kohortit 1990 – 1992 

saivat toimeentulotuen kunnallisesta sosiaalitoimesta ja kohortit 1993 – 1994 Kelasta. 

Tuloksista voidaan alustavasti havaita, että kohorteilla 1993 – 1994 toimeentulotuen asi-

akkuus oli edellisiä kohortteja yleisempää. Kasvu voi osin selittyä yleisellä toimeentulo-

tuen asiakasmäärän nousulla, mutta on mahdollista, että Kela-siirrossa itsessään on jo-

tain sellaista, joka selittää asiakkuuden kasvun. Yksi ylisukupolvisen tukiasiakkuuden 

selitysmalli korostaa stigman merkitystä asiakkuudessa eli sitä, että tukiasiakkuuden 

stigmaan totutaan jo lapsuudessa ja nuoruudessa. Yksi toimeentulotuen Kela-siirron ta-

voitteista taas oli nimenomaan tuenhakuun liittyvän stigman vähentäminen. Näistä läh-

tökohdista katsottuna perustoimeentulotuessa tapahtunut vuoden 2017 institutionaalinen 

muutos tarjoaa yhden mielenkiintoisen näkökulman ylisukupolvisen toimeentulotuki-

asiakkuuden tutkimukselle.  
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