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Tavalliset teot syrjäytymistä ehkäisemässä

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö avasi lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
tukemiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen tähtäävän ”Ihan tavallisia asi-
oita” -kampanjan syyskuussa 2012. Ajatuksena oli miettiä ja tuoda esille sel-
laisia tavallisia arkisia tekoja ja keinoja, joilla aikuiset voisivat lisätä lasten 
ja nuorten hyvinvointia ja turvallisuutta. Nämä tavalliset arkikeinot olisivat 
ikään kuin alku, pieni askel eteenpäin, jotain, jota voimme tehdä yhdessä teh-
däksemme lasten ja nuorten arjesta hieman parempaa. Jo alusta alkaen koros-
tettiin, että kampanjan tarkoitus ei ole puuttua rakenteellisiin tekijöihin, sii-
täkään huolimatta, että syrjäytyminen on rakenteellinen ongelma, jonka 
korjaaminen edellyttää yhteiskunnallisia toimenpiteitä. Paino oli perheessä 
ja lähisuhteissa, koska myös ne ovat tärkeä osa lasten ja nuorten hyvinvoin-
tia. Niiden merkitystä ei tule aliarvioida keskusteltaessa syrjäytymisen ehkäi-
semisestä. Kampanjan tarkoitus oli ennen kaikkea kiinnittää huomiota siihen, 
mitä perheissä voidaan tehdä ja mitä pienillä teoilla voidaan saada aikaiseksi.

Kampanjan konkreettisena käynnistyksenä avattiin sivusto, johon yli-
opisto- ja järjestöihmisistä ja muutamista ns. tavallisista nuorista ja vanhem-
mista koottu asiantuntijatyöryhmä kokosi vinkkejä ja ohjeita vanhemmille, 
kasvattajille ja muille aikuisille nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi ja syr-
jäytymisen ehkäisemiseksi. Sivustoilla asiantuntijat tarttuivat muun muassa 
vuorokausirytmiin, hyviin tapoihin, seksuaalisuuteen, media-aikaan, unelmiin, 
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kulutukseen, mainontaan, harrastuksiin, velvollisuuksiin, ystävyyteen, synty-
mään, kuolemaan ja rakkauteen.

Kutakin teemaa täsmennettiin lyhyellä asiantuntijapuheella, jonka perään 
annettiin suosituksia, mitä aikuiset voisivat lasten kanssa tehdä. Ohjeissa 
pyrittiin käytännönläheisyyteen ja toteuttamisen helppouteen. Seuraavat 
lauseen käyvät esimerkkeinä: ”Voitte pistää pystyyn koko perheen pihajuh-
lia ja talkoita tai vaikka lasten leikkiolympialaiset.” ”Voimme ottaa naapurin-
kin lapset mukaan lätkämatsiin ja teatteriin.” ”Voimme järjestää työpaikalla 
tutustumiskierroksen ja mehujuhlat työntekijöiden perheille.” ”Voimme olla 
liikkuvan ihmisen malleja: otamme naapurinkin lapset mukaan pihaleikkei-
hin, pyörälenkille, juoksemaan tai uimaan.” ”Voit lukea lapselle iltasadun tai 
iltarukouksen ja rauhoittaa nuorten illan.” ”Voitte tutkia vaikka lintu-, kasvi- 
tai karttakirjaa.” ”Voitte joskus juoda vaikka kaakaot ja syödä pullat.”

”Pieni talo preerialla”

Olin itse mukana ”Ihan tavallisia asioita” -talkoissa. Valmisteluvaiheessa kes-
kusteltiin myös hankkeen vastaanotosta. Pidimme mahdollisena, että kam-
panjaa syytettäisiin kadotetun idyllin kaipuuksi. Tämänkaltaista palautetta 
tulikin. Ei aikaakaan, kun Facebookista löytyi ironinen niksisivusto syrjäyty-
misen ehkäisemiseksi. Kritiikeissä toistui kysymys, mitä työttömät vanhem-
mat ja köyhyysloukussa elävät perheet tekevät vinkeillä, joiden kohderyhmä 
ovat selvästi keskiluokan perheet. Jos ei ole energiaa, rahaa eikä työtä, miten 
järjestät pihajuhlat, viet naapurin lapset lätkämatsiin ja esittelet työpaikkaasi? 
Entä monestako kodista löytyy kirjahylly lintu-, kasvi- ja karttakirjoineen? 
Näissä asioissa ironia ja kritiikki eivät ammu kokonaan ohi. Kampanjassa on 
piirteitä, jotka muistuttavat enemmän kasvatusohjeistoa tai niksilistaa van-
hemmille kuin ohjelmaa, jonka tavoite on ehkäistä syrjäytymistä. Niksilistalla 
on niukasti käyttöä sellaisten lasten ja nuorten auttamisessa, jotka elävät vai-
keista taloudellisista tai muista ongelmista kärsivissä perheissä ja joiden koh-
dalla syrjäytymisriskit ovat suurimmat. Toisaalta arvostelijoilta voi kysyä, 
miksi kasvatus ei saisi olla yhteisiä lukuhetkiä, yhteisiä välipaloja, yhteistä 
media-aikaa ja muuta yhteistä tekemistä. Ei ehkä kaikissa perheissä, mutta 
aika monissa kuitenkin.

Kritiikki laajeni keskusteluksi yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan välisistä 
suhteista. Sitä osattiin odottaa, että kampanjassa mukana olleita tultai-
siin muistuttamaan yhteiskunnallisten rakenteiden ja taloudellisten tekijöi-
den sivuuttamisesta. Kriitikot korostivat syrjäytymisen olevan ennen kaik-
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kea taloudellinen kysymys, ei arjen pieni ongelma. Kampanjaa arvosteltiin 
siitä, että se nostaa syrjäytymis- ja köyhyysongelmien ratkaisemisen ytimeen 
yksilöt ja perheet, ja niistäkin lähinnä hyväntahtoiset, viattomuuden tilassa 
elävät hyväosaiset perheet. Vaikka elämme 2000-luvulla, arvostelijoiden mie-
lestä kampanjassa ei nähdä ihmistä modernina yhteiskunnallisena olentona, 
vaan perinteisenä yhteisöihmisenä. Näitä lukiessani minulle tuli mieleeni de 
Tocquevillen 1800-luvulla kirjoittama ”Demokratia Amerikassa”. Kampan-
jan yhteisöpuheesta voi löytää jotain sellaista perinteikästä, jonka oletetaan 
olleen olemassa ennen kuin teollistuminen alkoi muokata yhteisöjä uusiksi.

Perheet ja eriarvoisuus

Monissa OECD:n ja EU:n tekemissä teollisten maiden hyvinvointia, demo-
kratian edellytyksiä ja kestävän kehityksen mahdollisuuksia käsittelevissä 
raporteissa nostetaan haastaviksi ongelmiksi perheiden eriarvoisuus ja lapsi-
köyhyys. Perheet pitävät yllä, uusintavat ja tuottavat eriarvoisuutta. Syrjäy-
tyminen ja eriarvoistuminen ovat läheisessä suhteissa toisiinsa. Turvatuim-
massa asemassa ovat keskiluokkaiset pienperheet, joissa on kaksi koulutettua 
ja työssäkäyvää aikuista ja korkeintaan pari kolme lasta. Haavoittuvia per-
heitä on monenlaisia ja yhä enemmän. Tyypillisiä häviäjiä ovat vähän kou-
lutettujen ja työttömien yksinhuoltajien monilapsiset perheet ja maahan-
muuttajaperheet. Perheen eriarvoisuutta uusintavasta luonteesta kertoo se, 
että köyhyys on alkanut periytyä ja sen myötä seuraavalle perhesukupolvelle 
uhkaavat siirtyä köyhyyteen yhteydessä olevat lasten alhaiset koulutusvalin-
nat, huostaanotot ja toimeentulo- ja mielenterveysongelmat.

Suomi on yksi lapsiköyhyyden lisääntymisen kärkimaista. Vuonna 1995 
köyhiksi luokitelluissa perheissä asui hieman yli 50 000 lasta. Määrä on lähes 
kolminkertaistunut 2010-luvulle tultaessa. Tässä syy, miksi Suomea pidetään 
lapsilöyhyyden suhteen rakenteellisen välinpitämättömyyden esimerkki-
maana. Leikkaukset ja säästöt ovat pahimmin iskeneet juuri perhetukiin.

Jos ongelmaa lähestytään kuten pääministeri Margaret Thatcher 1980-
luvun Britanniassa, eli toteamalla, että yhteiskuntaa ei ole, on vain yksilöitä ja 
perheitä, ongelma ei tietenkään ratkea. Mutta ei Niinistön työryhmä nähnyt 
syrjäytymistä pelkkänä arjen pienenä ongelmana, jonka arjen pienet teot rat-
kaisevat. Tuskin kukaan kampanjaa valmistelemassa ollut näin ajatteli. Syr-
jäytymisen syyt ovat yhteiskuntarakenteissa, ja lasten ja nuorten hyvinvointi 
on yhteiskunnallinen kysymys. Myös siinä, mitä perheissä tapahtuu, mitä 
perheet tekevät, miten perheissä kasvatetaan ja miten perheissä voidaan, 
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näkyy yhteiskunta. Mutta on myös yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä, ja hyvin-
vointia pitää lähestyä muutenkin kuin pelkkänä yhteiskunnallisena kysy-
myksenä. Ovat syrjäytymisen syiden perustat tai hyvinvoinnin edellytykset 
sitten kuinka yhteiskunnallisia tai rakenteellisia tahansa, myös perheillä on 
tässä asiassa merkitystä.

Perhesuhteet tärkein hyvinvoinnin lähde

Bruttokansantuote on jo kauan sitten havaittu ongelmalliseksi ja rajalliseksi 
hyvinvoinnin mittariksi. Kun yhteiskunnan, ja yksilön, varallisuus saavuttaa 
tietyn tason, hyvinvoinnin lisääntyminen lakkaa olemasta suorassa yhteydessä 
taloudellisten resurssien lisääntymiseen. Rikkaimmat OECD- ja EU-maat ovat 
aikaa sitten ylittäneet rajan. Siksi on alettu aiempaa enemmän kiinnittää huo-
miota hyvinvoinnin ei-aineellisiin ulottuvuuksiin. Osa näistä on sidoksissa talo-
udellisiin tekijöihin, mutta yhteys on epäsuora. Ei-aineellista hyvinvointia ovat 
esimerkiksi aika (on riittävästi omaa aikaa ja mahdollisuus säädellä ajankäyt-
töä), turvallisuus, ympäristön esteettisyys ja viihtyisyys, luottamus (kokemus 
siitä, että voi luottaa ja tulla luotetuksi), toimijuus tai osallisuus (mahdollisuus 
vaikuttaa itseään lähellä oleviin ja itselleen tärkeisiin asioihin), läheis-, ihmis- 
tai yhteisösuhteet, tasa-arvo, suvaitsevaisuus, terveys ja itsensä toteuttaminen.

Useimpiin edellä lueteltuihin hyvinvoinnin ei-materiaalisiin tekijöihin voi-
daan puuttua yhteiskunnallisilla ja taloudellisilla toimenpiteillä, mutta on 
helppo huomata, että paljolti kyse on myös perhesuhteista ja asioista, joihin voi-
daan vaikuttaa kotona. Perheestä löytyy ja perheessä ratkotaan monia hyvin-
vointia uhkaavia tekijöitä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta perheiden 
ja perhesuhteiden suurimpia riskejä ovat pitkäaikaisten ja vakavien taloudel-
listen ongelmien lisäksi jatkuva pelossa eläminen, väkivalta, päihteet, raasta-
vat riidat ja sovittamattomat ristiriidat ja sellaiset perhesuhteiden toimimatto-
muuteen liittyvät tunneilmaston ongelmat kuin nolaaminen, puhumattomuus, 
emotionaalinen etäisyys, väheksyminen ja kohtuuton kurinpito.

Tästä listasta löytyykin jo paljon sellaisia asioita, joihin kampanjassa puu-
tutaan ja joihin kampanjan tarjoamat keinot saattavat purra. Mikään edellä 
luetelluista riskeistä ei ole sellainen, että hyvinvointivaltion tai kolmannen 
sektorin auttamisjärjestelmistä ei olisi hyötyä niiden poistamiseksi tai hallit-
semiseksi. Toisaalta perheyhteisyyteen liittyviä tekijöitä voidaan ja pitää käsi-
tellä myös perhepiirissä, ja niin että vastuuta ei heti sysätä julkiselle sektorille.

Syrjäytymisen ongelmiin ei voida puuttua, jos ajatellaan, että on vain per-
heitä, ei yhteiskuntaa. Vaikea niihin on puuttua päinvastaisestakaan lähtökoh-
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dasta, siis ajattelusta, että on vain yhteiskunta, ei perheitä. Tämänsuuntaiseen 
ajatteluun törmäsin silloin tällöin, kun opiskelin 1970- ja 1980-luvulla sosio-
logiaa. Perheen arveltiin menettävän merkitystään ja yhteiskunnan ottavan 
sen tehtäviä hoitaakseen. Nykyään, kun puhutaan perheen paluusta, voidaan 
puhua myös siitä, mitä perheissä voidaan tehdä hyvinvointimme lisäämiseksi.

Kampanjan nettisivustoille kirjoittaneet nuoret ovat nostaneet esille erityi-
sesti kaksi toivetta, mitä he odottavat vanhemmiltaan. Toinen toive on enem-
män yhteistä aikaa. Ei välttämättä erityistä tekemistä, menemistä tai järjes-
tämistä vaan ylipäätään yhdessäoloa. Toinen toive on se, että vanhemmat 
käyttäisivät vähemmän aikaa pahanpuhumiseen ja marisemiseen. Tästä ei saa 
sanallistettua ehdotusta, jota ei ironisoitaisi. Teesi ”vietä lapsesi kanssa enem-
män aikaa äläkä puhu muista pahaa” kääntyy nopeasti naiiviksi elämänoh-
jeeksi, jonka voi nimetä keskiluokkaiseksi idyllin kaipuuksi. Yhtä hyvin kyse on 
teoista, rutiineista, tavoista, jotka nuorten mielestä parantavat heidän elämän-
laatuaan ja joihin useimmat vanhemmat pystyvät.

Kansainvälisissä lasten ja perheiden hyvinvointia käsittelevissä tutkimuk-
sissa, joita esimerkiksi UNICEF on tehnyt, suomalaislapset menestyvät yleensä 
hyvin. Ongelmakohtia ovat subjektiivinen hyvinvointi, jossa pisteet putoavat 
heikon kouluviihtyvyyden takia, ja etenkin perhe- ja ystävyyssuhteet. Näitä 
mitataan muun muassa kysymällä, onko nuorella tapana syödä päivän pääate-
ria yhdessä muun perheen kanssa. Muissa maissa 90 % nuorista vastaa ”kyllä”, 
suomalaisista vain puolet. Kansainvälisissä kouluvertailuissa menestymme 
hyvin, mutta niidenkin mukaan kouluviihtyvyys on Suomessa ongelma. Yhtenä 
selityksenä on pidetty suomalaisen koulun vahvaa kognitiopainotteisuutta ja 
yhteisövajetta. Selvitys suomalaisista joukkosurmaajista kertoo yhdeksi sur-
maajia yhdistäväksi tekijäksi yksinäisyyden ja eristäytymisen yhteisön ulko-
puolelle. Yhteisöllisyyttä on tosin vaikea mitata, ja käytettyjä mittareita pide-
tään ongelmallisina. Silti Suomessa voisi olla paikallaan käynnistää keskustelu 
siitä, millaisiin suhteisiin täällä yhteiskunta, yhteisöt ja yksilöt asettuvat kes-
kenään.

Yhteiskuntateoriassa on puhuttu paljon kiihtyvästä yksilöllistymisestä, mas-
sayhteiskuntateorioissa atomisoitumisesta, ja julkisuudessa törmää usein väit-
teisiin siitä, että nyky-yhteiskunta ja kapitalistinen kvartaalitalous ovat tuhon-
neet sosiaaliset siteet. Kampanjaakin arvosteltiin siitä, että se tarjoaa taudin eli 
syrjäytymisen lääkkeeksi jotain, jota ei enää ole, yhteisöllisyyttä ja perheyhtei-
syyttä.

Perhetutkimuksessa teesi sosiaalisten siteiden merkityksen häviämisestä ei 
saa kannatusta, vaikka jotkut perheestä paljon kirjoittavat yksilöllistymisteesin 
kannattajat, Ulrich Beck ja Anthony Giddens etunenässä, puhuvat perhesuhtei-
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den eroosiosta. Vaikka yhteiskunnallistuminen tapahtuisikin kiihtyvänä yksi-
löllistymisenä ja puhtaiden, helposti purettavien suhteiden ylivaltana, ihminen 
kuitenkin elää sosiaalisissa sidoksissa ja suhteissa. Perhesuhteet ovat näistä 
vahvimmista päästä. Esimerkiksi suhteet vanhempiin, sisaruksiin ja muihin 
perheenjäseniin vaikuttavat ihmisten elämään riippumatta siitä, ovatko ne 
veri- vai sosiaalisia siteitä ja halutaanko niitä ylläpitää vai ei. Perhe periytyy; se 
on ikään kuin geeneissä. Nämä suhteet ovat tärkeä osa hyvinvointia. Siksi syr-
jäytymisen ehkäisemiseksi pelkät rakenteelliset ja yhteiskunnalliset lääkkeet 
eivät riitä.

Kohti hyvinvointisekoitusta

Hyvinvointivaltion puolestapuhujat muistuttavat usein, kuinka pohjoismai-
nen universalistinen palvelumalli lisää yleistä yhteiskunnallista luottamusta, 
poistaa eriarvoisuutta, lisää tasa-arvoa ja tukee taloudellista kasvua. Kan-
salaisyhteiskunta on nostettu demokratian edellytykseksi ja teollisen kapi-
talismin parhaaksi tuotteeksi, ja perheen puolustajat muistuttavat perheen 
olevan yksi tärkeimmistä hyvinvoinnin lähteistä.

Toisaalta perheen voi hahmottaa yhteiskunnaksi pienoiskoossa, sukupuol-
ten ja sukupolvisuhteiden epätasa-arvoineen, epätasaisesti jakautuneine val-
tasuhteineen ja muine ongelmineen. Perheet tuottavat ja uusintavat pahoin-
vointia. Perheet ovat ihanneyhteisö ihmisten kuvitelmissa, mutta eivät 
käytännössä. Kansalaisyhteiskunnasta voi sanoa suunnilleen saman, ja hyvin-
vointivaltiota vasta onkin helppo kritisoida. ”Ihan tavallisia asioita” -kam-
panjan saamassa vastaanotossa alku-asetelma oli selvä: kun puhutaan syrjäy-
tymisen ehkäisemisestä, on legitiimiä puhua rakenteista, julkisesta sektorista, 
hyvinvointivaltiosta, ja miksei (rajatusti) kansalaisyhteiskunnasta, mutta ei 
perheistä, yksityisestä, kodeista, vanhemmista ja lapsista, ja pienistä teoista.

Miksi emme keskustelisi hyvinvointisekoituksesta? Tässä vanhassa ajatuk-
sessa hyvinvoinnin rakentamiseen, samalla tietenkin syrjäytymisen ehkäi-
semiseen, osallistuvat julkinen sektori, kolmas sektori, yritykset ja markki-
nat, ja perheet ja yksilöt. Tällöin se, että keskustellaan isien aktivoinnista, 
perheen yhteisestä ajasta, kotitöiden jaosta, lapsista Facebookissa, omaishoi-
dosta, sukupolvisuhteista isovanhemmat mukaan luettuna, kasvatuksesta ja 
arkisista kotiin liittyvistä asioista, ei tarkoita heti rakenteellisen eriarvoisuu-
den kieltämistä, hyvinvointivaltion alasajoa ja kaipuuta sellaiseen yhteisöön, 
joka lakkasi olemasta jo kauan sitten.


