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JOHDANTO

Nykylapsuus on monin tavoin turvallisempaa, parempaa ja yltäkyl-
läisempää kuin mitä lapsuus oli vaikkapa viime vuosisadan alussa. 

On arvioitu, että tämän sukupolven suomalaislapset voivat keskimää-
rin paremmin kuin yksikään aiempi lasten sukupolvi. (Esim. Lammi-
Taskula & Karvonen 2014.) Nykyvanhemmat ovat tietoisia hyvän van-
hemmuuden edellytyksistä ja he tekevät parhaansa lasten hyvinvoinnin 
takaamiseksi. Lasten asema ja lasten etu tunnustetaan myös yhteiskun-
nallisesti. Niin kansainvälisissä sopimuksissa kuin kotimaisessa lainsää-
dännössä pyritään lasten aseman turvaamiseen yhä kattavammin (YK:n 
lasten oikeuksien sopimus 1989; lastensuojelulaki 417/2007).

Lapset kohtaavat kuitenkin nyky-yhteiskunnassa aivan uudenlaisia 
vaaroja ja ovat eri tavoin haavoittuvia kuin aiemmin. Mediassa voi nähdä 
esimerkkejä siitä, miten joko yksittäisten aikuisten tai meidän kaikkien 
toiminta uhkaa lasten henkeä, terveyttä tai turvallisuutta. Uutiset kerto-
vat esimerkiksi netin laajoista pedofiiliringeistä (esim. Niemistö 2020) tai 
siitä, miten humalaiset tai päihdeongelmaiset vanhemmat asettavat lap-
sensa hengenvaaraan (esim. Pikkarainen 2017). Lasten pahoinpitelystä 
kertovat uutiset eivät ole myöskään harvinaisia. Muutama vuosi sitten 
keskusteltiin pitkään tapauksesta, jossa isän ja äitipuolen vuosien ajan jat-
kama, lapseen kohdistama pahoinpitely paljastui tämän kuoleman myötä 
(ks. Huuskonen 2013). 

Lähestymme edellä kuvatun kaltaisia, lapsia vahingoittavia ilmiöitä 
myrkyllisyyden käsitteellä, viitaten arkisten elinympäristöjen konkreet-
tiseen tai symboliseen myrkyllisyyteen. Kuormittavaa, symbolista myr-
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kyllisyyttä voi aiheuttaa esimerkiksi nähty tai koettu väkivalta tai kaoot-
tisuus, jolla voi olla laajoja vaikutuksia lasten terveyteen ja hyvinvointiin. 
Esimerkiksi stressaava kouluympäristö, jossa melun, huonojen tilaratkai-
sujen tai väkivallan uhan läsnäolo päivästä toiseen voi olla lapsen tervey-
delle vahingollinen. (Boen, Kozlowski & Tyson 2020.) Nämä epäkohdat 
ovat usein tulosta aikuisten päätöksenteosta, jossa taloudellisten seikko-
jen vuoksi tingitään lasten elinympäristöjen laadusta. Hieman toisessa 
merkityksessä lasten ja nuorten elämä arkisissa instituutioissa, kuten kou-
lussa, voi olla myrkyllistä myös konkreettisten myrkkyjen, kuten sisäil-
man epäpuhtauksien vuoksi (ks. luku 4 tässä teoksessa).

 Elämme myös konkreettisesti myrkyllisessä maailmassa. Esimerkiksi 
ydinjäte, raskasmetallit, ympäristömyrkyt, mikrobit ja päihteet voivat 
kaikki olla omalla tavallaan haitallisia lapsille ja aikuisille. Maailmanlaa-
juisesti myrkyllisyyden muodot ulottuvat Tšernobylin ydinvoimalaon-
nettomuuden kaltaisista katastrofeista myrkylliseen (lasten tekemään) 
työhön, jossa altistutaan esimerkiksi säteilylle tai syöpää aiheuttaville 
hyönteismyrkyille. (Nading 2020.) Globaalisti lapset ovat näissä aikuis-
ten maailman myrkyllisyyksissä osallisina, varsin usein tahattomasti. 

Lasten ja nuorten ilmastoaktivismi (ks. esim. Nairn 2019; Unicef 
2020) ja sen näkyvänä ilmiönä mielenosoitukset on esimerkki keskus-
telusta, jossa lapset asettavat kyseenalaiseksi maapallomme pilaamisen 
ja aikuisten riittämättömät toimet ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. 
Kysymykset luonnonvarojen käytöstä ja ympäristön suojelusta eivät jätä 
lasten ja aikuisten välisiä suhteita rauhaan. Aiemmat sukupolvet ovat 
surutta käyttäneet luonnonvaroja yli maapallon kestokyvyn ja jättäneet 
monet ympäristölle aiheutetut ongelmat tulevien sukupolvien ratkaista-
viksi. Nykyisillä nuorilla ja monilla tulevilla sukupolvilla tulee olemaan 
konkreettisesti käsissään nykyaikuisten jättämä myrkyllinen perintö.

Jo nämä esimerkit havainnollistavat myrkyllisyyden monitahoisuutta. 
Silti suomen kielessä ei ole yleiseen käyttöön juurtuneita käsitteitä aikuisten 
vahingollisuuden tai tällaisen lasten ja aikuisten välisen ristiriidan kuvaami-
seen. Tässä kirjassa kysymystä aikuisten ja lasten vahingollisista sukupolvi-
suhteista tarkastellaan aikuisten ”myrkyllisyyden” kautta. Se antaa välineitä 
tarkastella tätä sukupolvisuhteessa vallitsevaa jännitettä monin tavoin. 

Tunnettu brittisosiologi Anthony Giddens (1992, 104–109) on käyt-
tänyt käsitettä toxic parenthood kuvaamaan sellaista vanhemmuutta, joka 
välinpitämättömyydellä tai suoranaisella väkivallalla ja hyväksikäytöllä 
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myrkyttää lasta. Myrkyllisen tai toksisen vanhemmuuden voi Giddensiä 
(1992) mukaillen ymmärtää käytöksenä, joka vahingoittaa lasta ja jolla 
on pysyviä vaikutuksia lapsen elämään ja tulevaisuuteen. Samalla kun 
vahingoittava käytös esitetään lapsen luonnetta kasvattavana ”lapsen par-
haana”, vahingoitetaan lapsen omanarvontuntoa. Vanhemmat saattavat 
vältellä omaa vastuutaan ja sälyttää lapselle vastuun huolehtia itsestään, 
tai vaihtoehtoisesti he ovat ylikontrolloivia siten, että vanhemman lap-
seen kohdistaman vallan myötä lapsi ei pääse elämään omaa elämäänsä. 
Toksisesta vanhemmuudesta klassiset esimerkit ovat väkivaltaisesti käyt-
täytyvät ja päihteitä häiritsevästi käyttävät vanhemmat (Giddens 1992, 
105–106, 108). Väkivalta ja vanhemman päihdeongelma voivat myrkyt-
tää niin lasten kuin koko perheen elämän. Lisäksi ne luovat perheessä epä-
terveitä toiminta- ja reagointitapoja, joiden kautta perheenjäsenet alkavat 
toimia jopa itse itseään ja toinen toistaan vastaan. On tarpeen tarkentaa, 
ettei käsite tarkoita vanhemman ja aikuisten normaaleja heikkouksia ja 
jaksamattomuutta. On täysin inhimillistä ja luonnollista, ettei vanhempi 
aina jaksa arjen haasteiden keskellä ja voi myös tuskastua omiin lapsiinsa. 
Sen sijaan myrkyllisyys on aikuisen tekemää johdonmukaista alistamista 
henkisesti tai fyysisesti ja välinpitämättömyyttä silloin, kun pitäisi välittää. 

Siinä missä myrkyllinen aikuisuus joissain tapauksissa koskee perheen 
sisäisiä vuorovaikutussuhteita, on se laajemmassa mittakaavassa erilaisten 
instituutioiden ja organisaatioiden piirre tai toimintatapa. Tällöin kysy-
mys instituutioissa on, haluavatko ne tunnistaa ja tunnustaa myrkyllisyy-
den ja muuttaa toimintaansa sen kitkemiseksi. Valottava esimerkki tästä 
on viime vuosien aikana paljastunut lasten seksuaalinen hyväksikäyttö 
kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen piirissä, jota on myös alettu tutkia 
(esim. Hurtig 2013). Kirkot ja uskonyhteisöt suljettuina ja tiiviinä yhtei-
söinä ovat tarjonneet suojamuurin pedofiileille ja muille lasten hyväk-
sikäyttäjille sekä lasten kaltoinkohtelulle. Etenkin katolinen kirkko on 
ollut uutisissa eri puolilla maailmaa tapahtuneiden lasten hyväksikäyt-
tötapausten vuoksi, joiden tultua ilmi on tehty erilaisia selvityksiä (esim. 
Iso-Britanniassa The Anglican Church Investigation Report 2020). Aust-
ralian hallitus teetti selvityksen lasten hyväksikäytöstä uskonnollisissa ja 
valtiollisissa instituutioissa vuonna 2017 ja pyysi anteeksi lapsena väärin-
käytöksiä kokeneilta syksyllä 2018. Katolisen kirkon piispat eivät kuiten-
kaan suostuneet siihen, että ripissä tietoon tulevilta lasten hyväksikäyttö-
tapauksilta poistuisi rippisalaisuuden suoja. (Peuhkuri 2018.) 
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Myös poliittisen päätöksenteon myrkyllisyyttä voidaan miettiä lasten 
näkökulmasta. ”Yhteisten asioiden hoitaminen” on yleensä jonkin 
ryhmän etujen ajamista, niukkojen resurssien jakamista joillekin ja joil-
takin toisilta ryhmiltä pois ottamista. Viime vuosina Suomessa on yhtenä 
resurssien menettäjäryhmänä ollut lasten ja nuorten joukko. Heidän 
etuuksistaan on leikattu ja sukupolvien välisiä resurssijakoja muutettu. 
Koulutuksesta leikkaaminen on iskenyt koulutuksen tasa-arvoon, joh-
tanut opetustuntien vähenemiseen ja haasteisiin opetuksen laadussa 
(esim. Lindholm 2018). Lapset tuntevat nämä vaikutukset arjessaan ja 
koulutyöskentelyssään. Lapsilisien reaaliarvon aleneminen leikkausten 
ja indeksijäädytysten myötä vaikuttaa etenkin pienituloisimpien perhei-
den lapsiin (Honkanen 2016).  Jälkimmäisessä kysymyksessä, sukupol-
vien välisten resurssien jakojen muutoksissa, yksi tärkeä osa on, miten 
ja millaisin ehdoin eläkkeistä ja työelämän eduista päätetään. Käytän-
nössä tehdyt päätökset ovat tarkoittaneet suuria tulonsiirtoja nuorem-
milta sukupolvilta vanhemmille. 

Edellä kuvatut esimerkit havainnollistavat joitakin myrkyllisyyden 
ulottuvuuksia ja tasoja yhteiskunnassa. Kirjassa myrkyllisen aikuisuu-
den käsitettä laajennetaan tarkoittamaan paitsi myrkyllistä vanhem-
muutta (luku 2) ja lasten kemiallista myrkyttämistä (ks. luvut 3 ja 5), 
niin myös laajemmin lapsen elämää myrkyttävää aikuisten toimintaa. 
Kirjassa ymmärretään myrkyllinen aikuisuus lasten ja aikuisten välisenä 
haitallisena sukupolvi- ja yhteiskuntasuhteena. Teoksessa myrkyllisyy-
den käsitettä käytetään siten koko aikuisväestön ja lasten välisen, yhteis-
kunnallisen suhteen tarkasteluun punoen yhteen yhteiskunnallisia ilmi-
öitä, joille yhteistä on lasten näkökulmasta vahingollinen, laiminlyövä tai 
puuttumaton toiminta. Kirjassa pohditaan tätä puuttumattomuutta ja 
sen syitä sekä sitä, mitä myrkylliselle aikuisuudelle pitäisi tehdä. Vaikka 
myrkyllisyyden käsite voi vaikuttaa provosoivalta, se kokoaa yhteen eri-
laisia aspekteja aikuisten toiminnasta. Kiinnostuksen kohteena ovat niin 
aikuisten ja lasten väliset, poliittisen päätöksenteon ja lainsäädännön raa-
mittamat laajemmat yhteiskunnalliset suhteet, kuin myös aikuisten ja 
lasten vuorovaikutussuhteet. 

Kirja herättelee pohtimaan aikuisten toiminnan vaikutuksia lapsiin 
laaja-alaisesti ja monitieteisesti filosofian, ympäristösosiologian, lapsuus-
tutkimuksen, uskonnollisten yhteisöjen tutkimuksen, päihdetutkimuk-
sen ja kasvatuksen näkökulmista. Teos kerää yhteen eri tieteenalojen 
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näkökulmia. Kirjan tarkoituksena ei ole demonisoida aikuisia, vaan tar-
kastella kiihkottomasti ja kokonaisvaltaisesti tätä tematiikkaa ja pohtia, 
mikä yhdistää eri tieteenaloja suhteessa aiheeseen. Kirja ei pyri myöskään 
antamaan lukijalle tyhjentävää, kaiken kattavaa vastausta siihen, mitä 
myrkyllinen aikuisuus on. Sen sijaan teos toimii tärkeänä keskustelun-
avauksena.

Kirjan alussa otetaan aikuisten vahingollisiin käytäntöihin käsitteel-
lisiä, rakenteellisia ja palvelujärjestelmän näkökulmia. Ensimmäisessä 
luvussa ”Lapsuus ja aikuisuus nyky-yhteiskunnan jännitteissä” Mikko 
Saastamoinen ja Henna Pirskanen pohtivat aikuisten vahingollisuutta 
yhteiskunnassa käsitteellisesti ja lapsuudensosiologisista keskusteluista 
liikkeelle lähtien. Luvussa avataan kirjan kannalta keskeisiä käsitteitä 
ja selitysmalleja. Myrkyllisyyden ilmiötä voidaan tarkastella esimerkiksi 
lapsuudensosiologiasta tunnettujen aikuissolidaarisuuden ja aikuisval-
lan käsitteiden avulla. Jotta voidaan paremmin hahmottaa aikuisuuden 
myrkyllisyyttä, tarvitaan ymmärrystä yleisemmin niin lapsuudesta, aikui-
suudesta kuin sosialisaatioprosesseista yhteiskunnassamme. Kirjaluvun 
painopiste ei näin ollen ole niinkään konkreettisesti myrkyllisyyden poh-
timisessa, vaan käsitteellisten työkalujen tarjoamisessa kirjan keskustelui-
hin lasten ja aikuisten välisistä sukupolvisuhteista. Esimerkiksi se, kuinka 
nyky-yhteiskunnassa määritellään aikuisuus, on myös kytköksissä siihen, 
miksi aikuisuuden yksiselitteinen määritteleminen vaikuttaisi muuttu-
neen ongelmalliseksi. 

Toinen luku, Maritta Itäpuiston ”Päihteistä myrkylliset aikuiset” lähes-
tyy yhteiskunnan vahingollisia käytäntöjä aikuisten alkoholin ja muiden 
päihteiden käytön näkökulmasta. Päihdeongelmat ovat yksi merkittä-
vimmistä lasten elämään negatiivisesti vaikuttavista seikoista nykyajan 
länsimaisissa perheissä, mutta lapset kokevat merkittäviä haittoja päihtei-
den vuoksi myös muulla kuin perheiden sisällä. Luvussa sovelletaan aja-
tusta aikuisten myrkyllisyydestä lasten kokemien päihdehaittojen tarkas-
teluun niin yksilöiden ja perheiden, kuin laajempien yhteiskunnallisten 
mekanismien tasoilla.

Maija Aalto-Heinilän, Sannamaria Ketolan ja Markku Oksasen kir-
jaluvussa ”Lasten oikeudet ja ilmastonmuutos” esitetään, että ilmaston-
muutoksen ja ympäristöhaittojen yhteydessä on aiheellista huomioida, 
että merkittävimmin nämä haitat kohdistuvat lapsiin. Luvussa pohditaan 
moniulotteisesti, mitä lapsen oikeuksilla tässä yhteydessä tarkoitetaan 
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juridisesta, filosofisesta ja lasten toimijuuden näkökulmista ja voidaanko 
lapsen oikeuksien ohittaminen oikeuttaa aikuisten vapauden ja elinkei-
nojen harjoittamisen nimissä. Kirjoittajat nostavat keskusteluun esimer-
kiksi ilmasto-oikeudenkäynnit, joissa nimenomaan lapset ovat kantajina 
vaatimassa itselleen ja tuleville sukupolville oikeutta turvalliseen ja elin-
kelpoiseen planeettaan. He muistuttavat, että oikeus tietoon ja osallisuu-
teen kuuluu myös lapsille.

Seuraavassa luvussa ”Ilman myrkkyjä. Mitä homekoulujen myrkylli-
syydet mahtavat kysyä meiltä?” Tuure Tammi nostaa keskusteluun ajan-
kohtaisen teeman, sisäilmaongelmien ilmiön ja erityisesti kouluraken-
nusten myrkyllisyyden. Lapsille koulunkäynti on pakollista, eivätkä he 
voi vaikuttaa siihen, missä koulua käyvät. Sisäilmaongelmat ovat aikuis-
yhteiskunnan suuresti edesauttama ilmiö, jonka ikävistä seurauksista kär-
sivät eniten ne, joilla ei ole mahdollisuutta valita toisin. Luvussa kiinnity-
tään myös aihepiiriä koskeviin teoreettisiin ja filosofisiin keskusteluihin. 
Siinä huomioidaan, että monet myrkyllisyydet kehittyvät ennakoimatto-
masti, sukupolvet ylittäen.

Luvussa ” Lasten myrkytetty maailma. Kemikalisaatio myrkyllisenä 
perintönä tuleville sukupolville” Tapio Litmanen ja Tuomo Virtanen tar-
kastelevat ympäristösosiologian näkökulmasta lasten terveyttä uhkaavia 
aikuisten maailman kemiallisia riskejä. Kirjaluvussa tarkastellaan teoreet-
tisesti termiä kemikalisaatio ja käsitellään kemikalisaation sukupolviky-
symyksiä. Kirjoittajat avaavat analyysissaan, kuinka lapset ja nuoret ovat 
aikuisia herkempiä kemikaaleille, kuinka eri ryhmät asennoituvat kemi-
kaaleihin ja millaisia kemikaalien riskien hallintajärjestelmiä on kehitetty. 
He tuovat esiin, että ympäristölliseen epäoikeudenmukaisuuteen johta-
vat tekijät liittyvät usein aikuisten maailman taloudellisen ja poliittisen 
vallankäytön yhteen kietoutumiseen.

Seuraava teemallinen kokonaisuus käsittelee lasten ja aikuisten suh-
teita yhteisöissä ja kansainvälisissä konflikteissa. Aini Linjakumpu tar-
kastelee luvussa ”Lapsiin kohdistuva väkivalta uskonnollisissa yhteisöissä” 
lasten asemaa sellaisissa uskonnollisissa liikkeissä, jotka tavalla tai toisella 
vaarantavat lasten elämää, kehitystä ja tulevaisuutta. Uskonnollisten liik-
keiden tuottamasta väkivallasta eli hengellisestä väkivallasta on keskus-
teltu viime vuosina paljon niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Tällä tar-
koitetaan väkivaltaa, joka kohdistuu uskonnollisten liikkeiden omiin 
jäseniin ja tässä yhteydessä on käsitelty jonkin verran myös lasten asemaa 
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uskonnollisissa liikkeissä. Aihepiiri on kuitenkin edelleen varsin jäsenty-
mätön, ja yleensä se on jäänyt muiden teemojen varjoon. 

Olli Ruohomäen kirjoittamassa luvussa ”Lapset aseellisissa kon-
flikteissa: Ilmiöstä ja yrityksistä vastata ongelmiin” analysoidaan lasten 
asemaa nopeasti muuttuvissa väkivaltaisissa konflikteissa ja nostetaan 
esiin niitä olemassa olevia instrumentteja ja toimia, joilla lasten oikeu-
det konflikteissa voisivat toteutua paremmin. Luku lähtee liikkeelle 
toteamuksesta, että kansainvälisen Pelastakaa Lapset -järjestön mukaan 
arviolta 357 miljoonaa lasta elää väkivaltaisista konflikteista kärsivissä 
yhteiskunnissa. Nämä lapset ovat joutuneet näkemään ja kokemaan sel-
laista kauhua, jota yhdenkään aikuisen tai lapsen ei pitäisi koskaan koh-
data. YK:n lisäksi maailmalta kuitenkin löytyy myös joukko kansainvä-
lisiä järjestöjä, jotka tekevät arvokasta työtä väkivaltaisista konflikteista 
kärsivien lasten keskuudessa.

Kirjan päättää jälkikirjoitus, joka pohtii käsiteltyjen aihepiirien yhty-
mäkohtia ja reflektoi teoksen kirjoitusprosessia. Jälkikirjoituksessa tar-
kastellaan lukujen yhteisiä teemoja ja merkitystä lasten ja aikuisten suh-
teille yhteiskunnassamme. Luvussa pohditaan myös, mitä voisi ja pitäisi 
tehdä niille aikuisille, jotka ovat lapsille myrkkyä: voidaanko esimerkiksi 
rakenteita, jotka mahdollistavat myrkyllisen toiminnan, muuttaa joten-
kin. Pohjimmiltaan kyse on siitä, että aikuiset voisivat entistä paremmin 
tukea lasten elämää ja kasvua ja hyvinvointivaltion palvelut huolehtia 
lasten fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista. 
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Mikko Saastamoinen & Henna Pirskanen

LAPSUUS JA AIKUISUUS  
NYKY-YHTEISKUNNAN  

JÄNNITTEISSÄ

Johdanto 

Lasten kokemukset ja tekemiset ovat tärkeitä. Lapset ovat osallistujia ja 
toimijoita. Lapset ovat jääneet yhteiskunnassa ja tutkimuksessa näky-

mättömiin. Heidät tulisi siirtää marginaalista tutkimuksen keskiöön. 
Nämä ajatukset olivat keskeisiä yhteiskuntatieteellisen lapsuudentut-

kimuksen nousulle noin kolmekymmentä vuotta sitten. Siinä haluttiin 
kiinnittää huomio lapsiin ja edistää lapsilähtöisyyttä yhteiskunnan kai-
killa saroilla. Samalla painotettiin, että lapsuus itsessään on elämänvai-
heena merkityksellinen, eikä lapsia tulisi nähdä yksiulotteisesti kesken-
eräisinä tai oikeuksiltaan vähäisempinä yksilöinä, jotka vasta aikuisiksi 
tultuaan ovat yhteiskunnan täysivaltaisia toimijoita. (Alanen 1994, 166–
170; Prout & James 1997; Spyrou, Rosen & Cook 2019; ks. Hunt 2005.) 

Vastaavasti kiinnitettiin huomiota siihen, että ymmärrys lapsuudesta 
on vaihdellut suuresti eri yhteiskunnissa eri aikoina. Esimerkiksi länsi-
maisissa yhteiskunnissa lapsuuden ymmärtämisessä on historiallisesti 
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ollut nähtävissä ainakin kaksi tapaa, joista toinen käsittää lapset haavoit-
tuvaisina ja suojelun tarpeessa olevina olentoina, toinen potentiaalisesti 
kurittomina ja vaarallisina (esim. Hunt 2005, 85–89; Valentine 2004, 1). 
Nämä keskenään varsin erilaiset ymmärrykset tekevät näkyväksi sen, että 
lapsuus on yhteiskunnallinen ilmiö: Se on historiallisesti, ajallisesti ja pai-
kallisesti muuttuva sosiaalinen konstruktio. Esimerkiksi aiemmin lapset 
ovat usein olleet katukuvassa näkyviä toimijoita, ”pieniä aikuisia”. Nykyi-
sin sen sijaan korostetaan toimijuuden ohella lasten hoivan ja suojelun 
tarvetta. Lapsuus määrittyy näin myös tietyillä tavoilla suhteessa aikuisiin 
ja aikuisuuteen. (Lee 2001; ks. myös Holloway & Valentine 2000, 2–5; 
Hunt 2005.)

Lapsuudentutkimus on viime vuosikymmenten aikana lisännyt tietoi-
suutta lasten ja aikuisten välisten suhteiden sosiaalisesta ja kulttuurisesta 
välittyneisyydestä, lasten toimijuudesta ja lasten oikeuksista. Aikuiset 
määrittelevät yhä pitkälti lapsuuden ehtoja ja lasten paikkaa yhteiskun-
nassa, mutta lasten äänen kuulemista ja toimijuutta korostetaan aiempaa 
enemmän. 

Luvussa lähestytään kirjan teemaa, aikuisten myrkyllisyyttä, lapsuu-
dentutkimuksen näkökulmasta. Luvussa avataan teoksen kannalta kes-
keisiä käsitteitä ja selitysmalleja, jotka toimivat myös välineinä myrkylli-
sen aikuisuuden ilmiön tarkasteluun. Määrittelemme, mitä tarkoittavat 
lasten toimijuus, aikuisvalta ja aikuissolidaarisuus. Pohdimme, millai-
sia selitysmalleja aikuisvallalle on biologisesta tasosta aina rakenteellisiin 
seikkoihin.  Esimerkiksi biologisessa selitysmallissa korostuu lapsen suh-
teellinen avuttomuus ja riippuvuus aikuisesta, kun taas rakenteellisissa 
seikoissa on kyse siitä, miten ja miksi yhteiskunnassa määritellään lapsen 
ja aikuisen suhde. Tarkastelemme tätä kautta rakenteellista välinpitämät-
tömyyttä yhteiskunnassa. Sillä tarkoitetaan, että vaikka yhteiskunnassa ja 
yhteiskuntapolitiikassa ollaan tietoisia siitä, mitä lasten hyvä lapsuus tai 
hyvä kasvu edellyttävät, saattavat poliittiset päätökset ja arjessa toteutetut 
toimenpiteet olla ristiriidassa sen kanssa.

Luvussa pohditaan myös, miten nyky-yhteiskunnassa määritellään 
aikuisuus ja miksi aikuisuuden yksiselitteinen määritteleminen vaikut-
taisi muuttuneen ongelmalliseksi. Tämä ongelmallistuminen heijastuu 
edelleen lasten ja aikuisten välisiin sukupolvisuhteisiin vuorovaikutuk-
sellisen generatiivisuuden ja sosialisaation käsitteiden myötä. Generatii-
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visuudella viitataan aikuisten vastuunalaisuuteen ja sitoutumiseen, siinä 
missä sosialisaatio tarkoittaa vastavuoroisia prosesseja, joiden myötä lapsi 
kasvaa ja sosiaalistuu yhteiskuntaan ja erilaisiin viiteryhmiin. Luku toimii 
teoreettiskäsitteellisenä pohjustuksena kirjan muille luvuille. 

Lasten toimijuus, aikuisvalta ja aikuissolidaarisuus

Olemme jo maininneet lapsuuden olevan sosiaalinen konstruktio siinä 
merkityksessä, että se on ilmiönä erilainen muun muassa historiallisesta 
ajasta ja paikasta riippuen. Osa lapsuuden määrittelyä ovat sen rajat kro-
nologisen iän mukaan. Esimerkiksi länsimaisissa yhteiskunnissa on nor-
mitettu, mitä tietyssä iässä kuuluu osata ja tietää ja mitä lapselle voidaan 
kulloinkin sallia ja häneltä vaatia. Nämä liittyvät vahvasti lapsen eri kehi-
tysvaiheiden erotteluun.

Kronologista ikää käytetään myös kriteerinä eroteltaessa toisistaan 
”alaikäiset” lapset ja ”täysi-ikäiset” aikuiset. Lapsi-käsite taas voi pilkkou-
tua esimerkiksi päiväkotilapsiin ja koululaisiin. Lapselle ja lapsuudelle 
annetuilla määritelmillä ei välttämättä kuitenkaan ole yhtä kiinteätä mer-
kitystä, johon voitaisiin epäproblemaattisesti vedota. (Lallukka 2003, 13, 
15.) Puhuessamme lapsista tässä kirjaluvussa tarkoitamme ennen kaikkea 
juridista määritelmää, joka tarkoittaa, että alle 18-vuotias on lapsi (esim. 
Lastensuojelulaki 417/2007). Samalla tiedostamme lapsuuden käsitteen 
konstruktionistisen luonteen.

Ikään liittyvät pohdinnat ovat olleet olennaisia, kun on mietitty lasten 
toimijuutta ja sen huomioon ottamista eri konteksteissa. Lasten toimi-
juus on yksi keskeinen lapsuudentutkimuksen käsite. Toimijuuden aja-
tuksella on haluttu muuttaa perinteisiä käsityksiä siitä, että lapset ovat 
vähemmän kyvykkäitä kuin aikuiset ja että he ovat lähinnä passiivisia 
tulevaisuuden aikuisia, joilla ei nykyisessä ikävaiheessaan ole sananvaltaa 
heitä koskevissa asioissa. Lasten toimijuudesta puhuminen tuo keskiöön 
muun muassa lasten osaamisen, kyvyt ja kompetenssit. (Holloway & Val-
entine 2000, 2; James & James 2004; Kontovourki & Theodorou 2019, 
154–155; Wyness 2006, 9–10; ks. Canosa & Graham 2020.) Kun lapset 
ymmärretään toimijoiksi sosiaalisissa maailmoissaan, nähdään myös, että 
lapsilla on oma osallisuutensa yhteiskuntaelämään ja niihin instituutioi-
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hin, joissa he elävät. (Alanen 1994, 176–177; Valentine 2004, 54–55.) 
Toisaalta lapsuuden asettuminen tiettyihin instituutioihin, kuten perhee-
seen, päiväkotiin ja kouluun myös säätelee niin sanottua normaalilap-
suutta. Samalla määrittyy rajoja sille, kuinka ja missä lapsilla on mahdol-
lisuuksia toimia ja osallistua. (Alanen 1994, 176.)

Lasten toimijuutta yhteiskunnassa rajoittaa aikuisvalta ja lasten vajaa-
valtaisuus. Vaikka lasten toimijuuden tärkeyttä korostettaisiin, moderni 
näkemys lapsuudesta pitää kuitenkin lapsia haavoittuvina ja riippuvai-
sina. Lapsuus määritetään kasvun, kehityksen ja oppimisen ajaksi. Tänä 
aikana lapset ovat vanhempien ja muiden aikuisten kasvatuksen, suojelun 
ja kontrollin kohteina yhteiskuntamme sukupolvijärjestyksessä. (Alanen 
1994; Lee 2001.) Taustalla on ajatus, ettei lapsilla ole vielä kykyjä toimia 
yhteiskunnassa. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa syy. Toinen syy perustuu 
käsitykseen, jonka mukaan aikuisilla on luonnollinen päätösvalta siitä, 
mikä on lapsille ja nuorille parasta ja mitä lapset tarvitsevat tai haluavat. 
Todellisuudessa aikuiset eivät kuitenkaan käytä aina tätä valtaansa pää-
töksentekoon hyvin tai oikein. (Lee 2001, 5–9.) 

Kun kiinnitetään huomio lapsen haavoittuvuuteen ja riippuvuuteen 
sekä lapsen nuoreen ikään ja kehittymättömyyteen, aikuisvaltaa tullaan 
perustelleeksi biologisista ja kehityspsykologisista selitysmalleista käsin. 
Biologiset ja kehityspsykologiset selitysmallit taas kietoutuvat kulttuu-
risiin ja rakenteellisiin aikuisvallan selitysmalleihin. Esimerkiksi ajatusta 
aikuisten lapsia suuremmasta kyvykkyydestä, valmiudesta ja vakaudesta 
on käytetty perusteluna sille, että vain aikuisilla on oikeus toimia yhteis-
kunnassa ja osallistua itsenäisesti esimerkiksi työelämään tai politiik-
kaan – siis ”vakaviin” yhteiskunnallisiin toimintoihin. Samalla tavoin on 
perusteltu lasten kykenemättömyys itsenäiseen toimintaan: he eivät ole 
vielä valmiita ja vakaita ihmisolentoja. Demokraattisessa maailmassa lap-
silla ei ole esimerkiksi oikeutta äänestää, koska heillä ei nähdä olevan tar-
peeksi kykyjä tehdä äänestyspäätöksen kaltaisia tärkeitä päätöksiä. Lap-
silla on vain rajoittuneet lailliset, poliittiset ja sosiaaliset oikeudet, eikä 
heillä ole juuri valtaa vaikkapa omaan ympäristöönsä vaikuttamiseksi. 
(Valentine 2004, 103.) Lasten ääni ei näin ollen kuulu esimerkiksi silloin, 
kun yhteiskunnassa tehdään heitä koskevia ratkaisuja, vaikka lapset voi-
sivat toimia oman elämänsä asiantuntijoina (Kirmanen 2000). Aikuisten 
kykyä tehdä tärkeitä päätöksiä sen sijaan kyseenalaistetaan harvoin, koska 
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jo määritelmänä aikuisuuden ajatellaan pitävän sisällään tämän kyvyn. 
Näin aikuisilla on myös automaattisesti oikeus ja jopa velvollisuus tehdä 
päätöksiä lasten puolesta, lasten edun tai lapsen parhaan nimissä. (Lee 
2001, 5–9.) 

Normaalissa tilanteessa lasten ei myöskään oleteta osallistuvan talou-
dellisesti perheen toimeentuloon tai pitävän huolta toisista. (Holloway & 
Valentine 2000, 2; Wyness 2006, 9–10.) Lapsuuden käsittäminen riip-
puvuuden aikana järkkyy, jos lapsen täytyy ottaa aikuisen rooli (Hollo-
way & Valentine 2000, 9). Jotkut lapset joutuvat kuitenkin osoittamaan 
kypsyyttä ja ottamaan vastuuta jo varhain, kun taas jotkut aikuiset ovat 
ikuisesti epäkypsiä tai irrationaalisia (Valentine 2004, 6, 55–56). 

Mikäli lasten huolenpidon ja turvan tarpeet jäävät keskusteluissa 
taka-alalle, unohtuu se tosiseikka, että aikuiset ovat velvollisia suojele-
maan lapsia. Lasten autonomian ja itsemääräämisen kunnioittaminen 
voi johtaa ongelmiin käytännössä, jos periaate merkitsee aikuisten vas-
tuun siirtämistä lapsille. Onko tavoiteltavaa, että lapset kantavat vas-
tuuta elämästään samalla tavoin kuin aikuiset? Voidaan argumentoida, 
ettei lapsille voi sälyttää kaikkea valtaa etenkään, jos se merkitsee samalla 
heidän ikäisilleen kohtuutonta vastuuta. Etenkin silloin, kun on kyse 
pienistä, täysin aikuisista riippuvaisista lapsista, aikuisvallasta on mahdo-
tonta päästä kokonaan eroon. (Kirmanen 2000, 231–232.) Toisin sanoen 
aikuisten tehtävänä yhteiskunnassa on löytää tasapaino lasten toimijuu-
den ja lasten äänen kuulemisen sekä aikuisten vastuun kantamisen välillä.

Aikuisvallan lisäksi yksi tämän kirjan kannalta keskeinen käsite on 
aikuissolidaarisuus, jota esimerkiksi sosiologi Frank Furedi (2008) on 
käyttänyt pohtiessaan vanhemmuutta. Hänen mukaansa yhteiskunnassa 
vallitsi aiemmin aikuisten kesken suurempi luottamus siihen, että he 
huolehtivat omista ja toisten lapsista. Lapsia saatettiin neuvoa, että jos 
he joutuvat vaikeuksiin, he voivat luottaa vieraidenkin aikuisten apuun. 
Nykyään vastaava luottamus ja aikuisten keskinäinen solidaarisuus on 
ainakin osittain kadonnut ja lapsille päinvastoin opetetaan, ettei vierai-
siin aikuisiin voi luottaa. Näin aikuisetkaan eivät enää luota toisiin aikui-
siin, vaan suojelevat lapsiaan heiltä. Tämä osoittaa aikuissolidaarisuuden 
yhteiskunnassa rapautuneen. (Furedi 2008.)

Toinen merkitys aikuissolidaarisuudelle on aikuisten keskinäinen soli-
daarisuus, jonka seurauksena lapsi ohitetaan ja lapsi muuttuu näkymät-
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tömäksi tilanteissa, joissa punnitaan aikuisten ja lasten intressejä (esim. 
Itäpuisto 2005, 35–37). Tämä voi näkyä esimerkiksi tilanteissa, joissa 
aikuisten tarjoamissa palveluissa keskitytään käsittelemään aikuisasiak-
kaiden, esimerkiksi vanhempien ongelmia sen sijaan, että huomioitaisiin 
lasten avun tarpeet.

Rakenteellinen välinpitämättömyys

Rakenteellisen välinpitämättömyyden käsitettä on käyttänyt alun perin 
yleisemmässä merkityksessä saksalainen sosiologi Franz-Xaver Kaufmann 
(1990) viittaamaan yhteiskunnallisissa rakenteissa vallitsevaan, hiljaisesti 
hyväksyttyyn välinpitämättömyyteen. Käsite soveltuu myös aikuisten ja 
lasten välisten yhteiskunnallisten suhteiden tarkasteluun (esim. Fattore, 
Mason & Watson 2016; Qvortrup 1994, 2014). Rakenteellisella välin-
pitämättömyydellä tarkoitetaan, että vaikka yhteiskunnassa on käytettä-
vissä runsaasti tietoa lasten hyvän kasvun edellytyksistä, poliittisessa pää-
töksenteossa tämä tieto saatetaan sivuuttaa. Siten lasten arjen ehdot eivät 
aina kohtaa näitä hyvän kasvun edellytyksiä. Syntyy väistämätön ristiriita 
yhteiskuntapolitiikan ja lasten elämän välille. (Salmi 2008, 39.) Taloutta, 
yhteiskunnan rakenteita ja infrastruktuuria ei ole suunniteltu ensisijai-
sesti lapset mielessä (Fattore, Mason & Watson 2016; Qvortrup 2014). 

Suomessa lasten elinoloissa tapahtuneita kielteisiä kehityskulkuja voi 
hahmottaa juuri rakenteellisen välinpitämättömyyden käsitteen kautta. 
Kuulemme paljon huolestunutta puhetta lapsuudesta ja lapsista, mutta 
tämä puhe ei muutu aikuisten poliittiseksi toiminnaksi, eikä esimer-
kiksi yhteiskunnan voimavaroja jaeta uudelleen lasten tarpeiden koh-
taamiseksi. Poliittisessa päätöksenteossa vallitsee aikuisvalta, eikä lapsia 
välttämättä ajatella yhteiskunnallisena väestöryhmänä. (Qvortrup 1994; 
Salmi 2008.) Lapsilla ei ole poliittisia päätöksiä tehtäessä yhtä voimak-
kaita heidän etujensa lobbaajia kuin vaikkapa elinkeinoelämällä (Qvort-
rup 2005).

Rakenteelliseen välipitämättömyyteen kietoutuvat kysymykset vas-
tuunjaosta vanhempien ja yhteiskunnan välillä. Minna Salmi (2008, 
39) muistuttaa, etteivät vanhempien vastuu omista lapsistaan ja toisaalta 
yhteiskunnan yleinen vastuu lasten hyvinvoinnista ole toisiaan poissul-
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kevia tai vastakkaisia. Jos puhutaan vain vanhempien yksilötason vas-
tuusta, sivuutetaan laajemmat kysymykset siitä, millaisia edellytyk-
siä yhteiskunta kokonaisuutena luo vanhemmille hoitaa tehtävänsä, tai 
kuinka yhteiskunta kantaa vastuun lasten jokapäiväisestä elämästä julki-
sissa palveluissa. Kyse on väistämättä päätöksenteosta, rahasta ja resurs-
seista. Samalla saatetaan puhua kateissa olevasta vanhemmuudesta, joka 
on heikompaa kuin vanhemmuus koskaan ennen. Kuitenkin tässä unoh-
tuu lapsuuden ja vanhemmuuden historiallisuus siinä merkityksessä, että 
lapsuudelle ja vanhemmuudelle asetetaan tänä päivänä erilaisia vaatimuk-
sia kuin vaikkapa sata vuotta sitten. Ihannekuvamme vanhemmuudesta 
on siis myös erilainen, ja tämä ihannekuva voi aiheuttaa vanhemmille 
paineita omasta kelpoisuudestaan ja jaksamisestaan. (Salmi 2008, 40.)

Rakenteelliseen välinpitämättömyyteen kuuluu lapsuuden näkeminen 
vain ohimenevänä vaiheena yksilön elämässä. Lapsia ei nähdä tärkeinä 
itsessään tai lapsuutta merkityksellisenä elämänvaiheena, vaikka juuri 
tuolloin luodaan edellytykset myöhemmälle elämälle. Lapsuuden vuodet 
menevät nopeasti, ja jos lapsi ei saa esimerkiksi tarvitsemiaan palveluja 
ajoissa, jo menneitä lapsuuden vuosia ei voi uusia. (Salmi 2008, 40–41.) 
Keskeisiä kysymyksiä ovatkin, nähdäänkö lapsille ja lapsiperheille koh-
dennettujen palvelujen, kuten päiväkotien, koulujen ja lastensuojelun 
kohentaminen tärkeäksi ja mielletäänkö lapset itsessään yhteiskunnassa 
merkityksellisinä. (Ks. Salmi, Närvi & Lammi-Taskula 2016, 13.) 

Sukupolvisuhteet generatiivisuuden ja sosialisaation  
näkökulmista

Tarkasteltaessa lasten ja aikuisten välisiä suhteita psykologisista näkö-
kulmista saatetaan viitata generatiivisuuden käsitteeseen, joka on omak-
suttu etenkin kehityspsykologi Erik H. Eriksonin ajattelusta. Generatii-
visuus on aikuisen, vanhemman, huolenpitoa ja halua ohjata lapsia, eli 
se liittyy elämänvaiheiden kehitystehtävistä erityisesti keski-ikään. (Perho 
& Korhonen 1996.) Lasten ja aikuisten välistä suhdetta tarkasteltaessa 
ovat yhtä lailla olennaisia sukupolven ja sosialisaation käsitteet. Suku-
polven määrittelyssä voidaan tarkastella erilaisia ikäkohortteja ja tarkas-
tella tietyssä hetkessä yhteiskunnan lapsia, nuoria, aikuisia tai vanhuk-
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sia ja heidän perheissä muodostamiaan ketjuja (Marin 2000, 41). Karl 
Mannheim (1952, sit. Marin 2000, 41) teki tunnetuksi yhteiskunnalli-
sen sukupolven käsitteen. Se tarkoittaa altistumista tietyille historiallisille 
kokemuksille, jotka muodostavat saman ikäisille ihmisille elämänkulkua 
leimaavan ja elämästä tehtäviä tulkintoja muokkaavan sukupolvikoke-
muksen. Ihminen kokee erilaiset yhteiskunnalliset murrokset voimalli-
simmin otollisessa maailmankatsomuksellisessa leimaantumisiässä, joka 
biologisesti yleensä ajoittuu noin 17 ikävuoteen (Kauppila & Hartikai-
nen 2012, 167). 

Mannheimin tapa tarkastella sukupolven käsitettä kokemuksellisena 
ilmiönä mahdollistaa erilaisten sukupolvien vertailun suhteessa heidän 
kokemiinsa yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin tapahtumiin. Juha Kaup-
pila ja Esko Hartikainen (2012) esimerkiksi erottelevat suomalaisen 
yhteiskunnan sukupolvia suhteessa suomalaisen hyvinvointiyhteiskun-
nan kehitykseen. Tässä tarkastelussa sukupolvien suhteet ovat viime vuo-
sikymmeninä muodostuneet jännitteisiksi. Monet hyvinvointivaltion 
instituutiot ovat kehittyneet sitä mukaa, kun suurten ikäluokkien elä-
mänkulku on edennyt vaiheesta toiseen. Esimerkiksi yleinen koulutus-
tason nousu ja siitä seurannut sosioekonominen vaurastuminen näkyvät 
tyypillisimmin suurten ikäluokkien elämänkulussa. Vastaavasti heidän 
jälkeensä tulleet sukupolvet, joihin amerikkalaisissa popularisoituneissa 
sukupolvinimityksissä viitataan käsitteillä x-, y- ja z-sukupolvet, ovat 
kohdanneet hyvinvointiyhteiskunnan kriisiytymisen ja tulevaisuuden 
suunnittelun vaikeutumisen. Kulttuurisesti tämä on ilmennyt jopa suku-
polvikonfliktina, jossa edellistä, suurten ikäluokkien sukupolvea vuoroin 
nimitellään ahneeksi, kaiken saaneeksi sukupolveksi ja nuorempia suku-
polvia taas laiskoiksi, pullamössösukupolveksi tai lähtökohtaisen hau-
raaksi. Tätä voidaan tulkita sukupolvikonfliktin tai sukupolvisuhteiden 
myrkyllisyyden ilmiönä. 

Sosiologisessa tarkastelussa sukupolvien välinen suhde näyttäytyy sosi-
alisaation käsitteen kautta. Sosiologian klassikkojen, Emile Durkheimin 
ja Georg Simmelin käyttöön ottama käsite oli alun perin rakenteellinen 
selitysmalli, jolla pyrittiin selittämään yhteiskunnan koossapysymistä ja 
jatkuvuutta. Sittemmin sosialisaation käsitettä on tarkasteltu eri tieteen-
alojen, ikäkausien ja moniulotteisen toimijuuden näkökulmista. Lyhy-
esti sosialisaation voi määritellä ”sen oppimiseksi, kuinka yhteiskunta ja sen 
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erilliset yhteisöt toimivat, jotta voimme olla osa niitä. Sosialisaation kautta 
opimme itsestään selvänä pidetyt normit ja arvot yhteisössämme, sen jäse-
nyyteen kuuluvat taidot, näkemykset ja toimintatavat, jotta voimme toimia 
uskottavasti yhteisön jäsenenä” (Charmaz, Harris & Irvine 2019, 50). Sosi-
alisaatiossa ensimmäinen erotettava vaihe on primaarisosialisaatio, joka 
tapahtuu lapsuudessa, yleensä vanhempien ja kodin kasvatuksen kautta. 
Sekundaarisosialisaatiolla taas tarkoitetaan oppimis- ja vuorovaikutusko-
kemuksia lapsuuden kodin ulkopuolella erilaisissa virallisissa ja epäviral-
lisissa yhteiskunnan instituutioissa. Tyypillisiä sekundaarisosialisaation 
ympäristöjä ovat koulut, työpaikat, harrastukset, naapurustot, uskonnol-
liset tai ideologiset instituutiot sekä erilaiset virtuaaliset mediat. (Emt., 
50.)

Sosiologiassa sosialisaatiota on tarkasteltu siis rakenteellisena ilmiönä, 
jossa erilaiset sosialisaatioagentit, toimijat, huolehtivat siitä, että lapset 
oppivat ja omaksuvat yhteiskunnan kannalta keskeiset arvot, normit ja 
taidot. Sosialisaation keskeisiä agentteja ovat vanhemmat, opettajat, ver-
taiset sekä media. Rakenteellisessa sosialisaatiotulkinnassa sosialisaation 
agentit ovat aktiivisia ja vastaanottavat lapset taas passiivisia. Prosessi on 
siis yhdensuuntainen. Sen tavoitteena on iskostaa lapsiin itsekontrolli 
niin, ettei ulkoisten toimijoiden tarvitse myöhemmin asettaa samassa 
määrin ulkoisia rajoitteita. Sosialisaation tavoitteena on myös huolehtia, 
että yhteiskunnan uudistuminen tapahtuu ennakoitavalla ja järjestyneellä 
tavalla. Tavoitteena on, että aikuistuessaan lapset toistavat omilla lapsil-
laan saman sosialisaatioprosessin, jonka heidän vanhempansakin tekivät. 
(Charmaz, Harris & Irvine 2019, 51.)

Psykologisissa sosialisaatioteorioissa huomio kiinnittyy enemmän yksi-
lön persoonallisuuden muovautumiseen. Historian saatossa psykologian 
teoreettiset koulukunnat ovat määrittäneet, mihin sosialisaatioprosessissa 
erityisesti kiinnitetään huomiota. 1900-luvun alkupuolella vallinnut 
behavioristinen oppimisteoria käsitteellisti sosialisaation vanhemman ja 
lapsen välisenä oppimistapahtumana, jossa palkintojen ja rangaistusten 
avulla opitaan soveliaita tapoja, kuten henkilökohtaista hygieniaa, tapaa 
puhua vanhemmille ihmisille tai taitoja, joita arjessa tarvitaan. Tavoit-
teena on tapojen (habit) oppiminen, niin että ne kumuloituvat yleisesti 
hyväksyttäväksi sosiaaliseksi käyttäytymiseksi. Jos näiden saavuttami-
nen epäonnistuu kasvatuksessa, lapsesta tulee aikuisena epäsosiaalinen. 
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Kasvattamisen mekanismi perustuu vahvistamiseen, välittömään suo-
raan palkintoon tai rankaisuun. Vahvistamiseen perustuva oppimisteo-
ria kehittyi myöhemmin Albert Banduran (esim. 1971) ja kumppanei-
den tutkimusten myötä sosiaalisen oppimisen teoriaksi, jonka mukaan 
suoran vahvistamisen ohella lapsi oppii myös välillisesti tarkastelemalla 
käyttäytymisen seurauksia toisille ihmisille, erityisesti esikuvina toimi-
ville roolimalleille. (Maccoby 2015, 5.)

Sigmund Freudin psykoanalyyttiseen teoriaan pohjautuvissa sosia-
lisaatio-opeissa lapsi nähtiin biologisena viettiolentona ja sosialisaation 
tehtävä oli siten säännellä vietti-impulsseja vastaamaan kulttuurin hyväk-
syttyjä käyttäytymismuotoja. Kyseessä on siis eräänlainen lapsen kesyt-
täminen biologisesta olennosta kulttuuriolennoksi. Psykoanalyyttisen 
teorian piirissä on muodostettu selitysmalleja mielenterveyden ongel-
mien synnylle, jotka pääsääntöisesti liittyivät sosialisaatioprosessin epä-
onnistumiseen varhaislapsuudessa. Liiallinen pakottaminen ja estäminen 
aiheuttavat tämän näkemyksen mukaan neuroottisen persoonallisuu-
den synnyn, kun taas liiallinen hellämielisyys ruokkii omnipotenssi-
fantasioita ja narsistista persoonallisuutta. Sosialisaatio muodostuu yhä 
vaikeammaksi tasapainoiluksi sopivan superegon rakentamisessa ahdis-
tuksen ja turvan jännitteessä. Psykoanalyyttisen teorian merkittävä anti 
on ollut turvallisten varhaislapsuuden kokemusten korostaminen, joka 
myöhemmin jalostui muun muassa John Bowlbyn kiintymyssuhdeteori-
assa. (Maccoby 2015, 6–8.)

Viime vuosikymmeninä niin psykologisten, sosiologisten, kuin kas-
vatustieteellisten sosialisaatioteorioiden parissa on alettu korostaa yhä 
enemmän lasten ja nuorten toimijuutta sekä vuorovaikutteista näkökul-
maa sosialisaation prosesseihin. Tällä on pyritty haastamaan yksisuuntai-
sia rakenteellisia näkemyksiä. Sosialisaatio nähdään yhä enemmän arjen 
vuorovaikutustapahtumina, joihin kuuluu neuvottelu sosiaalisen todelli-
suuden luonteesta. Vanhempien ja lasten suhde nähdään yhä tasaveroi-
sempana ja myös kasvattava vanhempi on muutoksen kohteena vuorovai-
kutuskokemuksissa. Näin ollen voi väittää, että sosialisaatio ymmärretään 
yhä enemmän elämänmittaisena muutosprosessina. Koska median ja 
internetin rooli mallioppimisessa on korostunut, on alettu puhua yhä 
enemmän myös itsesosialisaatiosta, jolla tarkoitetaan tietoista toimijuutta 
ja jäljittelyä valintatilanteissa. Nyky-yhteiskunnassa perheillä, lapsilla ja 
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nuorilla on yhä enemmän valinnanvaraa siinä, millaisiin sosialisaatioym-
päristöihin he haluavat osallistua. Tämä voi merkitä mahdollisuutta valita 
päivähoidon tai koulun sisällöllisten painotusten mukaan. Sosialisaatio-
ympäristöjen valinta liittyy myös kuluttamiseen, joka tarkoittaa harras-
tusten, kokemusten ja mediasisältöjen kuluttamista. (Rohall 2020, 103–
129.)

Nyky-yhteiskunnassa vanhemmuudelle asetettujen vaatimusten voi 
tulkita kasvaneen. Esimerkiksi vanhemmuustyylien tutkimuksessa (esim. 
Baumrind 1967) on todettu, että nykyvanhemmuudessa autoritaarinen 
vanhemmuustyyli, jota luonnehtivat korkeat vaatimukset, kurin ja totte-
levaisuuden edellyttäminen sekä vähäinen kiintymyksen osoittaminen ja 
tuen puuttuminen ei ole lapsen kannalta optimaalinen. Sen sijaan neu-
votteleva, auktoritatiivinen vanhemmuustyyli, jossa lasta kannustetaan, 
osoitetaan kiintymystä ja selitetään asioita, on lapsen kehitykselle edul-
lisempi. Samalla on alettu nähdä tärkeänä osana kasvatusta lapsen emo-
tionaalisen ja sosiaalisen älykkyyden kehittyminen. Ylihuolehtiva van-
hemmuus puolestaan nähdään vahingollisena lapselle. (Segrin & Flora 
2019.)  Kasvatusihanteissa ylipäänsä näkyy vanhemmuuden muuttumi-
nen intensiivisemmäksi ja osallistuvammaksi. Kääntöpuolena tälle osal-
listuvalle vanhemmuudelle, jolla halutaan myös minimoida lapsiin koh-
distuvat riskit yhteiskunnassa, voi olla lapsuuden kesyyntyminen (tame 
childhood). Kesyyntymisen taustalla on eritasoisia tekijöitä sosiaalisista 
trendeistä vanhemmuuden, koulun ja erilaisten aikuisympäristöjen arki-
siin käytäntöihin. Lasten elämä saatetaan nähdä hallitsemista vaativien 
riskien kautta. Seurauksena voi olla, että elintilat ja ympäristöt, joissa 
lapset voivat ja saavat toimia vapaasti, kaventuvat. Tällainen rajoittami-
nen köyhdyttää lasten omaa selviytymiskykyä ja resilienssiä. Se on samalla 
yksi esimerkki aikuisvallasta, joka voi olla näkymätöntä ja jonka taustalla 
voivat olla aikuisen hyväntahtoiset aikomukset. (Creasy & Corby 2019.)

Harry Hendrick (2016) tuo historiallisessa analyysissaan esille, kuinka 
1970-luvun jälkeen sosialisaatiokäytännöissä on alkanut korostua yhteis-
kunnan yksilöllistymiskehitys. Oma lapsi nähdään yhä enemmän hen-
kilökohtaisena projektina, jolle on tuotettava valmiuksia selvitä yksi-
lönä kilpailuyhteiskunnassa. Vanhemmat eivät niinkään sosiaalista lapsia 
enää toisia huomioivaksi tai anna valmiuksia kansalaisuuteen julkisilla 
areenoilla. Pikemminkin on kyse valmentamisesta itserefleksiivisyy-
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teen, kilpailullisuuteen ja omien tunteiden hallintaan terapiakulttuu-
rista ammentavien mallien mukaisesti. Hendrick nimittää tätä narsisti-
seksi vanhemmuudeksi, jossa sosialisaation päämääräksi nähdään kyky 
kontrolloida muita, itseä ja kokemusten virtaa. Ongelmaksi voi kuiten-
kin muodostua kyvyttömyys kohdata epävarmuutta ja ristiriitaisuutta 
suhteessa muihin ihmisiin. Koska kontrollia tavoitteleva ihminen kokee 
ihmissuhteet usein liian riskialttiina, seurauksena on yksinäisyys. Hen-
drickin dramaattinen tulkinta voi olla yksinkertaistava, mutta eittämättä 
tavoittaa tiettyjä tunnistettavia piirteitä nykykulttuurin sosialisaatioon 
liittyvistä haasteista.

Aikuisuuden muutokset ja myrkyllisyyden  
rakenteellinen perusta

Aikuisten ja lasten välisten yhteiskunnallisten suhteiden ymmärtämiseksi 
on tärkeää tarkastella aikuisuutta käsitteenä sekä sitä, miten elämänkulku 
on muuttunut historiallisesti. Aikuisuus oli pitkään varsin vähän tut-
kittu elämänvaihe verrattuna lapsuuteen, nuoruuteen ja vanhuusikään. 
Aikuisuus nähtiin monessa mielessä ristiriidattomana ja selkeänä elä-
mänvaiheena, johon ainakin biologisesti enemmän muutoksia sisältäviä 
elämänvaiheita verrattiin. Viime vuosikymmeninä aikuisuutta on kehi-
tyspsykologiassa kuitenkin alettu tarkastella aiemmin oletettua moni-
muotoisempana elämänvaiheena. Sosiologiassa puolestaan on kiinnitetty 
huomiota erityisesti siihen, kuinka matka aikuisuuteen on pidentynyt ja 
ongelmallistunut ja kuinka erilaiset aikuisuuteen liittyvät sosiaaliset ins-
tituutiot muuttuvat entistä nopeammin, mikä taas puolestaan heijastuu 
ihmisten kokemuksiin. (Blatterer 2007.)

Kanadalainen sosiologi James E. Côté (2019) käyttää käsiteparia roo-
liyhteiskunta ja identiteettiyhteiskunta jäsentämään historiallista muu-
tosta, jossa ihmisten elämänkulku rakentuu. Rooliyhteiskunnalla hän 
viittaa traditionaaliseen yhteiskuntajärjestykseen, vahvan yhteisölliseen 
elämänmuotoon. Sosiaalisen vuorovaikutuksen perusta oli traditionaa-
lisissa yhteisöissä perhe- ja sukuyhteisö, jonka normit ja roolit periytyi-
vät tradition mukaisesti. Tämänkaltaiset yhteisöt olivat suhteellisen sta-
biileja ja muuttuvat hitaasti. Elämän suuriin kysymyksiin löytyi yleensä 
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absoluuttinen vastaus uskonnosta.  Yksilön kannalta elämäntarkoitus 
ja päämäärä määrittyivät sen mukaisesti, mitä vanhemmat olivat teh-
neet. Kyseessä oli roolin täyttäminen suhteellisen pysyvässä yhteisössä, 
osana sukupolvien ketjua. Tätä jatkuvuutta ei yleensä horjutettu yhtei-
sön sisältä käsin, vaan mahdollinen muutos tuli ulkoapäin esimerkiksi 
sotien tai kulkutautien muodossa. Yksilön ei juuri tarvinnut pohtia elä-
mänkulussaan valintoja, saati tuntea omaan identiteettiinsä kohdistuvaa 
ahdistusta tai hämmennystä. Siirtymä lapsuudesta aikuisuuteen tapah-
tui yleensä nopeasti ja siinä hyödynnettiin erilaisia sosiaalisia siirtymäriit-
tejä, joilla yhteisö kertoi muutoksesta aikuisen statukseen siihen liittyvine 
oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

Identiteettiyhteiskunnalla Côté (2019, 22) tarkoittaa siirtymistä 
perinteisistä moderneihin (Gesellschaft) yhteiskuntiin ja edelleen nyky-
ajan myöhäismoderneihin jälkiteollisiin yhteiskuntiin. Sosiologiassa on 
runsaasti erilaisia nimityksiä, joilla nykyisen kaltaista yhteiskuntien orga-
nisoitumista kuvataan. Edellä mainittujen lisäksi esimerkiksi käytetään 
käsitteitä jälkimoderni yhteiskunta, notkea- tai riskiyhteiskunta. Ihmis-
ten elämäntavan ja elämänkulun piirteet ovat monessa suhteessa kont-
rastissa aiempiin rooliyhteiskuntiin. Historiallisesti nämä identiteettiyh-
teiskunnat ovat olleet olemassa vasta hieman yli vuosisadan ja yleensä 
ne sijoittuvat niin kutsuttuun läntiseen ja pohjoiseen maailmaan. Ihmis-
ten elämänkulussa perheen funktio on muuttunut varhaissosialisaation 
alustaksi, johon vaikuttavat ja jota tukevat lukuisat yhteiskunnalliset kas-
vatus- ja sosialisaatioinstituutiot. Laajasti ottaen uskonnollisen sosiali-
saation merkitys on vähentynyt ja arvoihin liittyvät pohdinnat ovat yksi-
löllistyneet. Lapsen ja nuoren vuorovaikutus ei tapahdu enää vanhempien 
johdolla perheen ja suvun piirissä, vaan vertaisten ja erilaisten kasvatus-
ammattilaisten rooli on merkittävä. Lisäksi sähköinen ja virtuaalinen 
media ovat merkittävässä sosiaalistajan roolissa. Lapsen ja nuoren matka 
aikuisuuteen ei ole mutkatonta roolin täyttämistä selkeine sääntöineen 
ja odotuksineen. Kyseessä on roolin sijaan identiteetin muodostuminen, 
jossa erilaisten lukuisten valintojen kautta jokaisen on itse pohdittava 
paikkaansa maailmassa, omaa tarkoitustaan ja elämänsä merkitysraken-
netta. Identiteetin käsitteen kautta käsitteellistettävä minuus tuo erilaisia 
yksilön kohdistuvia paineita tämän ajan aikuisten kokemusmaailmaan. 
Tämän kehityskulun ymmärtäminen on oleellista pohdittaessa sukupol-
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visuhteiden ongelmallistumista. Aikuisuuden myrkyllisyys on nähtävissä 
vääristyneenä itsekkyyteen perustuvana ymmärryksenä omasta itsestä.

Aikuisuuden ongelmallistuminen

Aikuisuuden käsitteen voi väittää ongelmallistuneen myöhäismoderneissa 
läntisissä yhteiskunnissa, kuten Suomessa. Aikuisen statusta ei määritellä 
selkeästi ulkopäin, vaan pikemminkin kyse on psykologisen autonomian 
saavuttamisesta. Tämän prosessin on taas havaittu pitkittyneen, johon 
erilaiset pitkittyvän nuoruuden teoriat viittaavat. Côté (2019, 75) eritte-
lee neljä toisiinsa limittyvää ulottuvuutta, joilla aikuisuutta nyky-yhteis-
kunnissa voi määritellä.

Ensimmäinen on laillisen aikuisuuden ulottuvuus. Suomessa 18 ikä-
vuoden saavuttaminen merkitsee juridisesti aikuisen statuksen saavut-
tamista. Tähän liittyy erilaisia oikeuksia, kuten äänestäminen vaaleissa, 
mahdollisuus hankkia ajokortti, lupa ostaa alkoholia ja tehdä omaan elä-
mään liittyviä päätöksiä, jotka ennen ovat kuuluneet lapsen huoltajalle. 
Käytännössä esimerkiksi Suomessa varsin moni 18-vuotias asuu edelleen 
vanhempien luona ja suorittaa opintojaan. Varsin harva perustaa perheen 
tai on kokoaikaisessa palkkatyössä vielä tässä iässä.

Sosiaalinen aikuisuus on toinen ulottuvuus. Syy, miksi laillinen aikui-
suus ei useinkaan merkitse vielä täysimittaista aikuisuuden kokemusta, 
johtuu pitkälti rakenteellisista muutoksista yhteiskunnassa, joiden myötä 
a) opintojen päättyminen b) kokopäiväisen työroolin omaksuminen c) 
itsenäinen eläminen d) avioituminen tai vakiintunut parisuhteessa elämi-
nen ja e) vanhemmuus ovat vielä suhteellisen harvinaisia 18-vuotiaiden 
keskuudessa. Edellä mainittuja on yleensä pidetty sosiaalisen aikuisuu-
den tunnusmerkkeinä. Syinä muutoksiin on pidetty muun muassa työ-
markkinoiden muutosta, jonka myötä useimmat ammatit vaativat pitkää 
kouluttautumista. Toisaalta vähän koulutusta vaativat ammatit ovat yhä 
enemmän prekarisoituneet, eli muuttuneet lyhytkestoisiksi työsuhteiksi. 
Aikuisuuden normatiivisiin odotuksiin on myös vaikuttanut kulttuuri-
nen murros arvoissa. Tämä on heijastunut esimerkiksi siihen, että vakiin-
tunutta parisuhdetta ja lasten hankkimista ei koeta samankaltaisiksi 
normeiksi kuin traditionaalisissa yhteiskunnissa. Aikuisuus sosiaalisena 
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käsitteenä on siis väljentynyt ja on yhä vaikeampaa sanoa esimerkiksi kro-
nologisen iän perusteella, kokeeko ihminen itsensä aikuiseksi.

Kolmantena erotetaan psykologinen aikuisuus. Koska sosiaalisen aikui-
suuden määrittely on hankaloitunut, on osa tutkijoista päätynyt koros-
tamaan psykologisen aikuisuuden käsitettä. Ulkoiset määrittäjät eivät 
enää useinkaan kerro aikuisuudesta, vaan ne perustuvat yhä enemmän 
ihmisten omiin valintoihin elämäntapansa suhteen. Sosiaalisten odotus-
ten täyttämisen sijaan aikuisuudessa on enemmän kysymys itsemääritte-
lyn tavasta tai oivaltavasta kokemuksesta oman itsensä suhteen. Tämä on 
tyypillistä identiteettiyhteiskunnille, joissa ihmisten odotetaan yksilönä 
pohtivan omaa itseään ja kehitystään tietoisesti. Psykologinen aikuisuus 
merkitsee tunnetta, että ”tietää kuka on”, mihin kokee vahvasti kuulu-
vansa ja miten kokee olevansa ainutlaatuinen. Kyseessä on siis koherentti 
kokemus omasta identiteetistä. Psykologisen aikuisuuden saavuttaminen 
voi olla toisille mahdollisuus elää täyttä ja merkityksellistä elämää. Vas-
taavasti toisille se voi muodostua taakaksi, koska kokemusta koherentin 
identiteetin muodostumisesta ei synny. Se voi ilmetä erilaisina mielenter-
veyden ongelmina kuten ahdistushäiriönä ja masennuksena. Eräs raken-
teellinen selitys mielenterveydenongelmien yleistymiselle länsimaissa on 
ollut yksilöllisen autonomisen identiteetti-ihanteen yleistyminen ja sen 
tavoittelun muodostuminen taakaksi ihmisille.

Viimeinen ulottuvuus on nimeltään eletty aikuisuus. Eletty aikuisuus 
viittaa aikuisuuteen kansalaisuutena. Aikuisuus tarkoittaa tällöin aktii-
vista osallistumista yhteiskuntaan, demokraattisten oikeuksien käyttä-
mistä, kansalaisyhteiskuntaan osallistumista ja kansalaisuuteen liittyvien 
velvoitteiden ymmärtämistä. Eletty aikuisuus vaatii funktionaalisen auto-
nomian kokemusta, joka on esimerkiksi taloudellista riippumattomuutta 
muista ja mahdollisuutta päättää omasta asumisestaan. Pohjoismaisen 
hyvinvointivaltion ideaaliin on kuulunut toiminnallisen aikuisuuden 
tukeminen, mikä ilmenee itsenäistymisenä nuoremmalla iällä verrattuna 
moniin Etelä-Euroopan maihin. Toisaalta ongelmat suhteellisen pysyvän 
työn löytämisessä lykkäävät kokemusta eletystä aikuisuudesta. Taloudel-
lisen itsenäistymisen ikä on näin ollen noussut lähemmäs 30 ikävuotta. 

Kaiken kaikkiaan siirtymä nuoruudesta aikuisuuteen on muodostunut 
viime vuosikymmenten mittaan pidemmäksi ja moniulotteisemmaksi 
prosessiksi kuin mitä se on ollut aiemmin. Côté (2019) puhuu vaurauden 
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ja tarkoituksen (purpose) ristiriidasta aikuisten kokemuksessa. Vauraus 
merkitsee mahdollisuutta pohtia oman elämänkulun valintoja enemmän 
kuin ennen ja toteuttaa valintoja vapauden ideaalin vallitessa. Tarkoituk-
sen ongelma liittyy tähän tilanteeseen paradoksaalisesti siten, että vapau-
den kokemukseen yhdistyy vahvasti myös epävarmuuden kokemus tai 
neuvottomuus lukuisten valintojen äärellä. Tämä tilanne heijastuu myös 
generatiivisuuden ajatukseen, eli siihen, missä määrin haluaa tai kykenee 
olemaan osa sukupolvien välittävää ketjua.

Käsitteellä myrkyllinen aikuisuus on mahdollista havainnollistaa pato-
logisuutta, joka on läsnä vauraiden yhteiskuntien yksilöä korostavissa 
kulttuureissa. Kyseessä on vääristyneitä muotoja saava välinpitämättö-
myys, jossa generatiivisuus, huolenpito tulevasta sukupolvesta, jää koros-
tuneen itsekeskeisyyden ja välinpitämättömyyden varjoon. 

Johtopäätöksiä ja pohdintaa

Olemme käsitelleet tässä luvussa erilaisia lapsuudensosiologisia sekä 
lasten ja vanhempien välisiä yhteiskunnallisia suhteita koskevia keskus-
teluja. Näitä ovat esimerkiksi lapsuudensosiologian korostama lasten 
toimijuus, aikuisvalta ja aikuissolidaarisuus. Lasten kannalta aikuisvalta 
ja aikuissolidaarisuus asettavat rajoituksia lasten omalle toimijuudelle. 
Lasten biologiseen ja psykologiseen kehitysvaiheeseen vetoaminen koros-
taa heidän haavoittuvuuttaan ja suojelun tarvettaan ja on yhteydessä 
myös kulttuurisiin ja rakenteellisiin tekijöihin, joilla aikuisvaltaa ylläpi-
detään. Samalla aikuisilla on vastuu lapsista ja heidän suojelemisestaan, 
mitä ei voida poistaa täysin lapsen toimijuuteen vetoamalla. Rakenteelli-
sessa välinpitämättömyydessä on kuitenkin kyse siitä, että yhteiskunnan 
tasolla ja muun muassa poliittisessa päätöksenteossa ohitetaan lasten etu 
ja lasten tarpeet, vaikka aikuisilla olisi tietoa siitä, mitä lasten hyvä elämä 
edellyttää.

Jotta voidaan hahmottaa myrkyllistä aikuisuutta, on keskeistä käsitellä 
nyky-yhteiskunnan määritelmiä aikuisuudesta ja aikuisuuden ongelmal-
listumisesta. Matka aikuisuuteen ei ole mutkatonta. Identiteettiyhteis-
kunnan teoretisoinnilla voidaan hahmottaa historiallista muutosta ihmi-
sen elämänkulun rakentumisessa. Roolin sijaan identiteetti muodostuu 
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lukuisten valintojen kautta eivätkä oma paikka, merkitys ja tarkoitus 
maailmassa rakennu helposti. Niinpä nyky-yhteiskunnassa aikuisuuskin 
muodostuu useiden toisiinsa limittyvien ulottuvuuksien kautta. Laillinen 
aikuisuus, sosiaalinen aikuisuus, psykologinen aikuisuus ja eletty aikui-
suus avaavat käsitteinä sitä, että kronologinen ikä ei ole tae esimerkiksi 
sosiaaliselle tai psykologiselle aikuisuudelle. 

Generatiivisuuden ja sosialisaation näkökulmista tämä merkitsee, että 
laillisen aikuisuuden saavuttanut yksilö ei väistämättä ole valmis otta-
maan vastuuta tai huolehtimaan nuoremman sukupolven sosialisaatiosta. 
Esimerkiksi vanhemman ja lapsen sosialisaatio ymmärretään nykykes-
kusteluissa kaksisuuntaisena vuorovaikutusprosessina, jossa molemmat 
vaikuttavat toisiinsa. On myös hyvä huomioida aikuisuutta ja vanhem-
muutta pohdittaessa se, että nyky-yhteiskunnassa esimerkiksi hyvän van-
hemmuuden kriteerit ovat erilaiset kuin vaikkapa sata vuotta sitten. 

Kehityskuluista huolimatta yhteiskuntamme rakenteet, kulttuurimme 
ja lasten asema siinä myötävaikuttavat yhä siihen, että lasten näkökul-
masta aikuisten myrkyllinen toiminta saattaa jättää lapset heikkoon 
asemaan. Esimerkiksi useat lapsuustutkimuksen edustajat ovat kuiten-
kin toiveikkaita siitä, että aikuisten ja lasten väliset suhteet yhteiskun-
nassa muuttuisivat laajasti (James & Prout 1997; Lee 2001, 47). Kuten 
on käynyt ilmi, lasten suojelun taustalla on ajatus siitä, että vanhemmat 
tai muut aikuiset tietävät parhaiten, mikä on lapsen parhaaksi. ”Lapsen 
hyvä” ja ”lapsen tarpeet” ovat tällöin käytetyt iskusanat sen puolesta, että 
aikuiset tekevät päätökset lasten puolesta, lasten etujen nimissä. (Wyness 
2006, 45–47.) Näin parhaimmillaan onkin. Tällaista intressiä yhteiskun-
nan tasolla ilmentävät esimerkiksi YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen 
(1989) sitoutuminen, lapsen edun käsitteen tuominen lainsäädännön 
tasolle, lapsen kuulemisen vaatimus häntä koskevissa asioissa ja ruumiil-
lisen kurituksen kielto (esim. Lastensuojelulaki 417/2007). Lapsuuden-
tutkimuksen vahvistuminen viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana 
on osaltaan tuonut lapset vahvemmin valokeilaan. Lapsia koskevaa asian-
tuntijatietoa on enemmän kuin ehkä koskaan historiassa. Samalla kuiten-
kin tarvitaan yhä lisää ymmärrystä yhteiskunnallisista rakenteista kuten 
myös institutionaalisista, ympäristöön, tilaan ja paikkaan sekä aikuisten 
ja lasten väliseen vuorovaikutukseen liittyvistä valtasuhteista, jotka mah-
dollistavat aikuisten myrkyllistä toimintaa. 
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Maritta Itäpuisto

PÄIHTEISTÄ MYRKYLLISET  
AIKUISET

Johdanto

Aikuisten päihteidenkäyttö on yksi merkittävimmistä nykylasten 
elämää, terveyttä ja hyvinvointia uhkaavista tekijöistä länsimaissa. 

Se on vanhempien mielenterveysongelmien ohella merkittävin lastensuo-
jelutarvetta aiheuttavista syistä (ks. Cleaver ym. 2007; Heino ym. 2016, 
70). Lastensuojelun tilastoissa näkyvät kuitenkin vain äärimmäisen vaka-
vat tapaukset, pelkkä jäävuoren huippu. Lapsille ja aikuisille tehdyt kyse-
lyt paljastavat, että lastensuojelun tunnistamiin ja tavoittamiin verrattuna 
moninkertainen määrä lapsia kärsii vanhempiensa päihteidenkäytöstä. 
Nina Halmeen (2009) tutkimuksessa yli kolmasosa leikki-ikäisten lasten 
isistä määriteltiin alkoholin riskikuluttajiksi. A-klinikkasäätiön kyselyssä 
joka neljäs 12–18 -vuotias kertoi kokeneensa vanhempien alkoholinkäy-
tön aiheuttamia haittoja (Takala & Ilva 2011). 

Tarkastelen tässä artikkelissa aikuisten päihteidenkäytön lapsille aihe-
uttamia haittoja myrkyllisyyden käsitteen avulla. Hyödynnän tarkaste-
lussa toksisuuden käsitteen kolmea merkitystä, jotka ovat esiintyneet tai 
joita voitaisiin käyttää tarkasteltaessa sitä kompleksista ja ongelmallista 
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suhdetta, jonka myötä aikuisten päihdekäyttö johtaa lasten kokemiin 
merkittäviin haittoihin. Ensimmäinen myrkyllisyyteen sisältyvä merkitys 
on päihteiden fyysinen toksisuus, eli se, että päihteet ovat aineina myrk-
kyjä. 

Toinen myrkyllisyyden merkitys, termin käyttö symbolisemmalla, 
sosiaalisen merkityksenannon kyllästämällä tasolla on tarkasteluni koh-
teena kahdella tavalla. Ensiksi, erilaisten perheissä sijaitsevien ongelmien 
yhteydessä on puhuttu tietynlaisten ihmissuhteiden myrkyttävästä vaiku-
tuksesta. Päihdeongelmaisen kanssa elämisestä voi tulla yksi muoto niin 
kutsutusta toksisesta suhteesta, jonka ajatellaan ikään kuin myrkyttävän 
suhteen ilmapiirin tai ainakin jonkun suhteen osapuolen elämää (esim. 
Giddens 1992).

Kolmas myrkyllisyys-termin tarkastelukulmista liittyy keskusteluun 
toksisesta lapsuudesta. Käsitteestä ja sen kuvaamasta ilmiöstä keskustel-
tiin vilkkaasti Isossa-Britanniassa sen jälkeen, kun Sue Palmer (2007) kir-
joitti ”toksisesta lapsuudesta” (toxic childhood) länsimaisiin nyky-yhteis-
kuntiin kuuluvana yhteiskunnallisena ilmiönä. Palmerin tekstissä käsite 
ei viitannut päihteisiin, vaan yleisemmin länsimaisen kulttuurin arvojen 
ja käytäntöjen haitallisuuteen lapsille ja lapsuudelle. 

Myrkyllisyyden käsitteen käyttötapojen tarkastelun jälkeen pohdin 
tekstissä, miten lapsuuden myrkyttämistä aikuisten päihdekäytöllä käsi-
tellään julkisessa keskustelussa ja miten se näkyy julkisessa päätöksente-
ossa. Artikkelin kantava ajatus on, ettei lasten kokemuksia, näkemyksiä 
ja mielipiteitä päihteidenkäytöstä juurikaan kuunnella yhteiskunnassa. 
Meiltä puuttuu pitkälti käsitteistö lasten kokemusten käsittämiseen ja 
niiden huomioon ottamiseen. Tästä syystä tarkastelen myrkyllisyyden 
käsitteen mahdollista käyttökelpoisuutta kokonaiskuvan hahmottami-
seksi lasten kokemuksista. Tarkastelun apuna ja kehikkona hyödynnän 
sekä tutkimustietoa että yleisiä keskusteluja nostaen esiin etenkin tutki-
muksen valtavirrasta poikkeavia tutkimustuloksia.

Päihde = myrkky

Myrkystä ja myrkyllisyydestä puhuminen osuu päihdekysymysten yti-
meen, sillä päihteet ovat aineina juuri myrkkyjä. Päihtymys puolestaan 
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on myrkytystila. Useimmiten päihdettä käyttävälle yksilölle koituvat 
haitat myös juontuvat aineiden toksisuudesta. Välillisesti myös monet 
yhteiskunnan tasolle nousevat haitat liittyvät toksisuuteen, vaikka toki 
päihdettä käyttävien yksilöiden käyttäytyminen on usein merkittävin 
tekijä näissä muiden ihmisten kannettaviksi tulevissa haitoissa, kuluissa 
ja ongelmissa. Harold Klingeman ja Gerhard Gmel (2001) kuvaavat 
päihteiden toksisuuden ja haittojen kausaalisuhdetta seuraavaan tapaan: 

Kuvio 1. Päihteiden toksisuuden ja haittojen kausaalisuhde. (Klinge-
mann & Gmel 2001)

Päihteiden toksisuus sinänsä siis voi aiheuttaa terveyshaittoja niin 
akuutisti kuin myös pitkällä aikavälillä. Päihteen toksisuus on päihty-
mystilan ja riippuvuuden syntymisen taustalla ja niiden merkittävä syn-
tyehto. Päihtymys ja riippuvuus puolestaan ovat osallisina hyvin mer-
kittävien terveydellisten, sosiaalisten ja taloudellisten haittojen synnyssä. 
Näin päihteistä koituvat haitat ovat lopulta palautettavissa niiden toksi-
suuteen.

Aikuisen käyttämä toksinen päihde voi siirtyä myös lapseen. Ajoittain 
esiin tulee tapauksia, joissa lapsi saa päihdettä äidin rintamaidon kautta. 
Seuraavassa sanomalehdestä poimitussa uutisessa äidin todetaan anta-
neen pienelle lapselle päihdyttävää ainetta, minkä lisäksi hän oli imettä-
nyt lasta päihtyneenä ja siirtänyt tällä tavoin päihdettä lapseen. 

Reilun vuoden ikäiselle pikkulapselle aiheutui hengenvaarallinen myr-
kytystila Jyväskylässä syksyllä 2017, kun hänen elimistöönsä oli pää-

Toksiset vaikutukset  krooniset terveyshaitat, sairaudet ja taudit

Päihtymys akuutit terveyshaitat (onnettomuudet, loukkaantumiset)

Riippuvuus  akuutit sosiaaliset ongelmat

krooniset sosiaaliset ongelmat



35

tynyt suurehko määrä huumausainetta… Sen lisäksi että äiti antoi 
lapselleen huumaavaa lääkettä, päätyi sitä syyttäjän mukaan lapseen 
äidinmaidon kautta tämän imettäessä lasta käytettyään ainetta itse. 
(Paananen 28.1.2020.)

Tutkimusten mukaan vanhempien päihdeongelmat altistavat lapsia 
myrkytyksille. Päihteitä runsaasti käyttävillä vanhemmilla on päihteitä 
usein kotona tai muutoin lapsen saatavilla. Todennäköisesti päihteiden 
aiheuttamat lasten myrkytystapaukset eivät näy todellisessa laajuudes-
saan virallisissa tilastoissa: vanhemmat eivät oman ongelmansa tai päihty-
mystilansa vuoksi huomaa lapsen saaneen päihdettä tai he paremminkin 
salaavat kuin tuovat julki lapsen myrkytystilaa, jotta lapsen valvonnan 
laiminlyönti ja oma päihdeongelma eivät tulisi ilmi. Päihtynyt tai päih-
teitä hankkimaan lähtenyt vanhempi ei myöskään pysty valvomaan 
lapsen toimia, mikä osaltaan vaikuttaa siihen, että päihdeongelmaisten 
lapsille sattuu niin päihteisiin liittyviä kuin muita tapaturmia enemmän 
kuin muille lapsille (esim. McKeganey ym. 2002). 

Merkittävin päihteillä myrkyttämisen muodoista lienee lapsen altista-
minen päihteille kohdussa. Lääketieteessä on tunnistettu jo yli sata vuotta 
sitten äidin raskaudenaikaisen alkoholialtistuksen aiheuttama sikiövau-
rio, FAS (fetaalialkoholisyndrooma). Nykyisin puhutaan yleisemmin 
FASD:sta (fetal alcohol spectrum disorder), joka sateenvarjokäsitteenä 
kokoaa alleen suuren joukon erilaisia kehityksellisiä häiriöitä, joista ras-
kausaikana alkoholille altistuneet voivat kärsiä. FASD on merkittävin 
henkisen kehitysvammaisuuden syy useissa teollistuneissa maissa. Fetaa-
livauriot eivät korjaannu lapsuuden kehityksen myötä tai aikuistumisen 
myötä, vaan ne ovat pysyviä. FASD:n saaneet ihmiset saattavat tarvita 
tukea ja olla riippuvaisia palveluista koko elämänsä ajan. On tärkeä muis-
taa, että se on myös ainoa kehitysvammaisuuden muoto, jonka synty voi-
taisiin täysin estää. (Autti-Rämö 2011; Hoffman 2011; Kully-Martens 
ym. 2011, 155–156). 

Myrkyllinen vanhemmuus ja perhesuhteet 

Päihdemyrkkyjen erityinen piirre on, että niiden aiheuttamat sosiaaliset 
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haitat ovat erityisen suuret ja kantautuvat monimuotoisina kauas läh-
töpisteestään eli päihteen käyttäjästä (ks. Klingemann & Gmel 2001). 
Lasten kokemia haittoja käsittelevä tutkimus on keskittynyt lähinnä tar-
kastelemaan päihdeongelmia perheissä. Tutkimustietoa omien vanhem-
pien päihteidenkäytön aiheuttamista lapsuudenaikaisista haitoista ja vau-
rioista alkaakin jo olla saatavilla, vaikka useita tähän aihepiiriin kuuluvia 
kysymyksiä on jäänyt tutkimukselliseen katveeseen. 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että päihteiden perhe-elämää myrkyt-
tävä vaikutus tapahtuu niin kutsuttujen perheprosessien häiriintymi-
sen kautta. Perheprosessien häiriintymisellä tarkoitetaan kommunikaa-
tion vääristymistä, konfliktien yleisyyttä ja väkivallan todennäköisyyden 
kasvua (Orford ym. 2010). Päihdeongelmien on todettu heikentävän 
vanhemmuuden laatua. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että vaikka 
päihdeongelmat eivät johda automaattisesti huonoon vanhemmuuteen, 
ovat ne sille suuri riski. Päihdeongelmaisten vanhempien on havaittu 
olevan muita todennäköisemmin epäsensitiivisiä lapsen tarpeille, emo-
tionaalisesti ja fyysisesti väkivaltaisia ja syyllistyvän muita vanhempia use-
ammin lasten kaltoin kohteluun ja heitteillejättöön. (Esim. Barlow & 
McMillan 2010; Itäpuisto 2005; Tedgård ym. 2019.) 

Anthony Giddens (1992, 108-109) käyttää tekstissään juuri alkoho-
lisoitunutta vanhempaa klassisena esimerkkinä aikuisesta, joka tuottaa 
perheeseen monenlaista myrkyllisyyttä. Välinpitämättömyys lapsia koh-
taan, heidän alistamisensa ja väkivaltaisuus ovat tämän toksisen vanhem-
muuden toimintatapoja. Toimintansa vanhempi esittää koituvan lopulta 
lapsen parhaaksi, joka ”kasvattaa luonnetta”. Empiirissä tutkimuksissa 
on löydetty paljon kertomuksia etenkin ”mieheksi kasvattamisesta”, jota 
päihdeongelmaiset isät tekevät lähinnä kidutukseen vertautuvilla kei-
noilla (ks. myös Itäpuisto & Grönfors 2004). 

Terapiakirjallisuudessa myrkyllisyyden käsite on tutumpi päihdeon-
gelmaisesta vanhemmasta puhuttaessa (esim. Dunham ym.  2012). Tässä 
genressä alkoholisoitunut tai huumeriippuvainen vanhempi esiintyy lap-
suuden pilalle menemisen aiheuttajana, mutta lapsen on aikuistuttuaan 
mahdollisuus toipua näistä haavoista. Päihdeongelmaisen vanhemman 
myrkyllisyys esitetään terapiakirjallisuudessa symbolisena ja moraalisena 
kysymyksenä (ks. Eronen 2012, 132–133).

Konkreettinen ja symbolinen myrkyllisyys yhdistyvät Sue Gerhard-
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tin (2009) esittämässä mielenkiintoisessa käsitteessä, toksinen vauva-aika 
(toxic babyhood). Käsite kuvaa sitä, miten jatkuva heikko vanhemmuus 
varhaislapsuudessa saattaa johtaa lapsen pysyvään toksisuuden tilaan. 
Stressinsäätelyn kehittyminen alkaa jo kohdussa, jolloin äidin ravitsemus 
ja sen mahdolliset puutteet voivat johtaa sikiön stressihormonin ylituo-
tantoon. Tunteidensäätelymekanismit kehittyvät aivoissa etenkin varhai-
sen vuorovaikutuksen prosesseissa. Ellei vauva saa vanhemmalta oikean-
laista säätelyä omiin tunnereaktioihinsa, seuraa tästä stressihormonien 
lisääntyminen. Stressiä aiheuttavia tilanteita vauvan näkökulmasta ovat 
hänen eristämisensä, vuorovaikutuksen ja hoivan puute sekä heikkolaa-
tuinen kiintymyssuhde. Pitkäaikainen stressi vaikuttaa aivojen kehityk-
seen, ja siihen, että stressitaso asettuu pysyvästi korkealle tasolle. Tämä 
voi vaikuttaa paitsi vauva-aikaan, niin koko tulevaan elämään. (Gerhardt 
2009; myös Flykt ym. 2020.)

Tutkimusten mukaan huume- ja alkoholiongelmaiset äidit ovat yksi 
merkittävimmistä ryhmistä, jolla on vaikeuksia lapsen tarpeiden havait-
semisessa ja niihin vastaamisessa (Gerhardt 2009, 115–121). Jos Ger-
hardtin kuvaus toksisesta vauva-ajasta ja sen seurauksista pitää paikkansa, 
olemme varsin vakavan kysymyksen äärellä. Jos vanhemman toiminta ja 
hoivan puute vaikuttavat näin vahvasti aivojen kehitykseen ja tuottavat 
jopa koko elämän ajalle ulottuvia vaikutuksia, on kyseessä jo kansanter-
veydellinen kysymys. 

Länsimaisen kulttuurin toksisuus ja toksiset alakulttuurit

Vaikka lasten kokemukset häiritsevästä aikuisten alkoholin ja muiden 
päihteiden käytöstä keskittyvät pääosin kotien seinien sisäpuolelle ja van-
hempien toimintaan, kokevat lapset päihdehaittoja ja -uhkia myös julki-
sissa tiloissa ja tilanteissa. Näitä kokemuksia on kuitenkin tutkittu erit-
täin vähän. Jopa 2000-luvulla noussut, päihteistä kanssaihmisille koituvia 
haittoja tarkasteleva tutkimus, jätti lapset pääosin tarkastelujen ulkopuo-
lelle.

Päihdetutkimuksen panostuksen puuttuessa tässä tarkastelussa nojau-
dutaan yleiseen länsimaisen kulttuurin kritiikkiin käyttäen vertailukoh-
teena Sue Palmerin (2007) esittämiä väitteitä kehittyneiden länsimaiden 
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lapsuuden toksisuudesta. Palmerin esittämän ajatuksen voi tiivistää siten, 
että länsimainen yhteiskunta on toksisuuden tyyssija, jossa lapsilla kyllä 
on materiaalisesti yltäkylläiset olot, mutta jossa heidän muut tarpeensa ja 
hyvinvointinsa ovat uhattuina. Lapset on istutettu ruutujen äärelle ham-
purilaisateria seuranaan. Lapset lihovat, kärsivät unen puutteesta ja eri-
laisista häiriöistä. Samaan aikaan aikuisilla on parempaa tekemistä kuin 
olla vuorovaikutuksessa heidän kanssaan (Palmer 2007; myös Gerhardt 
2009, 123–124). 

On tietysti vaikea todentaa tutkimuksellisesti väitteitä tietyn kulttuu-
rin ja siihen sisältyvän päihdekulttuurin toksisuudesta, mutta joitakin 
päätelmiä voi tehdä. Jukka Törrönen ja Sara Rolando (2018) vertasivat 
tutkimuksessaan italialaisten, suomalaisten ja ruotsalaisten perheenjäsen-
ten alkoholinkäyttöä koskevia lapsuusmuistoja. Tutkijoiden mukaan eri-
laisiin alkoholikulttuureihin kuuluvilla lapsilla alkoholinkäyttö saa eri-
laiset merkitykset, jotka näkyvät tutkittujen aikuisten kertomuksissa. 
Välimeren viinikulttuurin kasvatit kertovat lapsuutensa neutraaleista ja 
turvallisista tilanteista aikuisten alkoholinkäytön yhteydessä. Sen sijaan 
päihtymyskeskeisissä (pohjoismaisissa) kulttuureissa lasten kokemuk-
set ovat ambivalentteja niin, että tuntemukset aikuisten juomistilan-
teista voivat olla joko negatiivisia tai positiivisia. Suomessa tuntemuksista 
nousi esiin erityisesti pelko. Sitä, ovatko ainoastaan tulkinnat vai varsinai-
set aikuisten juomistilanteet pohjoismaissa oikeasti erilaisia kuin välime-
rellisiä juomatapoja edustavassa Italiassa, on mahdoton sanoa. Joka tapa-
uksessa tutkimus osaltaan tukee sitä näkemystä, että kulttuuriin sisältyvät 
syvät merkitykset ja niiden ilmaukset juomistilanteissa vaikuttavat lasten 
kokemuksiin. 

Vaikka puhumme esimerkiksi suomalaisesta kulttuurista, on kunkin 
kulttuurin sisällä useita alakulttuureja, joiden normit ja arvot voivat erota 
suurestikin toisistaan. Myös päihdekulttuureissa on useita alakulttuu-
reja. (Ks. Sulkunen 1975.) Meillä vielä toistaiseksi melko tuntematto-
mia ja kotimaisissa tutkimuksissa näkymättömiä ovat kovat ja väkival-
taiset päihdealakulttuurit. Ne vaikuttavat myös lapsiin omilla, usein lain 
ulkopuolella olevilla ja sumeilemattomilla toimintatavoillaan. Tällaisten 
päihdetoimijoiden kohteena ovat etenkin haavoittavissa elämäntilan-
teissa ja ympäristöissä elävät lapset. Lapsia voidaan houkutella huumeilla 
ja lupaamalla suojelua, joiden sijaan lapsi joutuukin osaksi päihdeyhtei-
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söä, jossa lasta käytetään hyväksi seksuaalisesti, erilaisten asioiden toimit-
tajana tai huumekuriirina. (Ks. Novak ym. 2011.)

Kovat ja väkivaltaiset huumepiirit voivat levittäytyä myös Suomeen 
huumeidenkäytön kasvun, kansainvälistymisen ja huumekulttuurien 
monimuotoistumisen myötä. Esimerkiksi Etelä-Amerikan kovien huu-
mekulttuurien maissa lasten kokemat äärimmäiset haitat ovat olleet 
todellisuutta jo pitkään. Lapsuus ja nuori ikä eivät ole huumekartelleille 
tai muille alan toimijoille syy erityisen helläkätiseen kohteluun, vaan 
myös lapsia kidutetaan, kiristetään ja murhataan aivan samalla tavoin 
kuin aikuisia kartellien päämäärien saavuttamiseksi. Lapset nähdään 
myös loistavana mahdollisuutena saada mukaan uusia toimijoita, sillä 
nuorten ja lasten aivopesu ja hyväksikäyttö on monesti helpompaa kuin 
aikuisten. (Esim. Novak ym. 2011.)

Puhumisen ja puuttumisen paikat 

Useissa länsimaissa, Suomi joukon kärjessä, vannotaan tutkimukseen 
perustuvan alkoholipolitiikan nimeen. Alkoholipolitiikkamme tärkeim-
piin kulmakiviin kuuluvat alkoholin saatavuuden ja hinnan säätely, joilla 
voidaan vaikuttaa alkoholin kokonaiskulutukseen ja sitä kautta erilaisiin 
haittoihin. Kuitenkin jälleen joudutaan toteamaan, että lapset ovat jää-
neet tässäkin näkökulmassa pitkälti huomiotta. Suomalainen päihdetut-
kimus ja -politiikka ovat aina keskittyneet aikuisten kokemuksiin hai-
toista ja myös päihdepoliittisia ratkaisuja on perusteltu lähes yksinomaan 
kansanterveydellisillä perusteilla – tarkoittaen tällöin aikuisten ja nimen-
omaan käyttäjien terveyttä.   

Suomessa ei ole tutkittu tai käytetty alkoholipoliittisia keinoja aikuis-
ten aiheuttamien lasten kokemien päihdehaittojen torjumiseen. Bridget 
Freisthler ym. (2004) ovat selvittäneet tietoon tulleiden lasten heitteille-
jättö- ja pahoinpitelytapausten määriä suhteessa alueen alkoholitarjon-
taan Yhdysvalloissa. Tutkimukset osoittavat, että alkoholin helpompi 
saatavuus tietyillä asuinalueilla näkyy lapsiin kohdistuvan väkivallan ja 
heitteillejättötapausten määrän kasvuna. Naapurustossa olevien baarien 
lukumäärä suhteessa väestömäärään on yhteydessä lasten kaltoin kohte-
luun ja myyntipaikkojen määrä puolestaan korreloi lasten pahoinpite-
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lyn kanssa. Myös marijuanan (lääkekannabis) saatavuudella ja käytöllä on 
todettu olevan lisäävä vaikutus lasten kokemaan kotiväkivaltaan. (Freist-
hler ym. 2015; Freistler ym. 2017.) 

Varsin kiinnostavaa on, että Espanjassa tehdyssä vastaavassa tutki-
muksessa ei havaittu samantyyppisiä vaikutuksia alkoholin saatavuuden 
ja lasten kokemien haittojen välillä kuin Freisthlerin ym. (2015; 2017) 
Yhdysvalloissa tekemissä tutkimuksissa. Tämä herättää kysymyksen siitä, 
voiko vallitseva päihdekulttuuri vaikuttaa merkittävästi siihen, miten 
paljon vanhempien päihdekäyttö lisää lasten kokemia haittoja. (Marco 
ym. 2019.)

Yhteiskunnallisten normien ja syvään juurtuneiden asenteiden sekä 
näitä heijastelevien keskustelujen tarkastelun kannalta otollista aikaa ovat 
erilaiset poikkeusolot. Silloin kulttuurien normaaliarjessa näkymättömät 
perustat ja niissä vallitsevat itsestäänselvyydet voivat särkyä ja ne tulevat 
helpommin näkyviksi. Yksi tällainen otollinen tilanne on juuri käsillä, 
kun koronaviruksen aiheuttama globaali poikkeustilanne jatkuu. Tämä 
kriisi koskettaa käytännössä kaikkia maailman maita, mutta toimenpiteet 
poikkeustilanteen hallitsemiseksi poikkeavat toisistaan suuresti. 

Korona on vaikuttanut myös päihdepolitiikkaan, ja yksittäisissä maa-
ilman maissa on toteutettu kieltolainomaisia alkoholin myyntirajoituk-
sia koronaviruksen rajoitustoimien yhteydessä. Esimerkiksi Meksikon 
Jukatanin alueella säädettiin Ley Seca (”kuiva laki”), jolla alkoholijuo-
mien myynti kiellettiin. Jukatanin hallinnon mukaan ensisijaisen syy 
lain säätämiselle oli naisten ja lasten suojelu kotiväkivallalta poikkeus-
olojen aikana. Hallinnon antaman tiedotteen mukaan laki onkin ollut 
tässä erittäin tehokas, sillä kotiväkivaltaa koskevat yhteydenotot ja siitä 
tehdyt ilmoitukset ovat laskeneet ajanjakson aikana merkittävästi. (Ks. 
Gobierno del Estado de Yucatán 2020.) Suomessa sen sijaan tilanne on 
lähes päinvastainen: keskustelua on hallinnut huoli alkoholia myyvien 
tahojen toimeentulosta ja yökerhojen toiminnasta. Lasten ja perheen-
jäsenten lisääntyvää hätää kodin seinien sisälle siirtyvän päihteiden ongel-
makäytön myötä ei sen sijaan meillä ole juuri noteerattu. 
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Pohdinta 

Olen tässä artikkelissa soveltanut toksisuuden käsitettä laajasti ja kokeile-
vasti yhteen aikamme suureen kipupisteeseen, lasten kokemiin aikuisten 
aiheuttamiin päihdehaittoihin. Tarkastelukulma on tuore ja monet kysy-
mykset jäävät vaille vastausta, mikä johtuu siitä, ettei tutkimusta artik-
kelissa käsitellyistä aiheista ole tehty ollenkaan tai sitä on hyvin vähän.  

Tarkastelun kautta päihteiden ja päihdeongelmien toksisuus hahmot-
tuu sekä biologisena että sosiaalisena, tai kasvatuksellisena vanhempi-lapsi 
-suhteeseen liittyvänä käsitteenä. Raskaudenaikainen alkoholi- ja huume-
altistus konstruoidaan yhteiskunnallisessa puheessa pitkälti fyysisenä ja 
terveydellisenä ongelmana. Toksisesta vanhemmuudesta taas puhutaan 
terapianäkökulmasta, korostaen sitä, miten lapsuudenkokemukset hei-
jastuvat aikuisuuteen traumoina. Kuitenkin syvemmällä tarkastelulla voi-
daan havaita, miten fyysinen ja sosiaalinen myrkyllisyys voivat olla keske-
nään tiukasti sidoksissa, ja esimerkiksi toksisen vanhemmuuden vaikutus 
voi olla fysiologinen. 

Tiettävästi missään ei ole toistaiseksi tehty, tai edes yritetty tehdä kat-
tavaa kartoitusta aikuisten lapsille päihteidenkäytöllään aiheuttamista 
vaikutuksista ja haitoista. Päihdetutkimuksessa ja -politiikassa vallitse-
vista käsitteistä monet soveltuvat varsin huonosti lasten kokemusmaa-
ilman kuvaamiseen. Tarvitaan uusia katsomistapoja ja käsitteitä, jotta 
voimme ymmärtää vaikutukset, jotka päihteiden käytöllä, niistä puhu-
misen tavoilla ja poliittisilla päätöksillä on lapsiin. Toksisuuden käsite 
osoittautuikin tässä osaltaan käyttökelpoiseksi. 

Vielä vähemmän kuin on tarkasteltu läheisten ja ympäristön kokemia 
haittoja on mietitty sitä, miten toisille aiheutuvia päihdehaittoja voitai-
siin vähentää. Käytännön toimista päättäminen lasten kokemien päihde-
haittojen korjaamiseksi tai edes niistä keskusteleminen vaikuttavat olevan 
aikuisille vaikeita. Poliitikkojen puheita leimaa välttely, mutta vaikeuksia 
kohdata tämä kysymys on havaittu myös niiden ammattilaisten keskuu-
dessa, joiden pitäisi auttaa aikuisten päihdeongelmista kärsiviä lapsia (ks. 
Itäpuisto 2014; Wiig ym. 2018). 

Tämän artikkelin perimmäinen tarkoitus on nostaa aikuisten päih-
teidenkäytön lapsille aiheuttamia haittoja esiin sillä tavoin, että niihin 
nähtäisiin mahdollisuuksia puuttua ongelmien vakavuuden edellyttä-
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mällä tavalla. Suomessa esimerkiksi FASD-kysymykseen puuttumista on 
vältelty jo vuosikymmeniä. Aihe nousee aika ajoin esiin, mutta näyttää 
siltä, ettei kenelläkään ole poliittista tai muuta tahtoa ryhtyä toimenpitei-
siin tai edes etsiä toimivia ratkaisuja tähän kysymykseen. 

Päihdekäyttäjien tutkimuksessa on viime vuosina puhuttu yhä enem-
män haittojen vähentämisen (”harm reduction”) näkökulmasta, millä 
tarkoitetaan sitä, että erilaisia haittoja voidaan vähentää, vaikka käyt-
täjä ei pystyisi lopettamaan päihdekäyttöä. Keinoja tähän ovat esimer-
kiksi neulojen vaihtopisteet ja piikityshuoneet, jotka ovat myös meillä 
Suomessa käytössä olevia keinoja. Voi aiheellisesti kysyä, tulisiko myös 
läheisillä olla oikeus saada apua kokemiinsa haittoihin ja vähentää niitä, 
vaikka itse haittaa aiheuttavaa päihdekäyttöä ei voitaisi lopettaa tai sulkea 
läheisen elämän ulkopuolelle. 

Pelkkä puhe ja uusien käsitteiden käyttö ei kuitenkaan riitä, vaan tar-
vitaan ennen kaikkea rohkeutta kuunnella lapsia. On tärkeä kysyä, onko 
itse päihdekäyttö vai siihen liittyvä toiminta, käyttäytyminen ja kulttuu-
rinen hyväksyttävyys ongelma lasten kannalta. Nykyään lasten kuulemi-
nen ja auttaminen saatetaan sivuuttaa täysin ja ajatella, että apu valuu 
lapselle, kunhan aikuinen vain saadaan lopettamaan päihteiden käyttö. 
Tämä ajatus on kuitenkin lapsen ja muiden läheisten kannalta paitsi 
alentava, niin myös hyvin vaarallinen. 
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& Markku Oksanen

LASTEN OIKEUDET  
JA ILMASTONMUUTOS

Johdanto

Nykyinen ilmaston lämpeneminen on ihmistoiminnan aiheuttamaa. 
Sen seurauksia niin ihmiselle kuin muulle eliökunnalle on vaikea 

ymmärtää ja ennakoida, mutta monia ihmisiä ennusteet ja niiden toteu-
tuminen pelottavat. Pelon ja ahdistuksen kokeminen on ymmärrettävää, 
sillä lämpenevä ilmasto saattaa muuttaa monet meille tutut ja toistuvat 
asiat vieraiksi, ennakoimattomiksi – ja jopa vaarallisiksi. Samaan aikaan 
fossiilisten polttoaineiden kulutukseen perustuva elämäntapa on kuiten-
kin tuonut vaurautta ja ylellisyyttä nykypäivän aikuisille etenkin kehit-
tyneissä maissa. Tästä näkökulmasta nykypäivän aikuisten mahdollisesti 
kokema pelko ja ahdistus ovat pieni harmi verrattuna siihen, millaisia 
haittoja tämän päivän ja tulevaisuuden lapset ja nuoret joutuvat ilmas-
tonmuutoksen takia mahdollisesti kokemaan. 

Maailman terveysjärjestö WHO on arvioinut, että lasten (eli 
0–18-vuotiaiden) osaksi koituu valtaosa ilmaistonmuutoksen aiheutta-
mista haitoista. Ilmastonmuutos aiheuttaa esimerkiksi kuumuutta, kui-
vuutta ja luonnonkatastrofeja, jotka taas johtavat muun muassa puh-
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taan juomaveden vähenemiseen, tartunta- ja loistautien leviämiseen 
sekä tulviin. Lapset ovat heikomman fysiologisen puolustuskykynsä 
takia aikuisia haavoittuvaisempia näille ilmastonmuutoksen suorille vai-
kutuksille. Ilmastonmuutos on erityisen haitallista lapsille myös epä-
suorasti. Äärimmäiset sääilmiöt vaikuttavat etenkin kehittyvissä maissa 
vanhempien fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä 
perheen taloudelliseen asemaan ja aiheuttavat samalla lapsille tärkeiden 
rutiinien ja turvaverkkojen hajoamista. Kuumuus ja luonnonkatastrofit 
lisäävät ryhmien välistä aggressiota ja perheen sisäistä väkivaltaa.  
Äärimmäiset sääilmiöt tuhoavat kouluja. Tilanne on pahin kehittyvissä 
maissa, joissa pojat ja etenkin tytöt joutuvat koulunkäynnin sijaan 
osallistumaan perheen elannon hankkimiseen. Myös pakkomuutto 
esimerkiksi vedenpinnan nousun takia voi katkaista koulunkäynnin ja 
muut rutiinit pitkiksi ajoiksi, eikä menetettyjä vuosia voi välttämättä 
korvata myöhemmin mitenkään. (Arts 2019; Gibbons 2014; Sanson & 
Burke 2020; UNICEF 2015.)

Ilmastonmuutos ei tarkoita pelkästään äärimmäisiä sääilmiöitä ja 
merenpinnan nousua. Fossiilisten polttoaineiden käyttö aiheuttaa hiili- 
ja erilaisten pienhiukkaspäästöjen myötä myös paikallisempaa ja ajalli-
sesti rajatumpaa elinympäristön saastumista. Jopa 300 miljoonaa lasta 
elää alueilla, joilla on myrkyllisiksi katsotut pitoisuudet ilmansaasteita, 
ja kahden miljardin lapsen asuinalueiden ilmansaastepitoisuudet ylittä-
vät Maailman terveysjärjestö WHO:n asettamat minimi-ilmanlaatustan-
dardit (UNICEF 2016, 6–8). Lukuisissa tutkimuksissa on todettu esi-
merkiksi dieselpolttoaineiden haitallisuus erityisesti kaupunkialueiden 
lapsille. Lapsen keuhkot, aivot ja muut elimet ovat yhä kehittymässä, 
joten ne ovat herkempiä saastuneelle ilmalle. Lapsen hengitystaajuus on 
aikuista nopeampi, ja lapsi ottaa ruumiinpainoon suhteutettuna aikui-
siin verrattuna enemmän ilmaa sisäänsä ja siten myös enemmän ilman 
mukana kulkeutuvia haitallisia pienhiukkasia. Lapsen immuunisysteemi 
on vasta kehittymässä, joten lapsella on aikuista huonompi vastustus-
kyky. Lisäksi lapsella on koko elämä edessään, joten lapsena altistuminen 
voi aiheuttaa myös pitkäaikaisia ja myöhemmin ilmentyviä terveysvaiku-
tuksia. (Mudway ym. 2019; UNICEF 2016, 6–9; WHO 2018.)

On siis selvää, että lapset ja nuoret kantavat suurimman osan ilmas-
tonmuutoksen aiheuttamista haitoista. Nykypäivän lasten etu ja hyvin-
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vointi tai tulevien sukupolvien asema eivät kuitenkaan ole näkyneet riit-
tävästi tähän mennessä tehdyissä ilmastopoliittisissa ratkaisuissa. Miten 
tätä selvästi moraalisesti ongelmallista tilannetta tulisi teoreettisesti käsit-
teellistää? Ympäristöriskien ja -haittojen jakautumista eri tavoin eri sosio-
ekonomisille ryhmille pidetään ympäristöllisen oikeudenmukaisuuden 
(engl. environmental justice) kysymyksenä. Jos ympäristöriskit ja -haitat 
jakautuvat eri tavoin eri etnisille ryhmille puhutaan puolestaan ympä-
ristörasismista (engl. environmental racism). Nämä ovat vakiintuneita 
käsitteitä yhteiskuntatieteellisessä ympäristötutkimuksessa (ks. Kortet-
mäki 2017). Jos katsoo keskustelua ympäristöriskien ja -haittojen jakau-
tumisesta eri ikäryhmille, vakiintunutta käsitteistöä ei näytä olevan. Eng-
lannin kielen sana ageism voidaan kääntää ikäsyrjinnäksi. Lasten etujen, 
hyvinvoinnin ja mielipiteiden sivuuttaminen ilmastopoliittisissa ratkai-
suissa näyttäisi olevan esimerkki lapsiin kohdistuvasta ikäsyrjinnästä. Se, 
sopiiko ikäsyrjinnän käsite myös tulevien sukupolvien kohteluun, jää-
köön tässä yhteydessä avoimeksi, sillä sukupolvietiikassa vallitseva puhe-
tapa korostaa kestävyyttä: tulevien sukupolvien elinmahdollisuuksia 
vahingoittava nykysukupolvien toiminta on kestämätöntä ja siksi väärin.

Yleensä jonkin syrjintää kohtaavan ryhmän asemaa yritetään paran-
taa vetoamalla tuon ryhmän jäsenten oikeuksiin. Jos lainsäädäntö tunnus-
taa ryhmän oikeudet, puhutaan juridisista oikeuksista ja niiden vahvista-
misesta. Monesti keskustelu koskee kuitenkin lainsäädännön puutteita 
tai sen sisältämiä vääryyksiä moraalisten oikeuksien valossa. Karkeasti 
ottaen yleisten ihmisoikeuksien ja erityisesti lapsen oikeuksien lähtö-
kohtana voivat olla joko oikeuksia korostavat moraalikäsitykset tai sitten 
oikeudelliset sopimukset, joissa tiettyjen ryhmien tietyt oikeudet luetel-
laan. Emme ota tässä kirjoituksessa kantaa siihen, ovatko lapsen oikeu-
det moraalisia vai juridisia oikeuksia, vaan esittelemme lapsen oikeuk-
sia molemmilta näkökannoilta. Moraalisten ja juridisten oikeuksien 
suhde on oikeusfilosofian keskeinen ongelma: yleisesti ottaen moraalis-
ten oikeuksien olemassaolo ei riipu lainsäädännöstä ja juridiset oikeu-
det ovat laissa tunnustettuja oikeuksia. (Asiasta tarkemmin, ks. Etinson 
2018; Niemi 2019.) 

On siis luontevaa vedota lasten oikeuksiin, kun yritetään kiinnittää 
huomiota heidän kantamaansa epäreiluun ilmastonmuutostaakkaan ja 
kun yritetään muuttaa asioita parempaan suuntaan. Ilmastokriisin on 
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jopa nähty olevan ennen kaikkea lasten oikeuksien kriisi.1 Kuten myö-
hemmin tässä luvussa kuitenkin osoitetaan, lasten oikeuksien ideaan liit-
tyy monia teoreettisia ja käytännöllisiä ongelmia. On siis syytä kysyä, 
miten lapsen oikeudet tulisi ymmärtää ilmastonmuutoksen kontekstissa, 
jotta niistä olisi jotakin konkreettista hyötyä lasten tilanteen parantami-
seksi. Väitämme, että ilmastonmuutoskontekstissa lasten oikeudet toteu-
tuvat tehokkaimmin, kun lapset käsitetään aktiivisina toimijoina ja kun 
he pääsevät osallistumaan ja mukaan päättämään heitä itseään koskevista 
asioista. Esittelemme erilaisia lasten osallistamisen tapoja sekä lopuksi 
myös niitä ongelmia, joita oikeusperustaiseen ajatteluun liittyy.

Oikeudet keskinäisessä konfliktissa

Lasten oikeuksien ideaa on syytä tarkastella tarkemmin sen takia, että 
pelkkä sen sanominen, että lapsilla on oikeuksia, ei itsessään vielä kerro, 
miten pitäisi toimia. Oikeuksia pidetään yleensä poliittisessa, moraalisessa 
ja juridisessa argumentaatiossa eräänlaisina ”valttikortteina”. Jos joku 
pystyy osoittamaan, että esimerkiksi jokin politiikkatoimi uhkaa hänen 
perusoikeuksiaan, on silloin oletus, että keskustelu loppuu siihen. Vaikka 
kyseisestä politiikasta olisi muita mittavia hyötyjä, yksilöiden oikeudet 
asettavat ne rajat, joita ei hyötyä tavoiteltaessa saa ylittää.2 Oikeuksiin 
vetoamisessa on kuitenkin se ongelma, että jos oikeuksia jaetaan avokäti-
sesti kaikille vääryyttä kärsiville ja yritetään ratkaista niiden avulla kaikki 
maailman epäkohdat, ei niistä välttämättä ole mitään hyötyä: mitä enem-
män oikeuksia, sitä useammin ne ajautuvat konfliktiin keskenään, ja sitä 
vaikeampaa on toteuttaa täysimääräisesti kaikkien oikeuksia. Kuten Eerik 
Lagerspetz on todennut, oikeuksien sijaan ratkaisevaan asemaan nousevat 
tällöin konfliktinratkaisusäännöt ja he, joilla on valtaa ratkaista oikeuksia 
koskevia kiistoja. (Lagerspetz 2019, 96.) 

Ilmastonmuutos on myös yhteiskunnallinen muutos, jossa eri ryhmien 

1 Ihmisoikeusjuristi Scott Gilmoren mukaan “ilmastokriisi on lasten oikeuksien 
kriisi… Ilmaston lämpenemisen nykyinen polku jättää nykypäivän lapset elämään 
elinkelvottomassa maailmassa”. (Earthjustice.org 2019.)

2 Ajatus oikeuksista ”valttikortteina” (engl. trumps) on peräisin Ronald Dworkinilta 
(Dworkin 1977, xi).
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erilaiset oikeudet törmäävät. Esittelemme tuonnempana joitakin lasten 
oikeuksia, joita etenevä ilmastonmuutos ja vääränlaiset poliittiset valin-
nat voivat loukata. Kuitenkin myös aikuisilla on oikeuksia, joista he ovat 
selvästi haluttomia luopumaan. Asiaa havainnollistaa hyvin ns. keltaliivi-
liike Ranskassa (ransk. Mouvement des gilets jaunes). Vuonna 2018 Rans-
kan presidentti Emmanuel Macronin hallitus päätti korottaa merkittä-
västi bensiinin ja dieselin verotusta ilmastosyihin vedoten. Korotukset 
kuitenkin herättivät myös kiivasta vastustusta, kun erityisesti maaseudun 
ja lähiöiden pienituloiset asukkaat kokivat, että korotukset vaikeutta-
vat jo valmiiksi heikossa asemassa olevien ihmisten asemaa entisestään 
(ks. Pulkkinen 2019). Konflikti loi perustan keltaliiveille, ilman järjes-
täytynyttä organisaatiota toimivalle protestiliikkeelle, joka otti nimensä 
Ranskassa jokaisen auton pakollisiin varusteisiin kuuluvasta heijastin-
vaatteesta. Vaikka liikkeen toiminta jatkuu edelleen, se saavutti varsin 
nopeasti yhden tavoitteistaan, sillä Macronin hallitus luopui dieselveron 
korotuksesta.3

Keltaliivien ja Ranskan hallituksen välinen ristiriita voidaan ymmär-
tää monien erilaisten oikeuksien konfliktina. Ehdotettua veronkorotusta 
vastustettiin luultavasti ensi sijassa siksi, että se uhkasi sellaisia aikuisten 
perusoikeuksia kuin oikeutta työntekoon, elinkeinon harjoittamiseen, 
liikkumisvapauteen ja yhdenvertaisuuteen. Näiden vaateiden jalkoihin 
jäivät lasten oikeudet esimerkiksi terveelliseen ympäristöön. Tietysti kon-
flikti voidaan ymmärtää myös niin, että siinä kiisteltiin siitä, miten par-
haiten edistetään lasten ja tulevien sukupolvien oikeuksia. Macron voi 
esittää, että hän ajaa lasten ja tulevien sukupolvien oikeuksia tiukenta-
malla ilmastopolitiikkaa. Keltaliivit puolestaan voivat väittää, että veron-
korotukset heikentävät heidän mahdollisuuksiaan huolehtia jälkeläistensä 
hyvinvoinnista. Huomionarvoista tässä on se, että asiasta kiistelemässä, 
eli osallistumis- ja vaikuttamisoikeuksiaan käyttämässä, olivat vain aikui-
set. Lapset eivät olleet mukana puolustamassa omaa oikeuttaan terveelli-
seen ympäristöön eivätkä tulevat sukupolvet puolustamassa omia etujaan 
lämpenevässä maailmassa, vaan aikuiset päättivät heidän puolestaan. Voi 
miettiä, mitä olisi tapahtunut, jos keltaliivien kantajat ja liikenteen tuk-
kijat olisivatkin olleet ranskalaisia lapsia ja nuoria, jotka ovat huolissaan 

3 Englanninkielisillä Wikipedian sivuilla ajantasaista tietoa liikkeestä (Wikipedia 
2021).
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tulevaisuutensa elinympäristöstä ja omien lastensa (eli mielenosoittajien 
ja päättäjien lastenlasten) elinmahdollisuuksista. 

Lasten juridiset oikeudet: lapsen oikeuksien sopimus

Keltaliiviprotestit siis osoittavat, että jos aikuisten oikeuksia yritetään 
rajoittaa, he vastaavat siihen usein ärtymällä ja suuttumalla. Reaktio, joka 
on eräässä mielessä lapsenomainen. Entä miten lapset voisivat puolus-
taa omia oikeuksiaan? Tai onko heillä edes oikeuksia puolustettavanaan? 
Ainakin juridisessa mielessä asia on selvä: lapsen oikeudet on tunnustettu 
kansallisessa ja kansainvälisessä lainsäädännössä, ja sen tärkein ilmentymä 
on kansainvälinen lapsen oikeuksien sopimus vuodelta 1989. Kansainvä-
lisen sopimuksen ovat ratifioineet Yhdysvaltoja lukuun ottamatta kaikki 
maailman valtiot, jotkin tosin erilaisin varauksin. Esimerkiksi monissa 
islaminuskoisissa valtioissa sopimus on alisteinen islamilaiselle lainsää-
dännölle. Myös Suomi on ottanut sopimuksen osaksi lainsäädäntöään 
vuonna 1991 (ks. lapsenoikeudet.fi -sivusto).

Millaisia lapsen oikeuksia ilmaston lämpenemisen, tai tarkemmin 
sanottuna ilmaston lämpenemiseen johtavien tekojen, voidaan ajatella 
rikkovan? Lapsen oikeuksien sopimuksessa ei puhuta mitään ilmaston-
muutoksesta, ja ympäristöasioistakin vain niukasti. (Tämä sama puute 
koskee myös YK:n yleismaailmallista ihmisoikeuksien julistusta vuo-
delta 1948.) Tästä huolimatta valtaosalla lapsen oikeuksien lausekkeista 
on potentiaalista merkitystä sekä paikalliseen saastumiseen että globaa-
liin ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä, nyt ja tulevaisuudessa. 
Ilmaston lämmetessä merkittävä osa lapsen oikeuksista uhkaa jäädä 
toteutumatta. Ympäristön elinvoimaisuus vaikuttaa ensinnäkin suoraan 
artiklan 6 oikeuteen elämään, henkiinjäämiseen sekä kehitykseen. Artik-
lan 24 mukaan lapsella on myös oikeus nauttia parhaasta mahdollisesta 
terveydentilasta. Tämä vaatii artiklan 24e mukaan myös ympäristöhygie-
niasta huolehtimista. Kuten artikkelin alussa totesimme, lapsen oikeus 
koulutukseen (artiklat 28 ja 29) sekä oikeus lepoon, vapaa-aikaan ja leik-
kiin (artikla 31), kuten myös mahdollisesti vähemmistö- ja alkuperäis-
kansojen lasten oikeus nauttia omasta kulttuuristaan (artikla 30) ovat 
ilmastonmuutoksen vuoksi vakavasti uhattuina, esimerkiksi äärimmäis-
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ten sääilmiöiden ja pakotetun muuttamisen takia. Lisäksi lapsen oikeuk-
sien sopimus muotoilee artiklassa 4 velvoitteen kansainvälisestä yhteis-
työstä, jotta lapsen oikeuksien toteutuminen varmistetaan. Näin lapsen 
oikeudet muodostavat perusteen myös ilmastonmuutoksen torjumiseen 
tarvittavalle kansainväliselle yhteistyölle. (Arts 2019, 221–222; Gibbons 
2014, 21–24.)

Lapsen oikeuksien toteutumista valvovan komitean mukaan sopimuk-
sen taustalla on neljä yleistä, koko sopimusta jäsentävää periaatetta: syr-
jinnän kielto, lapsen edun ensisijaisuus, oikeus jäädä eloon ja kehittyä sekä 
oikeus osallistua. (Ks. Lapsenoikeudet.fi 2020.) Lapsioikeustutkijat koros-
tavat näistä viimemainittua: lapsen pitää saada osallistua itseään vaikut-
tavaan päätöksentekoon ja saada näkemyksensä huomioon otetuksi ikä- 
ja kehitystasonsa mukaisesti. Lapsi pitää siis nähdä itsenäisenä toimijana 
omine näkemyksineen ja mielipiteineen. Esimerkiksi Henna Pajulammin 
mukaan ”lapsen osallisuus on yksi suomalaisen lapsioikeuden keskeisim-
mistä periaatteista” (Pajulammi 2014, 288). Lapsen osallisuuden tärkeys 
korostuu etenkin lastensuojelussa, perhe- ja huoltajuusasioissa, perusope-
tuksessa tai potilaslaissa (Pajulammi 2014, luku V). Lapsen osallisuus ja 
aktiivinen toimijuus on ensiarvoisen tärkeää myös ilmastonmuutoskysy-
myksessä. Lapsen oikeus osallistua (joka on paitsi koko lapsen oikeuk-
sien sopimuksen yleinen taustaperiaate, myös erikseen turvattu sopimuk-
sen artiklassa 12) on kenties se oikeus, jolla on eniten potentiaalia saada 
aikaan muutoksia poliittisessa ja oikeudellisessa ajattelussa. Sillä vaikka 
lähes kaikki maailman valtiot ovat ratifioineet lapsen oikeuksien sopi-
muksen ja ovat siten sitoutuneet sen 4 artiklaan, jonka mukaan ”[s]opi-
musvaltiot ryhtyvät kaikkiin tarpeellisiin lainsäädännöllisiin, hallinnolli-
siin ja muihin toimiin tässä yleissopimuksessa tunnustettujen oikeuksien 
toteuttamiseksi”, ei tällä käytännössä ole ollut vaikutusta lapsiin kohdis-
tuvien ilmastonmuutoshaittojen torjumiseksi. Jos aikuiset eivät saa asi-
oita hoidettua, ehkä lasten ja nuorten pitää tarttua toimeen itse. 

Lasten oikeuksien filosofiaa

Ennen kuin esittelemme mitä lasten osallistuminen voi käytännössä tar-
koittaa, tarkastelemme lasten oikeuksien ideaa filosofisemmasta näkökul-
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masta. Vaikka lapsilla juridisessa mielessä kiistatta on oikeuksia, niin asia 
ei filosofian näkökulmasta ole itsestään selvä. Kuten totesimme, oikeu-
denhaltijoiden joukon jatkuva kasvaminen (myöntämällä oikeuksia 
uusille ryhmille tai olennoille) ei välttämättä auta ratkaisemaan moraa-
lisia eikä juridisia ongelmia, vaan se johtaa vain oikeuksien konfliktien 
lisääntymiseen. Ennen kuin julistaa että jollakin ryhmällä tai olennolla 
on oikeuksia, on hyvä pysähtyä miettimään, mitä oikeudet ylipäätään 
ovat ja millaisia ominaisuuksia oikeudenhaltijoilla täytyy olla, jotta niillä 
voidaan mielekkäästi ajatella olevan oikeuksia. 

Oikeuksien yleistä luonnetta koskevat teoriat jaetaan yleensä kahteen 
kilpailevaan leiriin: intressi- ja tahtoteorioihin. Intressiteorioissa oikeuk-
sien yleiseksi tehtäväksi nähdään keskeisten intressien turvaaminen. Näin 
oikeuksia voi periaatteessa olla kaikilla sellaisilla olennoilla, joilla on 
intressejä. Intressin käsite viittaa ominaisuuksiin, joiden perusteella on 
mielekästä puhua olennon hyvinvoinnista tai siitä, että asiat voivat olla 
sille joko eduksi tai haitaksi (Feinberg 1997). Joidenkin intressiteoreeti-
koiden mukaan ei tarvitse tunnustaa (yhtäläisiä) oikeuksia kaikille intres-
sejä omaaville olennoille, vaan he voivat tunnustaa oikeuksien painoarvon 
vaihtelun ja siten välttää mielettömät seuraukset, kuten bakteerin hyvin-
voinnin pitämisen ihmisen hyvinvoinnin arvoisena. Tällaiset ympäristö-
etiikan peruskysymykset törmäävät lapsen oikeuksien kysymyksiin, kun 
tarkastellaan ihmisalkion ja -sikiön oikeusasemaa ja mahdollisia oikeuk-
sia. Asia tavataan rajata lapsen oikeuskeskustelun ulkopuolelle määrit-
telemällä vasta syntynyt ihminen lapseksi. Oli miten oli, intressiteorian 
valossa ei ole periaatteellisia esteitä tunnustaa lapsen oikeuksia (ks. Kurki 
2019). Lapsen oikeuksien sopimuksenkin yksi periaate on lapsen edun 
(eli intressin) toteutuminen. 

Intressiteorian kilpailija on niin sanottu oikeuksien tahtoteoria. Tah-
toteoriassa oikeuksien tarkoitukseksi nähdään oikeudenhaltijan vapaan 
tahdon tai autonomian suojaaminen ja mahdollistaminen. Oikeuksissa 
on siis kyse siitä, että oikeudenhaltija kykenee käyttämään valtaa ja päät-
tämään itse joistakin asioista sekä ilmaisemaan tahtonsa ymmärrettävästi 
muille. Tämä edellyttää oikeudenhaltijalta riittäviä kognitiivisia kykyjä: 
esimerkiksi kasvit eivät tätä vaatimusta täytä. Vaikka nykykäsityksen 
mukaan jotkut eläinlajit ovat kognitiivisesti hyvin kehittyneitä, niin silti 
myös eläinten oikeuksista ja niiden merkityksestä kiistellään. Syy kiis-
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telyyn on osittain siinä, etteivät eläimet kykene ilmaisemaan tahtoaan 
ihmiskielillä. Tyypillinen oikeudenhaltija tahtoteoriassa onkin rationaa-
linen, vapaa aikuinen. Lasten oikeudet ovat tahtoteoreetikoille ongelmal-
lisempia kuin intressiteoreetikoille. Jyrkimmät tahtoteoreetikot kieltävät 
ainakin pienten lasten oikeudet kokonaan, sillä pienet lapset eivät vielä 
kykene itsenäisesti päättämään omista asioistaan. Sen sijaan niin sano-
tut pehmeät tahtoteoreetikot sallivat pienilläkin lapsilla olevan oikeuk-
sia ”edustusratkaisun” kautta. Itsenäistä päätösvaltaa vailla olevien lasten 
oikeuksia käyttävät heidän edustajansa, eli vanhemmat tai huoltajat 
siihen asti, kunnes lapsi kykenee itse määräämään omista asioistaan (ks. 
Aalto-Heinilä 2019). Ilmastonmuutoksen yhteydessä korostuva lasten 
oikeus osallistua sopii hyvin tahtoteorian mukaiseen käsitykseen oikeuk-
sista, sillä osallistumisoikeus edellyttää lapsen näkemistä (suhteellisen) 
autonomisena, oman tahdon omaavana olentona, joka kykenee ilmaise-
maan tahtotilansa.

Vaikka kumpikin näistä oikeuksien teorioista pystyy sisällyttämään 
itseensä ajatuksen lasten oikeuksista, ei asia silti ole aivan ongelmaton. 
Mainitsimme aiemmin, että oikeuksiin vedotaan poliittisessa retoriikassa 
tyypillisesti silloin, kun jotakin ryhmää kohdellaan eriarvoisesti ja pide-
tään keinotekoisessa alistus- ja riippuvuussuhteessa valtaväestöön nähden. 
Vetoaminen esimerkiksi naisten tai seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin 
on ollut keino kiinnittää huomiota tällaisiin vinoutuneisiin valtasuhtei-
siin ja syrjiviin käytäntöihin. Lapset ovat kuitenkin oleellisesti erilainen 
ryhmä kuin esimerkiksi naiset, homoseksuaalit tai orjat. 

Ensinnäkin lasten ja aikuisten välillä on tiettyjä merkittäviä eroja. 
Lapset ovat olennaisesti riippuvaisia muista ihmisistä, koska he vasta opet-
televat huolehtimaan itse kaikista tarpeistaan, jolloin tietysti korostuvat 
oppimisen kannalta tärkeät oikeudet. Tämän riippuvuuden vuoksi lapset 
ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. (Brighouse 2002, 40.) Lasten riip-
puvuus aikuisista on siis luonnollista, mutta ajan myötä itsestään väis-
tyvää, ja useimpien aikuisten mielestä myös toivottavaa. Haluamme, 
että lapsistamme tulee järkevään itsenäiseen elämään kykeneviä aikuisia. 
Tässä mielessä lasten ei tarvitse vaatia oikeuksiaan samalla tavalla kuin 
sellaisten aikuisryhmien, jotka ovat keinotekoisesti riippuvaisia muista 
aikuisista. Englantilaisfilosofi Onora O’Neill on sitä mieltä, että lasten 
oikeuksiin vetoaminen voi olla jopa haitallista, jos se estää meitä huo-
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maamasta juuri näitä lasten erityispiirteitä verrattuna muihin aikuisryh-
miin, joiden asemaa yritetään parantaa oikeuksien avulla (O’Neill 1988; 
ks. myös Guggenheim 2005).

O’Neillin huomiot ovat erittäin osuvia, ja mikäli eläisimme edelleen 
maailmassa, jossa ilmastonmuutos ei olisi uhkatekijä, lasten oikeuksien 
rooli voisi olla tyystin toisenlainen. Nyt kuitenkin elämme historiallisesti 
poikkeuksellisessa tilanteessa. Tällä hetkellä elävät ihmiset saattavat olla 
ainoita, jotka enää ehtivät estää tai edes hidastaa katastrofaalisia muutok-
sia maapallollamme. Siksi voi olla, että tarvitsemmekin nyt nimenomaan 
lasten ja nuorten emansipaatiota ja irtautumista aikuisten holhouksesta ja 
entistä aktiivisempaa omaa toimijuutta. Lasten oikeuksien ideaa ei ken-
ties ole koskaan aiemmin tarvittu näin paljon, eivätkä aikuisten oikeudet 
ole koskaan aiemmin näin radikaalisti olleet ristiriidassa lasten ja tulevien 
sukupolvien intressien kanssa. Mikään tuskin symboloi tätä paremmin 
kuin Donald Trump ivaamassa ja pilkkaamassa Greta Thunbergia, mikä 
nostettiin YLE:n uutisissakin yhdeksi alkavan vuosikymmenen megat-
rendiksi (YLE 2020). 

Tarkastellaan vielä lyhyesti yhtä kuuluisaa lasten oikeuksien analyysia, 
jonka avulla voi tiivistää sen, mikä monien mielestä on moraalisesti kaik-
kein ongelmallisinta nykytilanteessa, jossa lasten tuleva elinympäristö on 
uhattuna. Tunnettu yhdysvaltalaisfilosofi Joel Feinberg (1997) jaottelee 
oikeudet A- (adult), C- (child) ja A-C (adult-child) -oikeuksiin. Aikuisille 
erityiset oikeudet (A-oikeudet) ovat lähinnä vapauteen liittyviä oikeuksia. 
Niihin kuuluvat esimerkiksi äänioikeus, sananvapaus ja uskonnonvapaus 
(Archard 2018; Feinberg 1983).  Tähän liittyen juuri aikuisella on oikeus 
ja mahdollisuus päättää omasta elämäntavastaan ilmastovaikutuksista 
välittämättä ja esittää poliittisia näkemyksiä sopivasta ilmastopolitiikasta. 
Aikuisille ja lapsille yhteiset A-C-oikeudet ovat puolestaan hyvinvoin-
nin turvaavia oikeuksia. Ne liittyvät terveyteen, ruumiilliseen koskemat-
tomuuteen ja yksityisyyteen. Lasten C-oikeuksiin kuuluu Feinbergin 
mukaan oikeuksia, joita lapsella on “lapsellisuutensa” perusteella. Lapset 
ovat aikuisista riippuvaisia saadakseen perustarpeensa ruokaan, veteen 
ja turvallisuuteen tyydytettyä, joten jos lapsen huoltajat eivät onnistu 
näistä tarpeista huolehtimaan, julkisen vallan vastuu korostuu enem-
män kuin toimintakykyisten (kompetenttien) aikuisten kohdalla. (Fein-
berg on liberaali, jonka mukaan aikuisilla on vastuu itsestään ja omasta 
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tarpeen tyydytyksestään.) Mielenkiintoisin lapsille erityinen oikeus, tai 
oikeastaan oikeuksien joukko, on Feinbergin mukaan oikeus avoimeen 
tulevaisuuteen (engl. right to an open future). Kyseessä on ikään kuin ”tal-
lessa” oleva oikeuksien joukko, jota lapsi voi käyttää, kun on kasvanut 
autonomiseksi aikuiseksi. Nämä oikeudet on siis tavallaan annettu “sille 
persoonalle, joksi lapsi tulee”. Toisin sanoen ne ovat oikeuksia, joiden 
ylläpitäminen ja suojelu varmistavat, että ollessaan aikuinen lapsi pystyy 
maksimaalisesti tai ainakin merkittävästi harjoittamaan A ja A-C-oikeuk-
sia. Juuri nämä oikeudet pitävät tulevaisuuden avoimena. Feinbergin ja 
Archardin mukaan nämä oikeudet asettavat myös rajat vanhempien oike-
uksille, sekä velvollisuuksia valtiolle suojella näitä oikeuksia. Feinbergin 
mukaan ne ovat “ennakoivia autonomiaoikeuksia” (Archard 2018; Fein-
berg 1983).

Miten avoimena lapsen tulevaisuuden tulisi sitten pysyä? Yleensä avoi-
men tulevaisuuden kysymyksellä on tarkoitettu avoimuutta eri koulu-
tusvaihtoehdoille siten, että lapselta ei esimerkiksi suljettaisi pois joi-
tain tulevaisuuden koulutusmahdollisuuksia. Feinberg ei 1980-luvulla 
pohtinut asiaa ilmastonmuutoksen kannalta, vaikka osallistui keskuste-
luun ympäristökriisistä jo 1970-luvun alussa. On kuitenkin selvää, että 
jos emme saa ilmastonmuutosta hillittyä, kaventuvat lapsen ja etenkin 
tulevien lasten tulevaisuudenmahdollisuudet vielä merkittävämmin kuin 
joitakin koulutusmahdollisuuksia sulkemalla. Lapsen tuleva aikuisuus 
menee ehkä selviytymiseen, lopulta hieman kaukaisemman tulevaisuu-
den aikuisten elämä saattaa mennä selviytymistaisteluun, tai se saattaa 
päättyä ennenaikaisesti esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamien 
myrskyjen, nälänhätien ja suurten levottomuuksien vuoksi.4 Valinnanva-
pauteen tottuneet nykyaikuiset voivat ehkä tätä kautta hahmottaa tilan-
teen epäreiluuden: jos kuvittelemme omaa lapsuuttamme sellaiseksi, jossa 
meiltä olisi etukäteen rajattu pois huomattava osa aikuisuuden valinnan-
mahdollisuuksista, kuten esimerkiksi mahdollisuus perustaa perhe, tun-
tuisi tämä pöyristyttävältä. Säilyttääksemme lapsen oikeuden avoimeen 
tulevaisuuteen, tulisi meidän nykypäivän aikuisina olla valmiita kaventa-

4 Tätä kirjoittaessa jouluna 2019 ja Australian maastopalojen jatkuessa jo kohta kol-
matta kuukautta, nousee väkisin mieleen kysymys palojen aiheuttamien pienhiuk-
kasten vaikutuksesta lasten terveyteen. Vastaus näkyy sairastavuustilastoissa myö-
hemmin.
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maan omiin A-oikeuksiimme liittyvää valinnanvapautta turvataksemme 
lasten C-oikeuksien ja suurimman osan tulevaisuuden ihmisten A- ja 
A-C -oikeuksien toteutuminen. 

Lapset ja nuoret toimijoina

Ilmaston lämpeneminen seurauksineen vaarantaa lasten oikeuden avoi-
meen tulevaisuuteen. Samaan aikaan lapsilla ja nuorilla kuitenkin on jo 
nyt juridisessa mielessä oikeus osallistua sellaisista asioista päättämiseen, 
jotka koskevat heitä itseään. Kuten totesimme, aikuisten toimet ilmas-
tonmuutoksen hillitsemiseksi eivät ole tähän mennessä ottaneet lapsia ja 
tulevia sukupolvia riittävästi huomioon. Näyttää siis siltä, että lasten ja 
nuorten on ikään kuin pelattava aikuisten säännöillä, toimimalla ja osal-
listumalla, mieluummin kuin odottamalla että aikuiset suojelevat heitä 
ja huolehtivat heidän tulevaisuudestaan. Tämä tietysti tarkoittaa erilai-
sia asioita riippuen lapsen iästä ja kehitystasosta. On selvää, että aivan 
pienet, kommunikaatiokyvyiltään rajalliset vauvat eivät voi osallistua, 
mutta lapsia voi pienestä pitäen kasvattaa ja opettaa aktiiviseen kansalai-
suuteen ja mielipiteidensä ilmaisuun. Isompienkin lasten aito osallistami-
nen vaatii epäilemättä aikuisten apua ja tukea. Seuraavaksi tarkastelemme 
joitakin esimerkkejä siitä, mitä lasten aktiivinen toiminta ja osallistumi-
nen ilmastonmuutoksen yhteydessä on tarkoittanut ja mitä se voisi tar-
koittaa.

Lasten osallistumista tarvitaan esimerkiksi, kun kerätään tietoa siitä, 
miten ilmastonmuutos vaikuttaa lapsiin. Vaikka on jo selvää, että ilmas-
tonmuutoksen haitat kasautuvat juuri lapsille, tarvitaan vielä enemmän 
eriteltyä tietoa siitä, mitä ilmastonmuutos tekee erityisesti lapsen elä-
mälle. Miten lapsi selviytyy tai ei selviydy, ja miten lasten pitkä- ja lyhyt-
aikaisiin ongelmiin voitaisiin tarttua. Lasten osallistuminen prosessiin on 
elintärkeää. (Arts 2019, 228.) 

Lapset ovat itse osallistuneet myös ongelmien ratkaisuun erilaisissa 
projekteissa. Esimerkiksi Lontoossa 9–14-vuotiaiden lasten johdolla on 
kehitetty interaktiivinen nettityökalu, jonka avulla lapset saavat tietoa 
siitä, miten erilaisilta luonnonkatastrofeilta voi suojautua eri puolilla 
maailmaa. (UNICEF 2015; ks. myös Sanson & Burke 2020, 355.) 
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Lasten osallistaminen on luonnollisesti helpointa paikallisella tasolla, 
sellaisten konkreettisten asioiden parissa, joista lapsilla on tietoa ja koke-
musta. Esimerkiksi Elizabeth Gibbons kertoo filippiiniläisestä tapa-
uksesta, jossa koululaiset tunnistivat koulunsa sijaitsevan luonnon-
katastrofeille alttiilla alueella sekä oman haavoittuvaisuutensa. Lasten 
vaatimuksesta koulu päätettiin siirtää turvallisemmalle alueelle. Kuten 
Gibbons toteaa, ”lapsilla on ainutlaatuinen kyky havaita riskejä, jotka 
uhkaavat juuri heidän ikäisiään omassa elinympäristössään, sekä esittää 
lapsiystävällisiä tapoja vähentää riskejä. [. . .] Lasten ja nuorten toimijuu-
den tukeminen luovien ratkaisujen löytämiseksi on paitsi [lapsen] oikeus, 
myös välttämättömyys.” (Gibbons 2014, 25.)

Lapset ovat omaksuneet myös virallisempia ”aikuisten maailman” toi-
mintatapoja. Jo vuonna 2011 yli 600 lasta Afrikasta, Aasiasta ja Lati-
nalaisesta Amerikasta laati oman julistuksen luonnonkatastrofien riskien 
vähentämiseksi. (Plan-international.org 2020.) Tässä julistuksessa lapset 
toivovat ennen kaikkea turvallista ja keskeytyksetöntä koulunkäyntiä, 
sekä oikeutta osallistumiseen ja riittävään tietoon.

Lapset ja nuoret ovat päässeet osallistumaan myös YK:n ilmastokoko-
uksiin ja -neuvotteluihin, joissa Greta Thunberg pelkällä läsnäolollaan 
on saanut osakseen laajaa mediahuomiota. Thunberg on antanut kasvot 
myös nuorten ja lasten poliittiselle aktivismille, ilmastolakoille ja mie-
lenosoituksille. Mielenosoitukset ja lakkoilu ovatkin käytännössä ainoita 
poliittisia keinoja, joilla äänioikeudettomat voivat tuoda toiveensa esille. 
Yksittäisen ruotsalaisen koulutytön aloittama koululakko ilmastopolitii-
kan voimistamiseksi levisi vähitellen maailmanlaajuiseksi lasten ja nuor-
ten ja heidän tukijoidensa liikkeeksi, joka näkyi voimallisimmin keväällä 
2019. Se jatkuu yhä edelleen, vaikka Thunberg on palannut opintojensa 
pariin. Thunbergia niin ylistettiin kuin ivattiin läpi vuoden 2019, mikä 
ilmiönä tiivistyy yhteen päivään joulukuun puolivälissä. Ensin Thun-
berg piti puheen Madridin ilmastokokouksessa, ja sitten hänet nimet-
tiin Time-lehden vuoden henkilöksi. Päivän kruunasi Yhdysvaltojen sil-
loisen presidentin, 73-vuotiaan Donald Trumpin Twitter-viesti, jossa hän 
kehottaa Thunbergiä ”chillaamaan” ja menemään vihanhallintakurssille.5  

5 The Guardian 2019. Thunberg vuotta myöhemmin käänsi Trumpin twiitin Trumpia 
vastaan, kun tämä ei suostunut myöntämään tappiotaan vuoden 2020 presidentin-
vaaleissa (The Guardian 2020).
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Thunbergin nimittelyä kakaraksi (”brat”), häiriintyneeksi, ”aivopestyksi” 
ja aikuisten ohjaamaksi on viljelty runsaasti, useimmiten juuri Twitte-
rissä (Helsingin Sanomat 3.1.2020.) Kaikki aikuiset eivät ota Thunbergin 
viestiä saati Thunbergiä itseään vakavasti.

Koska poliittiset vaikutusmahdollisuudet ovat epämuodollisia ja 
aikuisten hallitsema poliittinen päätöksenteko hidasta ja aikaansaama-
tonta, ovat lapset ja nuoret ottaneet aktiivisen roolin myös oikeudelli-
sessa kontekstissa. Viime vuosina lapset ja nuoret, toki käyttäen oikeu-
dellisia asiantuntijoita apunaan aikuisten tavoin, ovat nostaneet niin 
sanottuja ilmastokanteita sellaisia valtiota vastaan, jotka sallivat ja tuke-
vat päästöjä aiheuttavaa toimintaa. Ilmastokanteiden perustelut nojaa-
vat perusoikeuksiin sekä kasvihuonekaasujen päästöjen aiheuttamaan 
oikeuksien loukkaamiseen. Eniten kansainvälistä huomiota oikeustapa-
uksista ovat saaneet vuonna 2015 nostetut Juliana vastaan Yhdysvallat, 
kantajinaan 10–22-vuotiaat lapset ja nuoret aikuiset, sekä Urgenda-säätiö 
vastaan Alankomaat. Jälkimmäisestä korkein oikeus teki 20.12.2019 rat-
kaisun, jonka mukaan valtion on nopeutettava kasvihuonekaasupäästö-
jen leikkauksia. (Allyouthstn.fi 2020; Earthjustice.org 2019; Urgenda.nl 
2020; YLE 2020.) Sen sijaan Juliana-tapausta ei ole vielä käsitelty USA:n 
korkeimmassa oikeudessa, mutta tammikuun 2020 alussa vetoomustuo-
mioistuin hylkäsi kanteen asian monimutkaisuuden ja poliittisia ratkai-
suja vaativan luonteen vuoksi (Wikipedia 2020). Alkuvuonna 2021 seu-
rataan suurella mielenkiinnolla portugalilaisten lasten ja nuorten tekemää 
valitusta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. He syyttävät Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen jäsenvaltioita siitä, että nämä eivät ole ryhtyneet 
ilmastosopimusten vaatimiin riittäviin toimiin ilmastonmuutoksen hil-
litsemiseksi, ja näin vaarantavat valittajien oikeutta elämään, yksityis- ja 
perhe-elämään sekä syrjivät valittajia ikänsä perusteella. (Youth4climate-
justice.org 2021; tapausta taustoittaa Rautiainen 2020.)  

Lasten oikeus osallistua itseään koskevista asioista päättämiseen tar-
koittaa tietysti myös aikuisten velvollisuuksia. Lapset eivät ensinnäkään 
voi ilmaista mielipiteitään asioista, ellei heillä ole riittävästi tietoa. Aikui-
silla on siis velvollisuus levittää tietoa ilmastonmuutoksesta. Suomessa ja 
länsimaissa tietoa on varmasti riittävästi kaikkien saatavilla, mutta kehit-
tyvissä maissa, joiden lapset kantavat kaikkein suurimman taakan ilmas-
tonmuutoksen haitoista, tiedon puute voi olla hämmästyttävää. Karin 
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Arts kertoo artikkelissaan Jakartassa tehdystä ilmastonmuutostyöstä, joka 
paljasti, että syrjäisten seutujen lapset, joilla ei ole pääsyä internetiin tai 
muihin tiedotusvälineisiin, eivät välttämättä edes tunteneet koko ilmas-
tonmuutos-termiä, saati tienneet mitä se tarkoittaa (Arts 2019, 235).  

Pelkkä tiedon jakaminen ei riitä, vaan lapsia tulee myös kasvattaa roh-
keiksi mielipiteidensä ilmaisijoiksi sekä aktiivisiksi, yhteistyöhön kyke-
neviksi toimijoiksi. Lapsipsykologit Ann Sanson ja Susie Burke ovat 
esittäneet, että tulevaisuudessa tarvitaan, muun muassa ilmastonmuu-
toksen lisäämien katastrofien ja muuttoaaltojen myötä, ennen kaikkea 
konfliktinratkaisutaitoja, monikulttuurisuustaitoja, ongelmanratkaisu-
kykyä, solidaarisuutta ja yhteisöllisyyttä. Nykypäivän koulutuksessa ja 
kasvatuksessa tämä pitäisi siis jo ottaa huomioon. Tulevaisuuden aikuis-
ten elämäntavan täytyy myös luultavasti radikaalisti muuttua, etenkin 
ruokatottumusten, kulutuksen ja matkustamisen suhteen. Tämä vaatii 
kokonaan toisenlaista asennoitumista elämään kuin nykyinen liberaali 
hedonismi, jossa meillä oletetaan olevan loukkaamaton oikeus valita 
vapaasti itsellemme mieluinen elämäntapa. Tästä hyvänä esimerkkinä on 
se moraalinen närkästys, jota helsinkiläisen Unicafen päätös luopua nau-
danlihan tarjoilusta ruokaloissaan herätti. Joidenkin mielestä tämä louk-
kasi ihmisten valinnanvapautta. Sansonin ja Burken mielestä tarvitaan 
myös siirtymä kuluttamiseen perustuvasta nautintohakuisesta kulttuu-
rista eudai monistiseen käsitykseen hyvästä elämästä. Se tarkoittaa, että 
hyvän elämän nähdään koostuvan aktiivisesta kansalaisuudesta ja luon-
teen kehittämisestä. Tämäkin asettaa oman haasteensa nykypäivän lasten 
kasvattajille. (Sanson & Burke 2020, 352–357.)

 

Lopuksi

Artikkelimme mukaan lasten oikeuksien avulla voidaan esittää monia 
perusteluja sille, miksi ilmastoa lämmittävät teot ovat väärin. Ilmas-
tonmuutos seurauksineen vaarantaa lapsen mahdollisuuden terveeseen 
elinympäristöön ja kehittymiseen. Tämän ohella, ja ehkä yllättävällä-
kin tavalla, ilmastopoliittisen keskustelun keskiöön on noussut kysymys 
lasten toimijuudesta. Se on korostunut jopa niin vahvasti, että on vaikea 
nähdä ilmastopolitiikkaa ilman lapsia, jotka ovat aktiivisina ja osallis-
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tuvina toimijoina mukana päättämässä heitä itseään koskevista asioista. 
Lasten oikeuksien filosofiassa on aiemmin korostettu enemmän lasten ja 
aikuisten välisiä eroja, sekä lapsia avuttomina suojelun kohteina. Lasten 
osallisuusoikeuden painottaminen vaatii päinvastoin sitä, että lapset 
nähdään enemmän samankaltaisina ja tasa-arvoisina aikuisten kanssa. 
Jos lasten oikeuksien edistäminen jätetään pelkästään lapsia edustavien 
aikuisten varaan, ei lasten ääni välttämättä tule riittävästi kuuluviin. 
Tämä ei ole ihanteellinen tilanne ja sillä on hintansa: monista hämmäs-
tyttävistä ja aikuisten usein aliarvioimista kyvyistä huolimatta lapset ovat 
kuitenkin lapsia. Greta Thunbergkin on todennut useaan otteeseen, että 
hän olisi paljon mieluummin koulussa, eli nauttimassa oikeutta oppimi-
seen, kuin osoittamassa mieltään. Siksi tämä lasten osallistumisesta puhu-
minen ei missään tapauksessa tarkoita sitä, että aikuisten ei enää tarvitsisi 
tehdä mitään. Kyse on vain siitä, mikä on käytännössä se lasten oikeus, 
jolla voi saada jotakin konkreettista aikaan. 

Vaihtoehtona on luopua kokonaan koko ongelman käsitteellistämi-
sestä oikeuksien kielellä. Lasten oikeuksiin on osaltaan oikeutettua vedota 
siksi, että aikuiset ovat niin haluttomia luopumaan omista oikeuksistaan, 
kuten havainnollistimme esimerkillä Ranskan keltaliiveistä. Tällöin lasten 
on ikään kuin taisteltava samoilla aseilla ja puolustettava omia oikeuk-
siaan. Ilmastonmuutoksen hahmottaminen yksilön oikeuksien kautta 
ei välttämättä kuitenkaan ole pelkästään hyvä asia. Ensinnäkin, kuten 
ympäristöoikeuden professori Anne Kumpula on todennut, ”ilmaston-
muutoksen aiheuttamien haittojen palauttaminen yksinomaan yksilölli-
seksi kysymykseksi rajoittaa olennaisesti sitä, miten ilmastonmuutoksen 
aiheuttamiin haitallisiin vaikutuksiin voidaan vedota tuomioistuimessa” 
(Kumpula 2019, 269). Oikeudessa pitäisi kyetä osoittamaan syy-yhteys 
jonkun tietyn toimijan kuten valtion tai teollisuuslaitoksen sekä jonkun 
konkreettisen kärsijän välillä. Tällaiset suorat syy-yhteydet ovat kuitenkin 
tunnetusti hankalia, elleivät mahdottomia, osoittaa tosiksi niin moni-
mutkaisessa ilmiössä kuin ilmastonmuutoksessa. Oikeudenloukkauksiin 
myös reagoidaan oikeudessa yleensä vasta jälkikäteen, kun loukkaus on jo 
tapahtunut. Erityisesti lasten ja tulevien sukupolvien tapauksessa oikeu-
det ovat kuitenkin uhattuina vasta tulevaisuudessa. Tämän takia ilmasto-
oikeudenkäynnit, joissa vedotaan lasten oikeuksiin tai ihmisoikeuksiin, 
ovat erittäin epävarma ja hankala tapa asioiden korjaamiseksi. (Ks. Gib-
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bons 2014.) Tietysti on mahdollista, että tuomioistuimet alkavat ottaa 
aktiivisempaa roolia ilmastonmuutoksen torjumisessa, jos kukaan muu 
ei siihen ryhdy. Jo vallanjako-opin periaatteidenkin puolesta parempi 
tilanne olisi se, että ilmastonmuutokseen puututtaisiin poliittisin keinoin 
lainsäädäntöä kiristämällä. Toiseksi, jos ympäristöhaitat pitää aina kyetä 
kytkemään ihmisten intressien ja oikeuksien loukkaamiseen, silloin luon-
nolla ei nähdä olevan itsenäistä merkitystä. Ilmastonmuutoksen hidasta-
miseen ja estämiseen ja monien muiden ympäristöongelmien ratkaisemi-
seen vaadittava poliittinen tahto löytyy kenties vasta silloin, kun luontoa 
ei nähdä pelkkänä resurssina vaan sillä on monia muitakin merkityksiä. 

Lopuksi voikin todeta, että ihmisoikeuksien ja ympäristön välillä on 
monimutkainen, vastavuoroinen suhde. Yhtäältä terveellinen ja turvalli-
nen elinympäristö on ratkaiseva peruslähtökohta sille, että ihmisoikeuk-
sien ylipäätään on mahdollista toteutua. Toisaalta on myös niin, että tiet-
tyjen ihmisoikeuksien toteutuminen on tärkeää, jotta voimme säilyttää 
tai parantaa luonnollisen ympäristön tilaa. Erityisesti oikeudet tietoon ja 
osallisuuteen ovat olennaisia ympäristövahinkoja torjuttaessa ja ilmaston-
muutosta hillitessä (Desmet 2019, 196). Tässä artikkelissa olemme muis-
tuttaneet siitä, että oikeus tietoon ja osallisuuteen kuuluu myös lapsille ja 
että niiden avulla lapset toivottavasti pystyvät myös muuttamaan nykyi-
sen ilmastopolitiikan suuntaa.
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Tuure Tammi 

ILMAN MYRKKYJÄ  
Mitä homekoulujen myrkyllisyydet  

mahtavat kysyä meiltä?

Johdanto

Mikä kaikki on myrkyllistä, on yksi lapseni aina välillä esiin nos-
tamista kysymyksistä perheessämme. Kolmivuotiaana hän bon-

gasi tupakantumpit lähes kaikkialta missä kuljimme. Minusta tuntui, 
että hänelle kaupungin kartta muotoutui paitsi leikkikenttien ja puisto-
jen kautta, niin myös kohtaamisissaan tupakantumppien ja tupakoivien 
ihmisten kanssa. ”Miksi poltetaan tupakkaa, jos se on terveydelle vaa-
rallista myrkkyä?”, oli hänelle tärkeä kysymys tuolloin. Hän kyseli tätä 
tupakoivilta ihmisiltä ja sai monenlaisia vastauksia. Kaupungissa asues-
samme hän alkoi myös kysellä autojen pakoputkista tulevasta pakokaa-
susta ja tehtaiden savuista. Rannalla hän kiinnitti huomiota roskiin ja 
kysyi, mitä tapahtuu jos linnut syövät niitä. Kerran hän kertoi, että vesi-
kin voi olla myrkyllistä, jos sitä juo liikaa. Eräänä talvisena päivänä mat-
kallamme päivähoitoon katselimme, kun kauhakuormaajat purkivat lähi-
koulua. Hänen tätä ihmetellessään kerroin tämän johtuvan homeesta. 
Koulu oli ollut vuoden tyhjillään, kun koulun väki oli siirtynyt väistöti-



66

loihin pienen matkan päähän. ”Onko home myrkkyä?”, hän kysyi. 
Kysymys jäi vaivaamaan. Se houkutteli yksinkertaista vastausta, mutta 

avautui samalla monimutkaisiin yhteiskunnallisiin, ympäristöllisiin ja 
terveydellisisiin kysymyksiin. Jos myrkyllisyys on jonkin kykyä aiheuttaa 
haittaa toiselle, kykyä haavoittaa, millaisia myrkyllisyyksiä homekoulut 
tuottivat? Millä jatkumolla ilmiö oli syntynyt, ja mitä tärkeänä ja ehkä 
itsestään selvänä pidettyä ilmiö haastoi tässä monia myrkyllisyyksiä tuot-
tavassa ja monista myrkyllisyyksistä riippuvaisessa yhteiskunnassamme? 

Lapsuudentutkimuksessa on viime vuosikymmeninä korostunut näke-
mys, ettei lapsuus ole merkityksellistä ainoastaan tulevan aikuisuuden 
näkökulmasta, vaan on jo sinänsä elimellinen osa yhteisöjä ja yhteiskun-
taa. Ajatellaan, että lapset ovat aktiivisia toimijoita ja tärkeitä tiedontuot-
tajia. (Prout 2005.) Lapseni huomioiden myötä myrkky ja myrkyllisyys 
alkoivat näyttäytyä lapsuudentutkimuksen tärkeinä aiheina, jotka olivat 
sidoksissa siihen materiaaliseen ja diskursiiviseen ympäristöön, jossa hän 
lapsuuttaan eli. Posthumanistiset lapsuudentutkijat ovat esittäneet, että 
yleisen lapsuuden sijaan puhutaan tai tulisi puhua lapsuuden versioista, 
jotka nousevat luonnollisten, diskursiivisten, kollektiivisten ja hybridien 
voimien yhdistelmistä (esim. Prout 2005). Kaivinkoneen purkaessa kou-
lurakennuksen seiniä konkretisoitui myös homeen yhteiskunnallisuus ja 
osallisuus siinä, millaisiksi lapsuudet voivat muotoutua ja mitä kaikkea 
lasten maailmoihin voi kuulua. Sen lisäksi, että koulu oli ihmisten väli-
nen paikka, joissa opitaan tulevan aikuisuuden kannalta tärkeinä pidettä-
viä tietoja ja taitoja, oli se nyt täynnä mahdollisia myrkkyjä.  

Kiinnostuimme tästä koulusta erään valokuvaajaystäväni kanssa ja pyy-
simme lupaa käydä siellä. Suljetun rakennuksen kolkoilla käytävillä lojui 
vihkoja ja kirjoja, ja kellarikerroksen varasto oli täynnä pölyisiä oppima-
teriaaleja sukupolvien ajalta. Vierailumme pakotti huomaamaan, etteivät 
koulut ole ainoastaan paikkoja ihmisten kulttuurisille kasvatustoimille, 
vaan ne ovat myös materiaalisesti villejä ja moninaisia ympäristöjä. Täl-
lainen villeys kietoutui monimutkaisesti kulttuurisiin, sosiaalisiin, tek-
nologisiin, taloudellisiin ja poliittisiin voimiin sen sijaan, että olisi saa-
vuttanut koulunväen puhtaan biokemiallisena tai kulttuurista irrallaan 
olevana luontona. 

Seuraavassa tarkastelen myrkyllisyyttä ja ruumiillisuutta homekou-
lujen ilmiötä mukanani kuljettaen. Otan käyttöön viimeaikaisen femi-
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nistisen ruumiintutkimuksen jäsennyksiä ruumiista läpäisevänä ja 
huokoisena, sekä diskursiivisesti että materiaalisesti paikantuneena, kult-
tuurisena ja luonnollisena (esim. Alaimo 2010). Myrkyllisyys ei yleensä 
kosketa kaikkia samalla tavoin eikä se ole kaikkien yhtälailla aiheuttamaa. 
Myrkyllisyyden kautta on siis mahdollista päästä tarkastelemaan epäta-
saisesti jakautuvia haavoittuvaisuuksia (Cielemęcka & Åsberg 2019). 
Näiden haavoittuvaisuuksien paikantamisen ja teoretisoinnin lisäksi on 
tärkeää Vinciane Despret’n (2016) tavoin kysyä, mitä ne mahtavat kysyä 
meiltä. Luvassa on teksti, joka liikuskelee homekoulujen ilmön eri juon-
teilla. En pyri esittämään tyhjentävää jäsennystä tästä monimutkaisesta 
ja laajalle levittäytyvästä ilmiöstä. Sen sijaan pyrin nostamaan tarkastel-
tavaksi sen kautta hahmottuvia perustavia kysymyksiä myrkyllisyydestä, 
ruumiillisuudesta sekä terveyden ja ympäristön suhteista. Lähelle tulevan 
kerronnan ja kirjallisten lähteiden käytön lisäksi kuljetan mukana kent-
tätyöni havaintoja ja affekteja. Kenttätyötä olen tehnyt erityisesti yhdessä 
yhteisössä, jossa vierailuni aikaan oli käynnissä kamppailu koulun sisäil-
makysymyksistä (ks. Tammi 2019; 2020).

Luontokulttuurinen myrkky

Posthumanismi tutkii ihmisten ja ei-ihmisten suhteita ja keskinäisriip-
puvuuksia lähtien liikkeelle ajatuksesta, että ihminen ja muu maailma 
ovat erottamattomat (Wolfe 2010). Lähtökohtana on, että ihminen on 
aina jo lähtökohtaisesti osa aktiivista ja usein ennakoimatonta materi-
aalista maailmaa (Alaimo 2010). Osa posthumanistisesta ajattelusta on 
transhumanismia, jossa teknologinen kehitys nähdään verrattain ongel-
mattomana mahdollisuutena parantaa ihmisten ruumiita. Tässä tekstissä 
pohjaan kuitenkin kriittisiin feministisiin suuntauksiin, joissa ihmisten ja 
ympäristöjen keskinäisriippuvuudet pakottavat pikemminkin pysyttele-
mään yhteiselon ongelmallisuudessa ja kysymään uudenlaisia kysymyksiä 
käytänteidemme eettisyydestä (Alaimo 2010; Haraway 2016). 

Tavanomaisesti myrkyllisyyteen sisältyy oletus erillisistä ruumiista: 
ihmisruumiista ja myrkystä, joka uhkaa vahingoittaa tätä. Myrkky mää-
ritellään normaalia toimintaa uhkaavaksi tai haittaavaksi (Alaimo 2010). 
Viimeaikainen feministinen ruumiintutkimus (eng. body studies) on avar-
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tanut tällaista katsantokantaa, käsitteellistämällä ruumiin huokoisena ja 
läpäisevänä. Esimerkiksi Stacy Alaimo (2010) puhuu yli-ruumiillisuu-
desta (eng. trans-corporeality) tarkoittaen, että ihminen on aina sekoittu-
nut ihmistä laajempien maailmojen kanssa, jolloin ihmistä ja ympäris-
töä, kulttuurista ja luonnollista olisi tarkasteltava samaan aikaan. Nämä 
monimutkaiset luontokulttuuriset maailmat muotoutuvat monenlaisten 
toimijuuksien yhteisvaikutuksista. Niihin kuuluvat paitsi toiset eläimet, 
myös esimerkiksi kemialliset yhdisteet, jotka ovat usein ihmisperäisiä, 
mutta joilla on myös ihmisestä riippumattomia, toisinaan ei-toivottuja 
toimijuuksia. Michael Egan (2008) tarkastelee, kuinka ihmisperäisen, 
teollisuuden vesistöihin laskeman elohopean, jota pidettiin ihmisten ter-
veydelle verrattain vaarattomana, huomattiin muuttuvan vaaralliseksi 
vesistöjen mikrobiaalisten prosessien myötä. Näin ollen teollisuudelta 
vapautuva elohopea tuotti pitkällä aikajänteellä terveysvaaran, jota ei oltu 
osattu ennakoida. Syntyneet myrkyllisyydet olivat ihmisten alullepane-
mia, mutta inhimillisten ja ei-inhimillisten toimijuuksien yhteistoimin-
nan tuotoksia. Seuraavaksi tarkastelen muutamia homekoulujen syntyyn 
vaikuttaneita tekijöitä pitäen mielessäni edellä kuvatun inhimillisten ja 
ei-inhimillisten toimijuuksien kietoutuneisuuden.

Yhtenä homekoulujen syntyyn vaikuttaneena tekijänä voidaan pitää 
rakentamisen muutoksia, jotka olivat seurausta öljyriippuvuudesta talo-
jen lämmityksessä sekä öljyn hintoja rajusti nostaneesta, Yom Kippurin 
sodasta seuranneesta öljykriisistä 1970-luvulla (Mölsä 2017; Wikipedia: 
Vuoden 1973 öljykriisi). Vastaus muuttuneeseen maailmanpoliittiseen, 
taloudelliseen ja materiaaliseen tilanteeseen oli energiatehokkuuden ja 
ilmatiiviyden korostuminen rakentamisessa, jota siivitti keinotekoisten 
ja kemiallisesti prosessoitujen rakennusmateriaalien markkinoiden räjäh-
dysmäinen kasvu (Baker 2012; Ionescu ym. 2015; Murphy 2006; Mölsä 
2017). Esimerkiksi muovien käytön lisääntyminen teki rakennuksista tii-
viimpiä, mutta samalla edesauttoi kosteuden tiivistymistä ja näin ollen 
otollisten kasvuympäristöjen muodostumista homeille (Murphy 2006). 
Tietämys uusien materiaalien käyttäytymisestä laboratorioympäristön 
ulkopuolella oli heikkoa (Mölsä 2017). Silti vaikutti siltä, että uudet 
innovaatiot otettiin lähes varauksetta vastaan (Mölsä 2017), kuten oli 
tehty asbestin (Litvintseva 2019) tai muovien (Vogel 2008) kaltaisissa 
teollisissa kehityskuluissa. Siinä missä laboratoriot ovat puhtaita ja järjes-
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tyksessä, olivat näiden teknologioiden käyttöympäristöt materialiteeteil-
taan sotkuisia ja dynaamisia (Vogel 2008). 

Kun rakennuksista tuli tiiviimpiä, perinteinen painovoimainen ilman-
vaihto ei riittänyt – sen periaatteisiin kun kuuluu, että talo hengittää 
sisään muun muassa ikkunanpielien ja ulos hormin kautta. Painovoi-
maisen ilmanvaihdon riittämättömyys ilmatiiviissä rakennuksissa johti 
koneellisen ilmanvaihdon käyttöönottoon ja sitä kautta universaalien 
ilmanvaihdon standardien omaksumiseen (Ford 2015; Murphy 2006). 
Samalla rakennuksiin livahti oletus universaalista ruumiista, mikä selviää 
tarkastelemalla koneellisen ilmanvaihdon historiaa. 

1930-luvun yhdysvaltalaisten huippuyliopistojen tutkimuksissa muo-
dostettiin ensimmäiset standardit työtehokkuutta maksimoivalle sisätilo-
jen ilmanvaihdolle. Koehenkilönä käytettiin valkoihoista, kevyttä työtä 
tekevää tervettä miestä. Tutkimustulokset yleistettiin koskemaan kaikkia 
ihmisiä huolimatta koeasetelman vääristyneistä, ”normaalia” ruumista 
koskevista oletuksista (Murphy 2006). 1960-luvulta lähtien oppilaiden 
suorituskykyä on puolestaan pyritty parantamaan ilmastoinnin avulla, 
universaaleja standardeja etsien (Ford 2015). 

Kun rakennuksista oli tehty ilmatiiviimpiä ja energiatehokkaampia ja 
koneellisen ilmanvaihdon myötä sisätilojen ilman vaihtuvuus oli riittävä, 
myös tehokkaampi työskentely voitiin varmistaa. Kaiken piti olla hyvin. 
1980-luvulta lähtien rakennettujen ympäristöjen sotkuisuus ja villeys alkoi 
kuitenkin tulla havaittavaksi, kun raportit terveyshaitoista, jotka eivät tun-
tuneet mahtuvan minkään tiedetyn diagnoosin piiriin, alkoivat lisääntyä. 
Michelle Murphy (2006) on tarkastellut sisäilman terveyshaittoja, jotka 
aluksi nimettiin ”sairaan rakennuksen oireyhtymäksi” ja joita ilmeni eri-
tyisesti uusissa toimistorakennuksissa työskentelevillä naisilla. Usein syyksi 
esitettiin kemialliset aineet, joita erittyi sisäilmaan uusista rakennusmateri-
aaleista työtiloissa, joissa oli käytössä koneellinen ilmanvaihto. 

Murphy tarkastelee, miten eri tietokäytänteissä yritettiin tulla toi-
meen epävarmuuden kanssa, joka liittyi vaikeasti diagnosoitaviin ympä-
ristöherkkyyksiin. Kysymykset terveydestä ovat sidoksissa kysymyksiin 
vallasta ja tiedosta. Murphyn (2006) mukaan vaikeasti diagnosoitavien 
sisätiloissa ilmenevien ympäristöherkkyyksien ympärille kehittyi aktivis-
tiliikkeitä, jotka kehittivät omat metodinsa herkkyyksien todentamiseksi 
universaalia varmuutta etsivän biomedikaalisen tiedon rinnalle. Näitä 
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olivat esimerkiksi itsearviointiin perustuvat oirekyselyt, joiden on toi-
vottu mahdollistavan paikallisen tilanteen kartoittamisen ja jotka ovat 
olleet käytössä myös epäiltyjen homekoulujen yhteydessä. 

Ympäristöherkkyyksistä käytävä keskustelu oli myös tunteellista, 
kuten yhteiskunnalliset keskustelut ovat. Samalla kun ympäristöherkkyy-
det kasvoivat yhdeksi suurimmista sairauspoissaoloja aiheuttavista ilmi-
öistä Yhdysvalloissa, voimistui myös niiden vähättely ja tulkinnat massa-
hysteriana ja syntyperältään psykosomaattisina (Murphy 2006). Silloin 
kun myrkyllisen ruumiillisuuden keskustelut ottavat käyttöönsä tällaisen, 
mielen ja ruumiin jyrkkään erontekoon nojaavan dikotomisen argumen-
tointitavan, ne myös polarisoituvat helposti. Tällainen polarisoituminen 
on tuttu myös homekoulujen ilmiöstä. Julkisesta homekouluja koske-
vasta keskustelusta löytyy etenkin 2000-luvun alkupuolelta väitteitä, että 
ympäristöherkkyydet sijaitsevat vain ”korvien välissä”. Tällaiset väitteet 
eivät ole vieraita nykyäänkään (ks. Mölsä 2017). Eräs tutkimukseeni osal-
listunut vanhempi kertoi lääkärikäynneistä, joissa arveltiin lapsen sairas-
tamisen johtuvan psykologisista tekijöistä ympäristöherkkyyksien sijaan, 
eikä koulurakennuksen vaihtoon oikeuttavaa lääkärintodistusta herunut. 
Lapselle tämä näyttäytyi epätietoisuutena siitä, ”mikä mussa on vikana”. 
Suuremmin oireilevia oppilaita oli vain pieni osa koko koulun oppilas-
määrästä. Haavoittuvuudet jakautuivat epätasaisesti. 

Kun normatiiviset oletukset ruumiista ovat voimakkaita ja niiden yllä-
pitämiseen liittyy valta, on tällä selvästikin vaikutusta siihen, miten her-
kistyneet kokevat osallisuutensa ja kuulluksi tulemisensa yhteiskunnassa. 
Jos myrkyllisyys on kykyä aiheuttaa haittaa toiselle, eikö ympäristöherk-
kyyksien vähättelyssä voi olla kyse myös tästä? Murphy (2006) laajen-
taa yksilönäkökulmaa esittämällä, että määrittelyllä ei ole ainoastaan vai-
kutusta diagnoosiin ja hoitoon, vaan myös sosiaalisiin instituutioihin, 
kuten lakitupiin, terveysvakuutuksiin ja korvauksiin. Kun terveyskysy-
mys muunnetaan yksilön ominaisuudeksi ja epänormaaliudeksi, vapau-
tuvat rakentajat ja rakennusten omistajat, kuten yritykset ja kunnat, hel-
posti vastuusta. 

Myrkyllisyydellä on myös uutta luova potentiaali. Stacy Alaimolle 
(2010) ”ympäristösairaus” laajentaa ajatusta ruumiista (ja mielestä) 
ympäristöihinsä, korostaen niiden erottamattomuutta. Ympäristösai-
raus ei ole metafora, josta pitäisi päästä eroon, jotta sairauden todelli-
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suuteen päästäisiin käsiksi, vaan käsitteestä avautuu lukuisia materiaa-
lisia juonteita ja myös tapoja tuottaa epäoikeudenmukaisuutta. Toisin 
sanoen, kysymykset terveydestä, ympäristöistä ja sosiaalisesta oikeuden-
mukaisuudesta ovat yhteenkietoutuneita (Alaimo 2010) ja myrkyllisyy-
den tarkastelun kautta näihin yhdistelmiin on mahdollista päästä käsiksi. 
Ympäristöherkkyydet haastavat puhtaan biomedikaalisia ja vakiintuneita 
normatiivisia käsityksiä siitä, mikä ihmisruumis on ja voi olla, ja ketkä 
kaikki voivat osallistua sen muotoutumiseen. 

Kun keskustelin koulusta oireita saavien lasten kanssa, aloin ajatella 
rakennusta ruumiista irrallisen toimintaympäristön sijaan sen kanssa 
vuorovaikuttajana tai yhteismuotoutuvana toimijana. Esimerkiksi eräs 
tutkimukseeni osallistuneista lapsista kertoi havainnoivansa, missä pään-
särkyjä ja kurkun karheutta tulee ja vaihtavansa sitten mahdollisuuksien 
mukaan paikkaa selvittääkseen, helpottuuko olo. Vaikka toksisille raken-
nushomeille herkistymisestä on vaikea löytää juhlinnan aihetta niiden 
vaikeuttaessa tavanomaista arkista osallistumista, haastaa tällainen herk-
kyys ruumiin universaaliksi katsottuja piirteitä, samalla provosoiden 
esimerkiksi tutkimusta etsimään moniulotteisempia ja suhteisia tapoja 
jäsentää ruumiillisuutta. 

Tarkoitukseni ei ole pyrkiä argumentoimaan ympäristöherkkyyk-
sien ”aitouden” puolesta tai vastaan. Pikemminkin huomioni on myr-
kyllisyyden outoudessa tai vinkeydessä silloin kun se ymmärretään sekä 
ihmisten ja ei-ihmisten toimijuuksien myötä kehittyneenä että kerron-
nallisena ja kollektiivisena. Myrkky siis harvoin, jos koskaan, saavuttaa 
meidät puhtaana, vaan se on kietoutunut kulttuurisiin toimiin ainakin 
kahdella yhteenliittyvällä tavalla. Ensiksi, monet myrkyllisyydet synty-
vät kun ihmiset muokkaavat ympäristöjään samalla mahdollistaen uusia 
ei-inhimillisiä toimijuuksia, jotka vaikuttavat ihmisruumiisiin. Toiseksi, 
kun nämä myrkyllisyydet tekevät havaittavaksi ruumiiden mahdollisen 
haavoittuvuuden, alkavat ne häiritä yhteiskunnallisia käytänteitä, kuten 
koulutusta, vaatien niihin vastaamista tai reagoimista. Seuraavaksi tarkas-
telen, miten home myrkkynä voi vaikuttaa koulun suhteisiin ja miten sen 
myötä tuotetaan havaittavaksi muita myrkyllisyyksiä, mutta myös mah-
dollisuuksia. Tämän jälkeen palaan ympäristön muokkaamisen käytän-
teisiin ja niiden myötä syntyviin mahdollisiin myrkyllisyyksiin tarkastele-
malla siivoamista, ottaen näin käyttööni ihmistä laajemman tulokulman. 
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Häiriöitä arkisissa käytänteissä

Tutkiessaan asbestin paikallisia ja maailmanlaajuisia epäoikeudenmukai-
suuden reittejä Sasha Litvintseva (2019) toteaa myrkyllisen ruumiillisuu-
den olevan usein kytköksissä kapitalistiseen tapaan jäsentää ihmisen ja 
ympäristön suhdetta, yhteen psykologisen ruumiillisuuden muodoista, 
joka asettaa voiton ja kasvun terveyden ja selviytymisen edelle. Asbesti-
kaivoksen työntekijät esimerkiksi katsoivat sairastumisen kuuluvan työn-
kuvaan ja tärkeintä oli saada yritys kasvamaan ja kukoistamaan, sillä se 
määritti heidän paikallisyhteisönsä taloudellista tilannetta. Terveysky-
symykset eivät aina ole selkeitä, sillä ne ovat kietoutuneet jännitteisiin 
tapoihimme arvottaa asioita. 

Vietin pari viikkoa eräällä paikkakunnalla, jossa vanhemmat olivat 
aiemmin järjestäneet koululakon vauhdittaakseen kuntapäättäjien toimia 
koulussa havaittuihin homeongelmiiin puuttumiseksi. Elettiin aikaa, jol-
loin rakennushomeilla alkoi olla paljon painoarvoa julkisessa keskuste-
lussa ja medioissa. Vierailuni aikaan niin paikallislehdissä kuin valtakun-
nallisissa tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa käytiin keskusteluja 
sekä tämän kyseisen koulun tilanteesta että koulujen sisäilmaongelmista 
laajemmin. Kun keskustelin vanhempien ja heidän lastensa sekä koulun 
opettajien kanssa, huomasin, että home – sekä materiaalisena että sosiaa-
lisesti performoituna ja kamppailtuna – tuotti keskusteluun myös muita 
kuin terveyshaittoja, muita mahdollisia myrkyllisyyden muotoja, mutta 
myös mahdollisesti luovia jännitteitä. 

Opettajat yhtäältä totesivat toksiineille altistumisen vaarat, mutta 
myös painottivat, että on tärkeää saada koulun arki ja opetus etene-
mään suunnitellusti, etteivät oppilaat jää muista jälkeen. Home ja sen 
sosiaalinen rakentuminen vaikuttivat ainakin opetukseen, vanhempien 
ja koulun välisiin suhteisiin, oppilaiden käyttäytymiseen ja jaksamiseen. 
Vanhempien, oppilaiden ja opettajien kanssa keskustellessani he toivat 
useilla tavoilla esiin, kuinka myös arki oli muuttunut. Tämä tarkoitti 
esimerkiksi poikkeusjärjestelyitä opetuksessa (kuten oppilaiden uudel-
leen sijoittelua ja luokkahuoneiden sulkemista) ja oppilaiden muuttu-
via tapoja suhtautua koulun tavaroihin (kuten joidenkin opetusmateriaa-
lien koskettamisen välttelyä) ja koulun eri paikkoihin (kuten vaarallisten 
koulun osien välttelemistä tai homeen bongaamista seinistä ja katosta). 
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Arjen muuttuminen näkyi ja tuntui myös sairauspoissaoloina ja oman 
ruumiin muutoksen tarkasteluna (esimerkiksi suhteessa oireiden lisään-
tymiseen ja vähenemiseen eri tiloissa). Opettajat kokivat joidenkin oppi-
laiden käyttäytymisen muuttuneen jopa ylimieliseksi ja he puhuivat kou-
lutehtävien laiminlyömisestä. Vanhemmat kertoivat arjen muuttuneen 
”perushoitamisesta” koulurakennuksen terveellisyydestä huolehtimi-
seen, tiedonhankintaan ja yhteydenottoihin, jolla oli vaikutusta heidän 
jaksamiseensa ja sosiaaliseen elämäänsä. Heidän kerronnassaan hoitami-
nen laajeni lapsista niihin rakennuksiin, joissa lapset päiviään viettävät. 
Samalla vanhemmat kokivat kamppailun tuoneen yhteisön vanhempia 
yhteen ennenkuulumattomalla tavalla ja saaneen aikaiseksi voimakasta 
yhteisöllisyyttä. 

Vanhemmat kokivat kuntapäättäjien puuttumattomuuden koulun 
tilanteeseen vahingollisena ja lapsia haavoittavana, kun taas opettajat 
huomasivat vanhempien aktivismin haavoittavuuden oppilaiden käyttäy-
tymisen muutoksina ja heidän työnsä ja arkensa vaikeutumisena. Opet-
tajat yhtäältä toivat esiin, että he ovat kunnan työntekijöitä ja näin ollen 
palkattuja huolehtimaan opetussuunnitelman etenemisestä, mutta jotkut 
oppilaat olivat jääneet lukukauden aikana paljon muista jälkeen. 

Koulurakennuksen kunto ja ympäristöterveyden kysymykset eivät 
mahdu virallisen opetussuunnitelman kehyksiin, kun koulu ajatellaan 
yleisesti ottaen ainoastaan ihmisten välisenä tietojen ja taitojen kerryt-
tämisen paikkana. Myös ympäristökasvatus ajatellaan usein koululuokan 
ja sen ihmisten ulkopuolisen ympäristön tarkasteluksi (Tammi, 2020). 
On myös vaikea tarttua ajatukseen rakennuksista ja ihmisistä ympäris-
töinä etenkin silloin, kun keskustelu on jännitteinen paikallisesti – ope-
tusta kun ei perinteisesti ajatella poliittisena toimintana. Jotkut opetta-
jat tosin keksivät ottaa homekamppailun esimerkiksi yhteiskunnallisista 
liikkeistä, tuoden oppilaiden tiedoksi sekä vanhempien että kuntapäät-
täjien sanomalehdissä julkaistuja tulokulmia, pyrkimättä itse ottamaan 
kantaa. Opettajien kesken oli ihmetelty, miksei muista paikallisesti tär-
keistä terveyskysymyksistä, kuten tupakoinnista sisätiloissa tai energia-
juomien ja teollisesti tuotettujen valmisruokien runsaasta käytöstä käyty 
yhtälailla keskustelua. Usein kun jotain tehdään havaittavaksi, tehdään 
jotain muuta havaitsemattomaksi (Chen 2012). Näin myös home vai-
kutti määrittyvän yksiselitteisesti myrkyksi, tai ainakin mahdolliseksi sel-



74

laiseksi, vaikka monet homeet ovat myös tärkeitä kulttuurisia yhteistyö-
kumppaneitamme ja elintärkeitä lahottajia.

Toisaalta opettajat ilmaisivat tyytyväisyyttään, että vanhemmat olivat 
ottaneet koulurakennuksen kunnon esille – koskihan terveyshaitta myös 
opettajia – vaikka karsastivatkin joitain uhkaavammiksi kokemiaan kei-
noja, joilla vanhemmat asiaa ajoivat. Joillekin oppilaille kysymys homeesta 
ja koulurakennuksesta näyttäytyi vanhempien ja opettajien välisenä kiis-
tana ja he kokivat, että heidän tuli valita, kummalle puolelle he asettuvat. 
”Eiks ne vois vaan sopia”, kuten yksi lapsista tuhahti. Kun pyysin lapsia 
kertomaan tarinoita homekoulusta, huomasin homeen myös kiehtovan 
heitä sen lisäksi, että se näyttäytyi terveydelle vaarallisena myrkkynä, joka 
piti saada pois. Paikallisessa kamppailussa nähtiin myös mahdollisuuk-
sia lasten tulevan kansalaisuuden suhteen. Monet aikuiset arvelivat, että 
jossain vaiheessa lapset voisivat muistella tätä paikallista kamppailua esi-
merkkinä aktiivisesta kansalaisuudesta ja ammentaa siitä voimaa tarttua 
heitä koskettaviin epäkohtiin. 

Paikallisesti homekysymys kytkeytyi monella tapaa koulunväen arkeen 
ja vaati normaalien rutiinien muokkaamista. Vaikutti siltä, että koulu-
tuksen, terveyden ja sosiaalisten suhteiden välillä oli haastavia jännitteitä, 
joita opettajat, vanhemmat ja homeelle herkistyneet oppilaat yrittivät 
erinäisin tavoin vapauttaa. Samalla tuli havaittavaksi tapoja, joilla lap-
suutta voidaan elää melko luovastikin erinäisten lasten ruumiisiin koh-
distuvien toimien ristipaineessa (ks. Tammi 2019). Lopulta tilanteeseen 
saatiin ratkaisu, kun koulu päätettiin purkaa ja tilalle rakentaa uusi. Jäl-
jelle jäi kuitenkin kysymyksiä: Mitä pitäisi tehdä kaikille mahdollisesti 
saastuneille oppimateriaaleille? Mitä jos oireet jatkuvat uudessa koulu-
rakennuksessa, vaikka sisäilmamittaukset eivät tuottaisi kriittisiä arvoja? 
Mitä jos jo tapahtunut altistus kehittyy jossain vaiheessa terveyshaitaksi, 
kuten astmaksi?

Hidas myrkyllisyys

Samaan tapaan kuin Eganin (2008) tarkastelema teollisuuden vapautta-
man elohopean muuntuminen myrkylliseksi metyylielohopeaksi mikro-
bien toiminnan seurauksena, myös homekoulut tarjoavat mahdollisuu-



75

den teoretisoida toimijuuksia, jotka eivät ole pelkästään intentionaalisia 
tai inhimillisiä, vaan jotka yhtä kaikki vaikuttavat siihen, mitä ihmisyys 
voi olla ja mitä kasvaminen voi olla. Homekouluja ei kukaan rakentanut 
tieten tahtoen, mutta ihmisen toimet tuottivat ympäristöllisiä muutok-
sia, jotka lopulta palautuivat ihmisiin terveyshaittoina. Tarkastelemani 
koulun arkea siivitti epävarmuus siitä, miten herkistyneisiin ruumiisiin 
tulisi suhtautua ja mikä niitä oikeastaan tuotti. 

Mirja Salkinoja-Salonen kumppaneineen (2016) tutki kosteusvauri-
oisia kouluja Espanjassa, Hollannissa ja Suomessa. He tekivät kiinnosta-
van havainnon. Vaikka espanjalaiset koulut olivat likaisempia mikrobio-
logisesti havainnoituna, kärsivät suomalaisten koulujen lapset enemmän 
sisäilmaongelmiin liitetystä oirehdinnasta. Löydöksen merkitystä pohti-
essaan he ehdottivat homeongelmien voivan johtua joiltain osin raken-
nuksessa käytetyistä kemikaaleista. Esimerkiksi boorikemikaalien käyttö 
rakennusmateriaaleissa, kuten ääni- ja lämpöeristeissä ja antibakteerisissa 
siivousaineissa tappaa kyllä suurimman osan mikrobeista, mutta samalla 
tarjoaa kilpailuedun myrkyllisille homesuvuille, jotka ovat näille kemi-
kaaleille vastustuskykyisiä (Salkinoja-Salonen 2016). Monet myrkylli-
sistä yhdisteistä, jotka päätyvät ihmisruumiiseen ovatkin kulttuurisen 
toiminnan myötä liikkeellä ja täten sekä kulttuuria että luontoa samaan 
aikaan (Egan 2008).

Argumentti koulujen ”kuoliaaksi siivoamisesta” (Salkinoja-Salonen 
2016, 105) on erityisen kiintoisa, kun sitä tarkastellaan Rob Nixonin 
(2011) ”hitaan väkivallan” käsitteen kanssa. Nixon vaatii, että välittö-
män ja silminnähtävän väkivallan lisäksi olisi tarkasteltava väkivaltaa, 
joka ilmenee asteittaisesti ja piilossa katseelta, hajaantuu ajallis-tilallisesti 
ja jota ei yleensä ajatella väkivaltana laisinkaan. Nixon käyttää yhtenä 
esimerkkinään maailmanpankin johtajan esitystä viedä Yhdysvaltojen 
myrkyllisiä jätteitä Afrikan valtioihin, missä tämän mukaan on suhteessa 
vähemmän saasteita. Jätteiden vieminen toisten huoleksi ei ole varsinai-
sesti suoraa väkivaltaa, mutta myrkkyjen käsittelyn ja käsittelemättä jät-
tämäisen myötä ja niiden maaperään imeytymisen myötä väkivalta olisi 
tullut (ja myös on tullut) kouriintuntuvaksi. 

Mikrobit eivät ole mahtuneet yleisesti ottaen sellaisten olioiden jouk-
koon, joita kohtaan tekemämme toimet katsottaisiin väkivallaksi. Pyr-
kimys siivota rakennukset mikrobeista on edellyttänyt mikrobien mää-
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rittelemistä lähtökohtaisesti haitallisiksi, vaikka nykytiedon valossa vain 
pieni osa mikrobeista voi olla ihmisille haitallisia, suurimman osan ollessa 
hyödyllisiä tai vaikutuksiltaan ei tiedossa olevia (Yong 2016). Homekou-
lujen ilmiö antaa aihetta pohtia, miten luonnon ja kulttuurin kahtiaja-
koon perustuvat pyrkimyksemme tehdä ympäristöistämme vain meidän 
ympäristöjämme voi itse asiassa laittaa liikkeelle uusia myrkyllisyyksiä. 
Pidän kiinnostavana ajatuksena, että ympäristöherkkyyksissä voisi olla 
kyse velasta, jonka maksutapa ja -aikataulu eivät ole tiedossa ja jota ei 
voida lopulta tyhjentävästi hyvittää, kuten Sasha Litvintseva (2019) teo-
retisoi asbestin kohdalla. Velkaa tai ei, ihmisen ja ympäristöjen suhteet 
muotoutuvat yllätyksellisesti monilla, myös kulttuuria ja taloutta laajem-
milla ajallisuuksilla. 

Nixonin (2011) hitaan väkivallan käsitettä hyödyntäen, myös raken-
nusten ihmiskäyttäjiin kohdistunut myrkyttäminen on ollut ei-inten-
tionaalista, yllätyksellistä ja näkymättömissä materialisoituvaa. Vaikka 
emme käsitteellistäisi tätä väkivaltana, antaa siivouskäytänteiden, kemi-
kaalien, rakennusten, mikrobien ja ihmisten tarkastelu samassa teks-
tissä aihetta ajatella, kuinka ne voivat olla toisiinsa yhteydessä, saaden 
aikaiseksi vaivaannuttaviakin myrkyllisiä maailmoita. Yksi Nixonin tär-
keistä huomioista on, ettei poliittisten vaalien ajallisuus ole samantahti-
nen hitaan väkivallan kanssa. Homeongelmat ovat osin syntyneet päätös-
ten myötä, joita tehneet poliitikot eivät enää ole vallan kahvassa. Monet 
homekoulut ovat käyneet läpi niin uusien rakennusmateriaalien yleis-
tymisen, mutta myös lamakauden säästöt. Toisaalta monet kemialliset 
herkkyydet syntyvät myös uusissa rakennuksissa. Vastuut rakentamisesta 
ovat olleet sirpaileituneita työmaiden koostuessa useista alihankkijoista 
ja niiden alihankkijoista. Rakennusmateriaalien reittejä on vaikea selvit-
tää ja usein niiden tuottamiseen liittyy myös ympäristöllisiä ja paikallis-
ten yhteisöjen elämään vaikuttavia myrkyllisyyksiä (esim. rakennuksissa 
paljon käytetyistä kipsilevyistä, Galay 2008). Sopimuksissa painotetaan 
matalia taloudellisia kustannuksia ja aikataulut ovat tiukkoja, johtuen 
tehokkuusvaatimuksista. Rakennusaikataulusta myöhästymisistä seuraa 
taloudellisia sanktioita. Vasta viime vuosina on tarkennettu urakoitsi-
jan velvollisuuksia rakennuksen kunnosta myös sen valmistumisen jäl-
keen. Prekaarissa kapitalismissa korostuu kiireisyys, kun huomio kiinnit-
tyy selviytymisen (saatikka hoitamisen) sijaan jatkuvaan voiton kasvuun. 
Samalla itse materiaalit tehdään helposti mykiksi, ikään kuin ympäristö 
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olisi vain tausta ihmisten kulttuurisille seikkailuille, kuten Val Plumwood 
(1993) sanoo. 

Herää uusia kysymyksiä: voidaanko puhua sellaisesta kuin ympäris-
tön terveys tai mikrobien terveys? Voidaanko terveyttä määritellä ihmistä 
laajemmin? Jos diversiteetin näivettäminen kouluissa voi johtaa ihmisille 
myrkyllisiä toksiineja tuottavien homeiden valta-asemaan, eikö tämä tar-
koita, että terveyden kysymykset ovat sidoksissa ympäristön terveyden 
kysymyksiin laajemminkin? Sisäilmaongelmat ja tämänhetkiset globaa-
lit ongelmat (massasukupuutto, ilmastonmuutos, metsien laajamittaiset 
avohakkuut, suurkaupunkien liikennesaasteet, covid-19 pandemia) eivät 
tästä tulokulmasta ole toisistaan täysin erilaisia ilmiöitä, vaikka niiden 
skaalat vaikuttavat erilaisilta (ks. Tammi 2019). 

Ilma kontaktialueena

Yhtäältä homekoulujen ilmiö voidaan sijoittaa teknologisen kehityksen 
ja ongelmattomaan edistykseen luottamisen jatkumolle Eganin (2008) 
ja Litvintsevan (2019) tapaan. Vaikka koko ilmiökenttää on mahdotonta 
kattavasti kartoittaa, olen tässä seurannut muun muassa rakentamisen, 
ilmanvaihdon ja siivoamisen edistyksellisiä juonteita. Näissä kaikissa on 
havaittavissa pyrkimys kohti tehokkaampaa (energiatehokkaampaa, mik-
robeja tuhoavampaa, työtehokkuutta lisäävää) toimintaa, vaikka myös 
muitakin juonteita on (kuten sisätilojen etuoikeutetun mukavuuden ja 
viihtyisyyden juonteet ja talouspoliittisiin muutoksiin vastaamisen juon-
teet). Näiden prosessien kautta tietyille toksiineja tuottaville homeille 
näyttäisi kuitenkin tarjoutuvan mahdollisuus kukoistaa. Kun toksiinit 
kulkeutuvat ihmisiin synnyttäen herkkyyksiä ja nämä muutokset asettu-
vat käytänteisiin, kuten koulutukseen, syntyy jännitteitä, joiden käsitte-
lyllä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia paitsi yksittäisten ihmisten elä-
miin, myös yhteiskunnan rakentumiseen laajemminkin. Tärkeä huomio 
kirjan tehtävän kannalta on, että myrkyllisyyden ajallisuudet voivat olla 
ei-lineaarisia, ennakoimattomia ja sukupolvisuhteet ylittäviä, hitaita myr-
kyllisyyksiä, jotka nousevat toimista, joiden mahdollista myrkyttävyyttä ei 
tulla ajatelleeksi. Tällainen myrkyllisyys ei ilmene räjähtäen kuin Tserno-
bylin ydinreaktori, vaan hiiviskellen kuten ilmastonmuutos. 
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Silti, samalla kun myrkyllisyys on lamauttavaa ja heikentävää, voi se 
myös tuottaa uusia yhteyksiä ja haastaa vakiintuneita normatiivisia käsi-
tyksiä esimerkiksi ruumiista. Ympäristöherkkyydet vaikuttavat olevan 
liian monipuolisia ja liian paikantuneita jotta ne voitaisiin yleistää. Ne 
eivät myöskään ilmene puhtaina, vaan kietoutuneina kulttuurisiin käy-
tänteisiin sekä siinä, miten ne syntyvät, että siinä, miten niihin vastataan. 
Koulujen monilajiset ruumiit eivät pysy paikoillaan kuin näytteet petri-
maljassa. 

Toisaalta, kuten Thom van Dooren (2020) esittää tarkastellessaan 
Covid-19 pandemiaa, on tärkeää etsiä viruksen alkuperää, sillä tällä on 
episteemisiä seurauksia: hahmottamalla paremmin, miten virus mutatoi-
tuu ja leviää, voimme rakentaa interventioita. Samalla tapaa on epistee-
misesti tärkeää kartoittaa, keitä sisätilojen ihmisiä myrkyttävät toimijuu-
det ovat ja mistä ne ovat tulleet, jotta voidaan rakentaa interventioita ja 
kokeilla eri ratkaisuja. Tällaisilla pyrkimyksillä on yhteiskunnallisia seu-
rauksia. Homekouluista ja -herkkyyksistä on viimeistään 2000-luvulla 
raportoitu kiihtyvään tahtiin, sosiaalisessa mediassa on perustettu aihetta 
käsitteleviä ryhmiä, koululakkoja on järjestetty erityisesti vanhempain-
yhdistysten taholta toistakymmentä, ympäristöministeriö on käynnistä-
nyt valtakunnallisen toimenpideohjelman kotimaisen rakennuskannan 
tervehdyttämiseksi, uusia asiantuntija-aloja ja opintokokonaisuuksia on 
perustettu, mittarit ovat monipuolistuneet ja tarkentuneet, ilmastointi-
laitteita myyvät yritykset ovat kasvaneet vuosi toisensa jälkeen, rakennus-
markkinoille on tullut homeresistantteja tuotteita, vain muutamia esi-
merkkejä mainitakseni. Samalla kun nämä juonteet kertovat sisätilojen 
terveellisyyden kysymysten laajenemisesta kuumiksi puheenaiheiksi ja 
”pirullisiksi ongelmiksi”, ne myös viestivät siitä, että sisätiloista on tullut 
niin elämäntapamme kuin koulutuksen lähes kyseenalaistamaton normi. 
Taloista on tullut kaupungistuneessa maailmassa teollisia ja teknologisia 
proteeseitamme, ensisijaisia elinympäristöjämme. 

Jo vuonna 1989 ihmisten ajankäyttöä koskevat tutkimukset esitti-
vät, että ulkotiloissa vietetään marginaalisen vähän päivittäisestä ajasta 
(1.7-7.9%). Tutkijat esittivät tällöin, että läntisestä ihmisestä on tullut 
enenevässä määrin ”sisälaji” (Ott 1989). Tämä argumentti on vahvistu-
nut entisestään. 2001 julkaistussa tutkimuksessa todettiin amerikkalais-
ten viettävän keskimäärin 89% sisätiloissa ja 6% kulkuneuvoissa (Klepeis 
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ym. 2001). Suomalainen tutkimus vuodelta 2012 puolestaan tarkasteli 
eri-ikäisten helsinkiläisten ajanviettoa ja arvioi sisätiloissa vietetyn ajan 
osuudeksi 81-92% (Hussein, Paasonen & Kulmala 2012). Erityisesti 
tällainen siirtymä lienee havaittavissa kaupungeissa, mutta siihen liittyy 
myös laajemmin teollistuminen ja siitä seurannut vapaa-ajan lisääntymi-
nen ja sen teknologisoituminen. 

Voisiko olla niin, että sisätilojen muotoutuminen ihmisen pääasialli-
seksi elinympäristöksi vahvistaa myös ajatusta ihmisen ja muun maail-
man erillisyydestä? Kun huomaamme elävämme mikrobien seassa, mure-
nee tällainen oletus ihmisen erillisyydestä nopeasti. Toinen keino haastaa 
tällaista oletusta on kiinnittää huomiota ilmaan. Siinä missä suurissa maa-
ilman metropoleissa kärsitään huonosta kaupunkien ilmanlaadusta sekä 
teollisuuden ja liikenteen myrkyistä, on sisäilmasta tullut kasvava huo-
lenaihe, jonka myös maailman terveysjärjestö (WHO 2009) on tunnista-
nut. Aiemmin tarkastelemissani rakentamisen muutoksissa on kyse myös 
ilmasta ja sen kontrolloimisesta. Heti kun tarkastelemme ilmaa lähem-
min, huomaamme, että se on paikantunutta ja sen koostumus vaihte-
lee suhteessa siihen sidoksissa oleviin materialiteetteihin. Kun alamme 
ajatella ilmaa tilanteisesti vaihtelevana yhdistelmänä, ei hengittäminen-
kään enää ole neutraali, puhtaan biologinen ruumiintoiminto, vaan se 
on yhdistynyt taloudellisiin, poliittisiin, kulttuurisiin ja materiaalisiin 
voimiin, kuten teollisuuteen ja rakentamiseen. Rakennusten sisäilma on 
paitsi sitä, mitä rakennukseen pääsee sisään ja sieltä ulos, myös sitä, mitä 
rakennuksessa olevat materialiteetit tuottavat sinne: hilsettä, hiuksia, 
ihosoluja, mikrotekstiilejä, paperikuituja, mineraaleja, kaasuja, tuoksuja, 
ääniä ja itiöitä, muiden muassa. Myös monet virukset leviävät ilmateitse. 
Ilmaa voisikin kuvata ”kontaktialueeksi” (Haraway 2008), jossa lajit 
kohtaavat, vaihtavat aineita ja muuttavat muotoaan. Tai kuten Harold 
Fromm (1997) toteaa: ”ympäristö, kuten sen nyt ymmärrämme, läpäi-
see meidät loputtomin aalloin, ja jos voisimme katsella itseämme mikro-
skooppisella time-lapse -videolla, näkisimme veden, ilman, ruuan, mik-
robien, toksiinien saapuvan ruumiiseemme samalla kun vuodatamme, 
eritämme ja hengitämme prosessoituja materiaaleja takaisin ulos”. 

Kun myrkyllisyys aletaan ymmärtää luontokulttuurisena, voidaan 
huomata, etteivät vesi, ilma, ruoka, mikrobit, toksiinit puolestaan saavu 
meihin puhtaan luonnollisina, vaan sekoittuneena kulttuurisiin käytän-
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teisiin. Ne saapuvat meihin lääkkeiden jääminä vesijohtovedessä, ilman-
suodattimilta lennähtävinä itiöinä, kosmetiikan mikromuoveina, lyi-
jypitoisina tuontileluina (Chen 2012), hyönteismyrkyin kyllästettyinä 
elintarvikkeina, virusepidemioina siellä, missä ihmiset (ja muut eläimet) 
kokoontuvat suurissa määrin, muun muassa. 

Miten elää yhdessä hyvin, myrkyllisyyksien seassa?

Samalla kun ”meistä” on tullut sisälaji, joka voi nauttia mukavasta sisä-
lämpötilasta ja turvallisesta suojasta välillä rankoiltakin sääilmiöiltä, ei 
myrkyllisyys ole noudattanut tätä etuoikeuksien systeemiä. Kuten Yhdys-
valtojen kemikaaliherkkyyksien ilmiö, myös homekoulut ovat lisänneet 
tietoisuutta, että myrkyllisyys ei ehkä koskekaan ainoastaan kaukaisissa 
maissa ja köyhemmissä naapurustoissa eläviä. Kuten toimistot, eivät kou-
lutkaan yksinkertaisesti eristä ihmistä luonnosta. Homekoulut ovat teh-
neet kouriintuntuvaksi sen, että ymmärtääksemme paremmin mitä on 
olla ihminen, on otettava huomioon laajempi materiaalinen ja monilaji-
nen suhteisuus. 

Niinpä episteeminen kysymys, jonka homekoulut esittävät on tärkeä, 
mutta ontologinen ja samalla eettinen kysymys ihmisten ja ympäristöjen 
suhteesta on vähintään yhtä ajankohtainen. Jos mietimme ”kuoliaaksi sii-
voamista” (Salkinoja-Salonen 2016) ja ”hidasta väkivaltaa” (Nixon 2011) 
tai hidasta myrkyllisyyttä, voimme huomata, etteivät ihmisten toiminnan 
seuraukset ole yksiselitteisesti paikannettavissa vain ihmisten väliseen, 
vaan niillä olla seurauksia, jotka usein ensin muuttavat, heikentävät tai 
myrkyttävät ympäristöjä, minkä jälkeen ne palautuvat epätasaisesti myös 
ihmisiin. Käynnissä olevan Covid-19 pandemian aikana on tavanomaista 
lukea sodankäynnin metaforalle pohjaavia kommentteja: ihmiskunnalla 
on yhteinen vihollinen ja sen voittaminen (tuhoaminen) nähdään yhtei-
senä tehtävänä. Thom van Dooren (2020) on todennut, että nykyisessä 
Covid-19 pandemiassa on kuitenkin perimmältään kyse häiriintyneestä 
suhteesta ihmisyhteisöjen, eläinten ja ympäristöjen välillä, kuten on ollut 
myös monien aiempien epidemioiden kohdalla. Esimerkiksi tehotuotan-
nolla on paitsi vaikutuksia eläinten terveyteen, myös virusten mutatoi-
tumiseen lajirajat ylittäviksi zoonooseiksi ja tätä kautta ihmisten ruumii-
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siin. Ehkäpä myös homekoulut vaativat meitä miettimään suhteitamme 
ympäristöihin pohjamutia myöten uudelleen. 

Usein ympäristöllä ajattelemme ruumiimme ulkopuolista tai rakennus-
ten ulkopuolista, mutta homekouluja tarkastellessamme huomaamme, 
kuinka rakennus on jo lähtökohtaisesti monilajinen ympäristö. Sama 
pätee ruumiiseemme, ottaen huomioon, että olemme kauttaaltaan eri-
näisten mikrobiyhteisöjen asuttamia ja ilma, jota hengitämme, yhdis-
tää meidät ympäristöihimme. Mitä seurauksia voi monilajisuuden tulo-
kulmasta olla sillä, että elinympäristömme rajautuvat enenevässä määrin 
sisätiloihin? Entä mitä seurauksia voi olla sillä, että sisätilojen ja oman 
ruumiimme monilajisuuteen suhtaudutaan välinpitämättömästi tai viha-
mielisesti, tai ettemme yksinkertaisesti sisällytä vaikkapa mikrobeja maa-
ilmankuvaamme muutoin kuin vihollisinamme? Nyt kun eläinkäänne 
– eläinten merkityksen tunnistaminen yhteiskuntien ja ihmisyyden muo-
toutumisessa – on vakiintumassa eri tieteenaloilla, myös lapsuudentutki-
muksessa ja kasvatuksessa, tulisiko meidän tehdä myös mikrobikäänne 
(Hird 2009), jonka kautta pureutua hienojakoisesti kysymyksiin haa-
voittuvaisuuksien ja mahdollisuuksien epätasaisesta jakautumisesta niin 
ihmisten välillä kuin ihmisten ja ”ei-ihmisten” välillä (Tammi 2020)? 

Kun kirjan teeman hengessä pohdin, miten voitaisiin paremmin puut-
tua aikuisten lapsia laiminlyövään ja vahingoittavaan toimintaan, ei 
minulla ole vedenpitäviä vastauksia. Monet myrkyllisyydet kehittyvät 
ihmisten ja ei-ihmisten monimutkaisen yhteistoiminnan seurauksena ja 
usein ennakoimattomasti sukupolvet ylittävillä ajallisuuksilla. On tärkeää 
vastata epistemologisiin kysymyksiin, joita myrkyllisyydet meille esittä-
vät. Olen koettanut pitää kiinni myös siitä ontologisesta (ja samalla eet-
tis-poliittisesta) haasteesta, jonka myrkyllisyys meille asettaa: uudet myr-
kyttyneet ruumiit kysyvät kysymyksiä suhteistamme toisiimme. Myrkky 
liikuttaa ja osoittaa, että kulttuuriset toimemme ovat sidottuja muihin 
luonnollisiin toimijuuksiin. Myrkyllisyyteen ei täten pitäisi suhtautua 
maailmoistamme poistettavana asiana, ikään kuin olisi mahdollista palata 
johonkin puhtaaseen myrkyttömään alkutilanteeseen. Emme voi täysin 
kontrolloida myrkyn muotoja. Kun otamme ihmistä laajemman tulokul-
man vakavasti, voimme avartaa oletuksiamme taloudellisen kehityksen ja 
teknologisen edistyksen auvoisuudesta ja ihmisen ylivertaisuudesta. Myr-
kyllisyyksien tarkastelun kautta voimme lopulta muistuttaa itsellemme 



82

toimivamme epävarmassa ja suhteisessa maailmassa, emme sen ylä- tai 
ulkopuolella. Se on ainoa paikka, mistä voimme lähteä liikkeelle.

Sodankäynnin, eristämisen, jatkuvan kasvun, tehostamisen ja tuho-
amisen rinnalla ja sijaan onkin kysyttävä epävarmempia, kuten ei-line-
aarisia kysymyksiä myrkyllisyydestä. Cielemęckan ja Åsbergin (2019) 
mukaan myrkyllisyyden tarkastelu voi auttaa huomioimaan maailman 
moninaisia haavoja ja rakentamaan toipumisen ja hoitamisen keinoja 
kysymällä: ”Kuka saa elää, leikkiä, menestyä ja selviytyä ja kuka kärsiä 
ja kuolla ’hitaan väkivallan’ (Nixon 2011) seurauksena, joka syntyy myr-
kyllisten yhdisteiden ja sosioekonomisen haavoittuvaisuuden yhdistel-
missä?” Posthumanistiselle tarkastelulle tärkeää yhdistelmien kartoitta-
misen lisäksi onkin myös sen kysyminen, miten elää yhdessä ”niin hyvin 
kuin mahdollista” (Puig de la Bellacasa 2017). Tämä on epävarmuuden 
ja suhteisuuden hyväksyvä kysymys, joka ei tarjoa pelastusta ja lopulli-
sia ratkaisuja, vaan pyrkii huomaamaan epäpuhtaan ja sakean osallistu-
misen maailmojen tekoon (Puig de la Bellacasa 2017). Paikantuneiden 
myrkyllisyyksien kautta pääsemme esittämään kysymyksiä sekä ihmisten 
välisistä että ihmisten ja ympäristöjen välisistä suhteista ja käytänteistä, 
epätasaisesti jakautuvista ja myös yllätyksellisistä haavoittuvaisuuksista ja 
mahdollisuuksista. Palaan näin lapseni kysymykseen siitä, mikä kaikki 
on myrkyllistä ja sallin tälle kysymykselle sen monimutkaisuuden ja epä-
varmuuden. 
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Tapio Litmanen & Tuomo Virtanen

LASTEN MYRKYTETTY MAAILMA 
Kemikalisaatio myrkyllisenä perintönä 

tuleville sukupolville 

Johdanto

“Pikku tyttöni … […] Kun hän syntyi… Hän ei ollut lapsi vaan elävä 
pussi, joka oli ummessa joka puolelta, ilman ainoatakaan rakoa, vain 
silmät olivat auki. Potilaskorttiin kirjoitettiin: ‘tyttö, joka on synty-
nyt vaikeasti epämuodostuneena: anusaplasia, vagina-aplasia, vasem-
man munuaisen aplasia…’ Siltä se kuulosti tieteellisellä kielellä, mutta 
arkikielellä tältä: ei pimppiä, ei peppua, yksi munuainen… [...] Hän 
on Tšernobyl-invalidi.” (Aleksijevitš 2015, 129). 1 

1 Sitaatti on Nobel-voittaja Svetlana Aleksijevitšin kirjasta “Tšernobylistä nousee 
rukous”. Vaikeasti vammaisena syntynyt lapsi on äitinsä mukaan Tšernobyl-invalidi. 
Hän edustaa sitä suurta joukkoa lapsia, jotka ovat joutuneet kohtamaan voimape-
räisesti kemikalisoituneen ympäristön. Ydinvoimalaonnettomuus on äärimmäinen 
esimerkki kemiallisten prosessien hallinnan menettämisestä ja kemiallisesta saastu-
mista. Kuten Chalmersin teknillisen korkeakoulun kemiallisen ja biologisen insi-
nöörityön professori Mark Foreman osoittaa, onnettomuuden kemia auttaa ymmär-
tämään ympäristöön päässeitä aineita, radioaktiivisten materiaalien liikettä sekä 
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Kemikalisaatio muuttaa pysyvästi maailmaamme. Puhutaan muun 
muassa siitä, kuinka tulevat sukupolvet joutuvat kohtaamaan pysyvästi 
myrkytetyn maailman. Oletuksena on, että tämä pysyvä myrkyllisyys 
tulee häiritsemään tulevien sukupolvien elämäntapaa ja olemassa olevaa 
yhteiskunnallista järjestystä. Kemikalisoituminen tulee myös edellyttä-
mään siihen sopeutumista. (Liboiron ym. 2018.) 

Tässä artikkelissa myrkylliset aikuiset ymmärretään ympäristösosiolo-
gisena käsitteenä, joka viittaa edeltävien ja nykyisten sukupolvien tuotta-
maan myrkylliseen perintöön tuleville sukupolville. Tämä perintö uhkaa 
ympäristöä ja terveyttä sekä tuottaa paljon harmia pitkälle tulevaisuu-
teen. Mietittäessä sukupolvien välisiä suhteita joudutaan käsittelemään 
vaikeita kysymyksiä niin ympäristöoikeudenmukaisuuden kuin myös 
sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden ja jako-oikeudenmukaisuu-
den näkökulmista2. Sukupolvien ja jako-oikeudenmukaisuuden tarkas-
teleminen on perusteltua, koska vahva empiirinen näyttö osoittaa, että 
esimerkiksi saastuminen on maantieteellisesti epätasaisesti jakautunutta, 
ja että saastumisesta johtuvat lasten kuolemat kasautuvat matalan tai kes-
kitason tulojen maihin (Landrigan ym. 2019).

Keskustelu ympäristöoikeudenmukaisuudesta heräsi 1970-luvulla 
siitä havainnosta, että vähävaraiset perheet ja eri tavoin yhteiskunnan 
marginaalissa olevat henkilöt tai esimerkiksi etniset yhteisöt kohtaavat 
muita suuremman ympäristöllisen riskin. Asuinyhteisöjen muodostamat 
ryhmät kamppailivat 1980-luvun ympäristöprotesteissa saastuttavien 

sitä, kuinka radioaktiivisuus ja materiaalit käyttäytyvät, kun ne saavuttavat ihmi-
set, eläimet ja kasvit (Foreman 2015, 13). Lukuisissa lääketieteellisissä tutkimuk-
sissa on dokumentoitu, että etenkin kilpirauhassyövät lasten ja nuorten keskuu-
dessa lisääntyivät kyseisen ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen (esim. Tronko ym. 
1999). Aleksijevitšin kirjasta löytyy myös muita aikuisten kertomuksia Tšernobylin 
ydinonnettomuuden seurauksista lapsille. Lisäksi kirjassa on luku ‘Lasten kuoro’, 
jossa lapset pääsevät ääneen. Vaikka tässä artikkelissa otetaan kriittinen ote aikui-
sia kohtaan, Aleksijevitšin kirjan tavoin on todettava, että aikuiset eivät ole tavalli-
sesti tietoisen pahantahtoisia, vaan syvästi huolissaan lasten ja tulevien sukupolvien 
kohtalosta. On kuitenkin tarpeellista ravistella aikuisten vaalimia käsityksiä nykyto-
dellisuudesta.

2 Distributiivinen oikeudenmukaisuus suomentuu hankalasti. Siitä voitaisiin käyt-
tää suomennosta oikeudenmukaisuuden jakaantuminen, oikeudenmukaisuuden 
jakaantuneisuus tai yksinkertaisesti jako-oikeudenmukaisuus. Päädyimme käyttä-
mään viimeksi mainittua suomennosta. 
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tehtaiden ja kaatopaikkojen epäoikeudenmukaista sijoittamista vastaan. 
Kansalaisoikeusaktivistit osoittivat, että haavoittuvimmassa asemassa 
olevat ryhmät, kuten mustien asuinalueilla ja alkuperäiskansojen reser-
vaateissa elävät, saavat osakseen suhteettoman suuren määrän kielteisiä 
ympäristövaikutuksia. (Bullard 2015; Stephens & Church 2017.) Tämä 
havainto johti ympäristöliikkeeseen, jossa juuri riskin epätasa-arvoinen 
jakautuminen oli keskiössä. Yhdysvalloista alkunsa saanut ympäristölii-
kehdintä on vaikuttanut merkittävästi ympäristöpolitiikan kehitykseen 
(Čapek 1993; King 2015, 756). 

Ympäristöoikeudenmukaisuus määritellään tyypillisesti ympäristömyr-
kyiltä ja -vaaroilta altistamisen estämiseksi tai jonkin ryhmän tai yhteisön 
suojelemiseksi ympäristösyrjinnältä (London ym. 2011). Huomio ympä-
ristöoikeudenmukaisuuden epätasaisesta jakaantumisesta on kehittänyt 
ympäristöpolitiikan aatepohjaa. Myönteisessä mielessä ympäristöoikeu-
denmukaisuus tarkoittaa nykyään eri väestönryhmien tasapuolista kohte-
lua ympäristölain, -sääntelyn ja -politiikan vaikutuspiirissä, kuten myös 
sen välttämistä, että tietyt väestöryhmät joutuisivat kohtaamaan suhteet-
toman suuren osuuden teollisuuden, kaupunkien ja kaupallisten toimien 
kielteisistä ympäristöllisistä seurauksista. Lisäksi ajattelutavan pohjalta on 
kehittynyt holistisia lähestymistapoja terveyspolitiikkaan, ympäristöter-
veyden sääntelyyn, ympäristöpäätöksentekoon ja yhteisöjen kehittämi-
seen. (King 2015, 756.)

Ympäristöoikeudenmukaisuutta voi tarkastella lisäksi sukupolvien 
näkökulmasta, sillä myös ikä on ympäristöriskien jakaantumisen perusta. 
Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus viittaa yhden sukupolven kiel-
teisiin tai myönteisiin velvoitteisiin toisia sukupolvia kohtaan (Čapek 
1993; Kelly 2015, 396). Poliittisen filosofian professori Paul Kellyn 
(2015, 396) mukaan sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ei var-
sinaisesti viittaa tietyn samanaikaisesti elävän väestön eri sukupolvien 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Tässä artikkelissa sisällytämme kuitenkin 
termin määritelmään myös ajallisesti toisiaan lähellä olevia sukupolvia, 
kuten teologian tohtori Suvielise Nurmi (2020, 18) tekee. 

On tärkeää pohtia, miten hyödyt ja haitat jakautuvat eri väestöryh-
mien kesken, miten erilainen jakautuminen vaikuttaa ihmisten elämään 
ja mitkä ovat moraalisesti suositeltavia ratkaisuja epätasa-arvon välttämi-
seksi (Lamont & Favor 2017; Siegrist 2015). Jako-oikeudenmukaisuuden 
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lähtökohtana on juuri se perustavanlaatuinen havainto, että yhteiskun-
tien taloudelliset, poliittiset ja sosiaaliset olosuhteet tuottavat jäsenilleen 
eri määrän hyötyjä ja haittoja. 

Vaikka monet elämälle tärkeät biofyysiset prosessit palautuvat kemi-
aan, ei yhteiskuntatieteellisessä ympäristötutkimuksessa, kuten ei myös-
kään ympäristösosiologisessa riskien tutkimuksessa ole juuri kiinnitetty 
huomiota ilmiöön, josta voisi laveassa mielessä puhua termillä kemika-
lisaatio. Ympäristösuojelutieteen dosentti Jari Lyytimäen (2006) tavoin 
kemikalisaatiota voi pitää jopa “unohdettuna ympäristöongelmana”. 

Artikkelin tavoitteena on tuottaa avauksia yhdestä vähemmälle huo-
miolle jääneestä ympäristöriskistä, josta jo yhdysvaltalainen biologi 
Rachel Carson varoitti vuonna 1962 julkaistussa kirjassaan Äänetön 
kevät. Kemikalisaatio on aiheena vaikeasti hahmotettava ja kovin ylei-
nen, minkä vuoksi se on jäänyt muiden ympäristöriskien, kuten ilmasto-
keskustelun tai mikromuovikeskustelun, varjoon. Sinänsä nämä molem-
mat voi nähdä osana yleisempää elinympäristömme kemikalisoitumista.  

Jotta ymmärtäisimme ympäristön myrkyttymistä ja tulevien sukupol-
vien tarvetta ympäristöoikeudenmukaisuuteen, on syytä tutkia kemikali-
saation luonnontieteellisiä, taloudellisia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuk-
sia. Tässä artikkelissa keskitymme kemikalisaation sukupolvikysymyksiin 
keskustelemalla muun muassa siitä, kuinka lapset ja nuoret ovat herkem-
piä kemikaaleille, kuinka eri ryhmät asennoituvat kemikaaleihin, ja mil-
laisia kemikaalien riskienhallintajärjestelmiä on kehitetty. Lisäksi eritte-
lemme teoreettisesti termiä kemikalisaatio. Keskeinen ajatuksemme on, 
että kemikalisaatiossa on kyse sellaisesta ympäristöoikeudenmukaisuu-
desta, jota eri toimijat ovat pyrkineet tekemään näkyväksi selkeästi poliit-
tisemmalla termillä myrkyllisyys. 

Lasten herkkyys ympäristömyrkyille

Kemikaalit tulevat meidän, lastemme ja tulevien sukupolvien iholle. Tar-
kastelemme kemikalisaatiota ympäristösosiologisessa kehyksessä. Käy-
tämme termiä myrkylliset aikuiset, koska pyrimme kääntämään kat-
setta tuleviin sukupolviin ja siihen, miten edeltävät sukupolvet tuottavat 
hyvinvointia edistäessään myös ei-aiottuja sivuvaikutuksia. Lapset edus-
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tavat tässä ajassa tulevia sukupolvia, jotka joutuvat vastatusten edeltävien 
sukupolvien tuottaman maailman kanssa. Lapset ovat teollisen yhteis-
kunnan normaalin toiminnan uhreja ja haitan kärsijöitä, koska he ovat 
huomattavasti herkempiä myrkyllisille kemikaaleille kuin aikuiset (Braun 
& Gray 2017; Landrigan & Goldman 2011; Landrigan & Greg 2005; 
Larsson 2018). Tämä johtuu siitä, että lasten elimistön järjestelmät, 
kuten immuuni-, hermosto-, hormoni- ja lisääntymisjärjestelmät, kehit-
tyvät koko lapsuuden ajan (Larsson 2018, 1).  

Vaikka lasten elämä on nykyään huomattavasti turvallisempaa kuin 
edeltävinä vuosisatoina, uhkaavat lapsia väestöryhmänä erilaiset ympäris-
tölliset ja terveydelliset haitat kuin aiemmin. Keskeisiä lasten sairauksien, 
vammautumisten ja kuolemien syitä ovat erilaiset krooniset sairaudet, 
joiden määrän lisääntymisessä huomattava tekijä ovat ympäristömyrkyt. 
Tutkimuksin on osoitettu, että kemiallinen altistuminen on merkittävä 
syy lasten vakaviin sairauksiin, kuten leukemiaan ja muihin syöpiin sekä 
synnynnäisiin vammoihin ja hermoston kehityshäiriöihin. Lisäksi kemi-
allinen altistuminen vaikuttaa lasten yleisiin arkipäiväisiin sairauksiin 
ja vaivoihin, kuten astmaan, allergioihin ja liikalihavuuteen. (Braun & 
Gray 2017; Landrigan & Goldman 2011.)  

Kuten kansanterveystieteen professori Philip Landrigan ja ympäris-
töterveystieteen professori Lynn Goldman (2011, 844) toteavat, on esi-
merkiksi yhdysvaltalaisten lasten ympäristö kemikalisoitunut valtavasti 
viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana. Tänä aikana on keksitty 
enemmän kuin 80 000 uutta synteettistä kemikaalia, joita on otettu käyt-
töön miljoonissa kulutustuotteissa, kuten ruoassa, ruokapakkauksissa, 
vaatetuksessa, siivous- ja puhdistustuotteissa, rakentamisessa, kosmetii-
kassa ja tuttipulloissa. Osa näistä kemikaaleista altistaa etenkin lapsia, 
vaikkakin tutkimukset osoittavat, että teollisia kemikaaleja löytyy eri 
puolilla maailmaa asuvien eri-ikäisten ihmisten verestä ja virtsasta. Myr-
kyllisten kemikaalien vahva ja jatkuva kasaantuminen tuottaa sairauksia 
ja aiheuttaa erilaisia häiriöitä kehon normaaliin toimintaan eritoten lap-
sille. (Braun & Gray 2017; Landrigan & Goldman 2011, 844; Liboi-
ron ym. 2018.) Uusin tutkimustieto kertoo, että ilman, veden, maaperän 
sekä yleinen kemiallinen saastuminen aiheutti vuonna 2016 maailman-
laajuisesti noin 940 000 lapsen kuoleman, joista kaksi kolmasosaa oli alle 
viisivuotiaiden kuolemia (Landrigan ym. 2019).  



90

Vaikka ilmastonmuutos3 tuottaa uhkia kaikkien ihmisten terveydelle 
ja turvallisuudelle, ovat lapset erityisen haavoittuvia. Syitä lasten haavoit-
tuvuudelle ovat muun muassa vielä kehitysvaiheessa oleva fysiologia ja 
aineenvaihdunta, korkeampi altistuminen ilman, ruoan ja veden epäpuh-
tauksille suhteessa kehon painoyksikköä kohti, lasten toimintatavat sekä 
heidän riippuvuutensa hoivasta. Ilmastonmuutoksen seurauksina lasten 
fyysiseen ja psykologiseen terveyteen vaikuttavat ilmastokatastrofi, lisään-
tynyt lämpötilastressi, heikentynyt ilmanlaatu, ilmastoherkkien tartunta-
tautien muunnokset sekä ruoan, veden ja ravitsemuksen saannin kasvava 
epävarmuus erityisesti maapallon haavoittuvilla alueilla (Ahdoot ym. 
2015, e1468–1469). On arvioitu, että 88 prosenttia globaaliin ilmaston-
muutokseen kytköksissä olevista sairauksista kohdistuu viisivuotiaisiin 
tai sitä nuorempiin lapsiin sekä teollistuneissa että kehittyvissä maissa. 
Erityisesti kehittyvissä maissa, joissa sairauksien taakka on jo entisestään 
suuri, kohdistuu lapsiin muita enemmän ilmastonmuutoksen aiheutta-
mia terveydellisiä ongelmia. (Ahdoot ym. 2015, e1470).

Kemikalisaation monet merkitykset  

Termi kemikalisaatio on tullut puhekieleen vauhdilla. Se esiintyy monissa 
yhteyksissä erilaisin merkityksin, mutta silti sanalle ei ole olemassa suo-
menkielistä Kielitoimiston antamaa määritelmää. Kemikalisaatio-termi 
pitää sisällään niin yksilön ja kuluttajan, kuin myös ympäristön ja luon-
non laajassa merkityksessä. Arkikielessä sillä saatetaan tarkoittaa yksi-
lön lähelle tulevaa kemiallisten aineiden tuottamaa vaaraa, ja kuluttajina 
puhumme yleisesti ympäristön kemikalisoitumisesta. Kemikalisoitumi-
nen kytkeytyy myös rakennettuun ympäristöön ja kuluttajien käyttämiin 
kestokulutushyödykkeisiin ja päivittäistavaroihin. Professori Jesper Sjö-

3 Kuten tiedetään, hiilidioksidin (CO2) lisääntyminen ilmakehässä johtuu suurelta 
osin fossiilisten polttoaineiden polttamisesta. Merkittävimmät ilmaston lämpenemi-
seen vaikuttavat pitkäikäiset kasvihuonekaasut ovatkin hiilidioksidi (CO2), metaani 
(CH4) ja typpioksiduuli (N2O). Vaikka ilmastojärjestelmä on monimutkainen sisäl-
täen myös ilmakehän ja ekosysteemin vuorovaikutuksen ja luontoperäiset päästöt ja 
nielut, niin tiedetään, että edellä mainittujen kaasujen pitoisuudet ovat kasvaneet 
ilmakehässä selvästi esiteollisesta ajasta (Ilmastotieteen laitos 2020). 
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ström (2010) tutki ruotsalaisten esikoulun opettajien ja opiskelijoiden 
käsityksiä kemikaaleista ja myrkyistä. Hän havaitsi, että sana kemiallinen 
miellettiin synonyymiksi jollekin synteettiselle, keinotekoiselle, luonnot-
tomalle, myrkylliselle, vaaralliselle ja haitalliselle. 

Kemikaaleilla on kehollinen ulottuvuus. Termiä kemikalisaatio voi-
daan käyttää viittaamaan sekä vaatteissa että terveys- ja hygieniatuotteissa 
oleviin kemikaaleihin, jotka aiheuttavat joillekin ihmisille allergisia reak-
tioita. Toisaalta esimerkiksi YLE on tehnyt muutamia ns. Long read jut-
tuja kemikaaleista, joita imeytyy ihmiseen arkisten tuotteiden mukana 
(Frilander 2018; Toivonen 2017). Näissä lehtijutuissa pääpaino on kemi-
allisten aineiden kertymisessä tuotteiden käyttäjien kehoon. 

Teollisuuden ympäristöpäästöistä tai ei-toivottujen aineiden ympäris-
tölevinneisyydestä voidaan puhua termillä kemikalisaatio. Tällöin termillä 
viitataan tahallisiin tai tahattomiin ympäristöpäästöihin vedessä, maape-
rässä tai ilmassa. Esimerkiksi vesistöjen saastumisen yhteydessä puhutaan 
”ympäristön kemikalisaatiosta”, mikä viittaa ihmisen teollisesti valmista-
mien kemiallisten yhdisteiden laajaan ja usein tahattomaan levinneisyy-
teen vesistöissä.  Levinneisyyden mielletään olevan peräisin sekä teollisuu-
desta että yksityisten ihmisten toiminnasta. Esimerkiksi kemian tohtori 
Elijah Ngumba (2018) tutki väitöskirjassaan lääkkeiden tai lääkejäämien 
joutumista vesistöihin jätevesien mukana. Hänen työnsä lähtökohta oli 
havainto, että lääkkeiden aktiiviaineet muodostavat ongelman urbaa-
nissa hydrologisessa kierrossa, ja että pieninä pitoisuuksina ympäristöön 
päätyvien lääkeaineiden vaikutuksia ei vielä täysin ymmärretä. Tosiasia 
on kuitenkin se, että tuhansia tonneja lääkeaineita päätyy ulosteiden ja 
virtsan mukana jätevedenpuhdistamoille, josta osa päätyy ympäristöön. 
Toisaalta osa päätyy suoraan käsittelemättömänä ympäristöön, mikä oli 
merkittävää muun muassa Nairobissa ja Lusakassa. Molemmissa kaupun-
geissa on erittäin korkea HIV/AIDS esiintyvyys ja tautia varten on suun-
niteltu lääkeohjelma. Ylipäänsä lääkeaineiden käyttäytymisestä kehitys-
maiden vesistöissä ei tiedetä tarpeeksi (Ngumba 2018, 53–54).

Kemikalisaatio jatkumona

Kuten todettua, termiä voidaan ajatella yksilöiden lisääntyneen kemial-
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lisen altistuksen ja kemikaalien ympäristölevinneisyyden näkökulmasta. 
Vaikka tässä artikkelissa huomio onkin kemikalisaation ympäristö- ja ter-
veysriskeissä, kyse on jatkumosta. Vastaavalla tavalla kuin antropologian 
professori Mary Douglas (2000) käsittelee kirjassaan ”Puhtaus ja vaara” 
vanhaa toteamusta ”lika on ainetta väärässä paikassa”, voimme todeta, 
että myrkyllisyys on kemiallista ainetta väärässä paikassa tai molekyylien 
liian suuria pitoisuuksia suhteessa niiden normaaliin esiintymiseen tie-
tyssä paikassa (Walker ym. 2012, xxii).  

Lähtökohtaisesti on hyvä mieltää, että kemialliset aineet ja kemialli-
set prosessit ovat osa elämän ylläpitoa ja luonnon järjestystä maapallolla. 
Monimuotoiset biofyysiset kemialliset prosessit ovat elävien organismien 
toiminnan edellytys, ja ne myös luovat edellytyksiä elämälle sekä edistä-
vät elämän kehittymistä ja edesauttavat elämää. Näin ollen ei ole hyödyl-
listä lukea termin kemikalisaatio alle pelkästään kielteisiä asioita, kuten 
esimerkiksi saastumista, myrkyttymistä ja ympäristötuhoja. (Walker ym. 
2012, xxi-xxv.)

Kemikalisaation kielteisellä puolella tarkoitetaan niitä haitallisia vaiku-
tuksia, joita synteettisten ja teollisesti tuotettujen kemiallisten aineiden 
tavanomainen, liiallinen, haitallinen tai jopa väärin käyttäminen aiheut-
taa ympäristöön tai yksilöiden terveyteen. Termi viittaa kehityskulkuun, 
jossa yksilöt sekä teollis-kaupalliset tai tuotannollis-hallinnolliset toimi-
jatahot pyrkivät kehittämään tai parantamaan kemikaalien avulla tuotan-
toa, tuotannollisia prosesseja tai tuotteita. Kyse on ajallis-tilallisesta kehi-
tyskulusta, jossa tieteen avulla pyritään edistämään erilaisia kaupallisia 
tai hyvinvoinnillisia tavoitteita, mutta jossa prosessi itsessään voi tuottaa 
myös kielteisiä sivuvaikutuksia. 

Saksalainen edesmennyt sosiologian professori Ulrich Beck (1992) 
puhui ympäristöriskien teollisesta luonteesta termillä organisoitu vas-
tuuttomuus (ks. myös Curran 2015; Curran 2018). Kanadalainen sosio-
logian professori Dean Curran (2018) määrittelee, että organisoidussa 
vastuuttomuudessa on kyse toimijoiden suhteesta sekä syy-seurausuhteen 
jäljittämisen vaikeudesta (ks. myös Walker ym. 2012, xxiv). Yhtäältä ris-
kejä tuotetaan kollektiivisesti, ja ne kumuloituvat ja jakaantuvat yhteis-
kunnassa, mutta toisaalta yhteisesti tuotettuja riskejä ei pystytä jäljittä-
mään yksittäisiin toimijoihin. Varsinkin syyllisyyden osoittaminen on 
vaikeaa, jos kyse on teollisen yhteiskunnan normaalista, hyväksytystä ja 
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sallitusta toiminnasta. Tämä jälkimmäinen tarkoittaa Beckillä sitä, että 
kyse on järjestämän vähemmälle huomiolle jääneestä ominaisuudesta, 
järjestelmän sivutuotteesta, koska tavoitteena on ollut tuottaa vaurautta, 
hyvinvointia ja hyötyjä. (Beck 1992, 19; 1995, 132–137.) 

Hieman vastaavalla tavalla voisi ajatella, että menossa on maapallon 
syntetisoiminen (Casper 2003), josta kukaan ei ole vastuussa, ja jota ei 
kokonaisuudessaan pystytä yhteiskunnallisesti kontrolloimaan. On syytä 
kysyä Liboironin ja kollegoiden (2018) tapaan, pitääkö jatkossa analyy-
sien lähtökohtaoletuksena olla pysyvästi myrkytetty maailma. Vaikka 
kemianteollisuuden sääntely on vuosikymmenissä edennyt huimia aske-
lia, myös kemian alan tutkimus ja tuotanto tuottavat jatkuvasti uusia 
haasteita sääntelylle. 

Ensimmäisenä maapallon syntetisoimisesta kirjoitti yhdysvaltalainen 
biologi Rachel Carson (1962). Hänen kirjaansa Silent Spring pidetään 
nykyaikaisen ympäristötietoisuuden lähtölaukauksena. Kirja käsitte-
lee tuholaisten torjunnassa käytettyjen kemikaalien haittoja luonnolle. 
Kirjan nimenä Äänetön kevät viittaa laululintujen kuolemiin, koska laa-
jalti käytössä ollut rikkaruohomyrkky DDT siirtyy rasvaliukoisena hyön-
teisistä lintuihin ja edelleen ravintoketjussa eteenpäin, lopulta myös 
ihmisiin. Kirjan seurauksena kemikaalien valvontaa alettiin kehittää, ja 
useissa maissa DTT kiellettiin 1970-luvulla. Lisäksi Carsonin kirja sysäsi 
liikkeelle laaja-alaisen ympäristökeskustelun ja nykyaikaisen ympäristö-
liikkeen.  

Carsonin kirjan käsittelemät asiat liittyvät kemikalisoitumisen voi-
mistumisen jaksoon, joka käynnistyi 1950-luvulla. Maataloudessa tämä 
tarkoitti niin sanotun vihreän vallankumouksen alkamista, jossa maa-
talouden tuottavuutta ryhdyttiin tehostamaan elintarviketuotannon 
lisäämiseksi. Vihreän vallankumouksen tavoitteeksi otettiin maatalou-
den modernisointi muun muassa kasvinjalostuksen, uuden teknologian, 
hyönteismyrkkyjen ja kemiallisten lannoitteiden avulla. 

Kehitykseen kietoutuu monia sosiaalisia ja poliittisia kysymyksiä, 
kuten ruokakriisit ja nälänhätä, sekä niiden aiheuttamat sosiaaliset ja 
poliittiset konfliktit. Kuten intialainen filosofi Vandana Shiva (2016) 
osoittaa, tässä toiminnassa keskiössä oli maatalouden tieteellistyminen. 
Se tarkoitti tietenkin monia seikkoja, mutta jälkikäteen arvioiden kyse 
oli ihmiskunnan jättimäisestä harppauksesta pyrkimyksissään irrottautua 
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perinteisistä luonnon asettamista rajoituksista kohti valtavan mittakaa-
van maatalousteollista tuotantotapaa. Shiva (2016, 29–30) kuvaa, kuinka 
esimerkiksi väkirikkaassa Intiassa tällä toiminnalla oli vahva poliittinen 
tuki, ja kuinka amerikkalaiset instituutiot, kuten yksityiset American 
Foundation, Rockefeller Foundation sekä Yhdysvaltain hallitus ja Maail-
manpankki rahoittivat ja edistivät vihreää vallankumousta tavoitteenaan 
amerikkalaisen mallin mukainen maatalous. (Shiva 2016, 25–46.)  

Ikääntyneiden valveutuneisuus ja nuorten huolettomuus

Osa kuluttajista on selvästi huolissaan kemikalisaatiosta. Euroopan Uni-
onin kansalaisten huolikartalla kemikalisoitumisen aiheuttamat terve-
ysriskit ovat korkealla. Neljä suurinta huolenaihetta ovat 1) ilmansaas-
tuminen (56 %), 2) vesien saastuminen (50 %), 3) kuluttajatuotteiden 
kemikaalien vaikutukset terveyteen (43 %) ja 4) jätteiden määrän kasvu 
(43 %). Viidentenä listassa on kohta ‘maataloustuotannon tuottamat 
saasteet, kuten kasvinsuojelumyrkyt ja lannoitteet’ (29 %). (Eurobaro-
meter 2014, 12.)

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES on teettänyt kaksi 
asennetutkimusta kemikaaleista. Ensimmäinen tehtiin vuonna 
2014 (Kosonen 2014) ja toinen vuonna 2017 (Kosonen 2017).  
Tulokset kertovat, että suhteessa kemikalisaation aiheuttamiin riskeihin 
ihmiset jakaantuvat erittäin huolestuneisuuteen ja huolettomiin. Aineis-
tot osoittavat, että noin viidennes suomalaisista on erittäin paljon tai 
melko paljon huolissaan altistumisesta kemikaaleille jokapäiväisessä elä-
mässä. Sen sijaan puolet vastaajista ilmaisi tutkimuksessa, että he ovat 
melko tai erittäin vähän huolestuneita altistumisesta kemikaaleille. Huo-
lestuneisuutta määrittää sukupuoli ja ikä. Naisista neljännes on huolis-
saan asiasta, kun taas miehistä vain 14 prosenttia. Eniten huolestuneita 
ovat 50–64-vuotiaat. 

Nuorempien ikäluokkien riskitietoisuus on alhaisinta. TUKESin 
tulokset nimittäin osoittavat, että kaikkein nuorimpien (15–24-vuoti-
aat) vastaajien sekä opiskelijoiden ja koululaisten keskuudessa huoli on 
vähäisintä. Näissä ryhmissä 60–64 prosenttia vastaajista ilmaisee olevansa 
melko tai erittäin vähän huolissaan altistumisesta kemikaaleille. Kuten 
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aiemmin on todettu, lasten ja nuorten keho on herkempi kemikaaleille 
kuin aikuisten. Vaikka tämä asennetutkimus ei kerrokaan alle 15-vuotiai-
den asenteista, niin silti havaittu nuorempien ikäryhmien huolettomuus 
kertonee lasten tavasta hahmottaa tällaisia riskejä. Hahmottamistapa ei 
siis ole suhteessa lääketieteellisen tutkimustiedon osoittamaan riskiherk-
kyyteen. Myös tätä taustaa vasten aikuisten vastuu ja huolenpito lapsista 
ja nuoremmista ikäryhmistä on perusteltua. 

Miten estää lasten ja nuorten myrkyttyminen? 

Vastuulliset aikuiset huolehtivat lapsista ja nuorista, mutta kuten Ympä-
ristöministeriön tilastot osoittavat, esimerkiksi vuonna 2016 kemikaalei-
hin liittyviä ilmoituksia tehtiin eniten leluista, tekstiileistä, muotituot-
teista ja kosmetiikasta. Erityisesti kosmeettisten valmisteiden kasvava 
käyttö tuottaa huolenaiheita sääntelylle, sillä kosmeettisten valmisteiden 
riskiarviot ovat edelleen keskeneräisiä (YM 2017, 57). Lapset ja nuoret 
ovat näiden tuoteryhmien aktiivisia kuluttajia. On arvioitu, että keskiver-
toaikuinen altistuu päivittäin noin viidelle tuhannelle kemikaalille (Tykki 
2018). Lasten kemikaalikuorma ei välttämättä ole sama kuin aikuisten, 
mutta kuten terveystieteen tutkija Anna Makri ja kollegat (2004) osoit-
tavat katsausartikkelissaan, lapset altistuvat ja herkistyvät eri kehitysvai-
heissaan eri tavoin. 

Kemianteollisuus joutui yhteiskunnallisen kritiikin kohteeksi erityi-
sesti 1980-luvulla, koska alalla ei ollut itsekontrollia, se ei kuunnellut ylei-
söä, ei asettanut ympäristöä ja turvallisuutta etusijalle, eikä ottanut vas-
tuuta prosesseistaan ja tuotteistaan (King & Lenox 2000). Itsesäätelyyn 
tähtäävät toimenpiteet käynnistyivät, kun teollisuudenala ja etujärjes-
töt havahtuivat kasvaviin protesteihin ja julkisen luottamuksen tasaiseen 
laskuun, jotka johtuivat muun muassa onnettomuuksista, ympäristötu-
hoista ja aiheutetuista terveysongelmista4. 

4 Lukuisien kemikaaliteollisuuden onnettomuuksien joukossa yksi alan synkän ympä-
ristöhistorian merkittävimmistä tapauksista on intialaisen Bhopalin kaupungin koh-
taamaa valtava kemikaalionnettomuus 2.–3. joulukuuta 1984. Se tunnetaan maa-
ilman teollisuushistorian pahimpana onnettomuutena (Mac Sheoin 2010). UCIL 
(Union Carbide India Limited) yhtiön kasvinsuojeluaineita valmistavan tehtaan 
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Vapaassa markkinataloudessa kemianteollisuus ei sinänsä ole moraali-
sesti tuomittavaa tai laitonta. Suomi käyköön esimerkkinä siitä, kuinka 
merkittävästä ja hyväksytystä taloudellisen toimeliaisuuden sektorista on 
kyse5. Kemianteollisuus koostuu monista erillisistä toimialoista, mikä 
hahmottuu katsottaessa kemianteollisuuden kattojärjestöä, Kemianteolli-
suus ry:tä. Siinä ovat edustettuina öljy, kaasu ja petrolikemian teollisuus, 
kemian perusteollisuus6 sekä kemian tuoteteollisuuden eri toimialat7. Etu-
järjestöllä on lähes 400 jäsenyhdistystä ja 13 jäsen-, yhteistyö ja sopimus-
järjestöä. (EK 2018; Kemianteollisuus 2018.) Kemianteollisuuden osuus 
Suomen tavaraviennin arvosta on ollut viidennes jo pitkään, ja vuonna 
2016 kemianteollisuuden viennin arvo oli hieman yli 10 miljardia euroa8. 

kaasuvuoto altisti yli 500 000 ihmistä methyl isocyanate (MIC) nimiselle kaasulle 
ja myös muille kemikaaleille. Virallisesti ilmoitettu kuolonuhrien lukumäärä välittö-
mästi onnettomuudessa oli 2259, mutta eri lähteiden arvioiden mukaan kuolleiden 
lukumäärissä liikutaan kahdeksan tuhannen ja kuudentoista tuhannen paikkeilla, ja 
loukkaantuneiden lukumäärästä on arvioita kymmenistä tuhansista yli sataan tuhan-
teen. Syvällisemmin kemianteollisuuden onnettomuuksien anatomiaan päästään 
sosiologi Frank Pearcen ja kriminologi Steve Tombsin kirjassa “Toxic Capitalism: 
Corporate Crime in the Chemical Industry” (Pearce & Tombs 1998). Kemianteolli-
suuden tuottamia loukkaantumisia, kuolemia ja ympäristötuhoja eritellään muusta 
kuin yksilönäkökulmasta. Tutkijat analysoivat kemianteollisuuden rikoksia nykyka-
pitalismin ja neoliberaalin markkinaideologian näkökulmasta.

5 Esimerkiksi EU:n tasolla kemianteollisuuden myynti oli 527 miljardia vuonna 
2013. Tämä tarkoitti, että EU:n kemianteollisuuden myynti oli noin 17 prosent-
tia globaalista kemikaalien myynnistä. EU:n sisällä kemianteollisuus edustaa noin 7 
prosenttia koko EU:n teollisuustuotannosta, ja sen piirissä on suoraan 1.15 miljoo-
naa korkean ammattitaidon työpaikkaa. (Öljy & Bio 2017). Vuosien 2010 ja 2015 
välillä kemikaalien ja niihin liittyvien tuotteiden tuonti kasvoi 35 prosenttia EU-28 
maissa. ”EU-28:n tavarakaupan ylijäämä (64,2 miljardia euroa) vuonna 2015 johtui 
pääasiassa koneiden ja laitteiden ja kulkuneuvojen kaupan ylijäämästä (218,0 miljar-
dia euroa) sekä kemikaalien ja niihin liittyvien tuotteiden kaupan ylijäämästä (129,9 
miljardia euroa).” (Tulli 2016; 2017.)

6 Kemian perusteollisuus tarkoittaa peruskemikaalien valmistusta, alkalin ja kloorin 
valmistusta, kaasuteollisuutta, lannoite- ja torjunta-aineteollisuutta sekä lääketeolli-
suuden raaka-aineteollisuutta (Teollisuusliitto 2018).

7 Näitä ovat lääketeollisuus, muovi- ja kumiteollisuus sekä pesuaine- ja maaliteollisuus.
8 Kemianteollisuuden eri tuotteiden osuus jakautui siten, että öljytuotteiden osuus oli 

n. 8 prosenttia, kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden n. 8 prosenttia, lääkeainei-
den n. 1 prosenttia ja kumi- ja muovituotteiden n. 2 prosenttia (ETLA 2019, 40; 
Tulli 2017; EK 2018; Kemianteollisuus 2017). Alan kansantaloudellisesta merkittä-
vyydestä antaa kuvan myös sen energiankulutus. Kemianteollisuus ry:n alle lasket-
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(EK 2018; ETLA 2019, 40; Kemianteollisuus 2017; Tulli 2017.)
 Huolimatta ylikansallisesta luokittelun harmonisoinnista ja sääntelyn 

standardisoinnista sekä kansainvälisestä ja kansallisesta sääntelyjärjestel-
mästä, emme voi olla täysin varmoja tuotteen sisältämistä kemikaaleista. 
Ylipäänsä vanhempien rooli voidaan kemikaalien riskien arvioinnissa 
nähdä suhteellisen suurena. Esimerkiksi kosmeettisilla valmisteilla ei ole 
ennakkohyväksyntämenettelyä ennen markkinoille saamista, vaan vastuu 
kosmeettisten valmisteiden turvallisuudesta on vastuuhenkilöillä, joita 
ovat yleensä valmistajat tai EU/ETA-maahantuojat, ja joissain määrin 
myös jakelijat (TUKES 2018a). Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että 
EU-maiden kansalaisten mielestä vastuu kuuluu ensisijaisesti EU-viran-
omaisille (48 %) ja vasta sen jälkeen valmistajille itselleen (42 %) ja kan-
sallisille viranomaisille (35 %) (Eurobarometer 2013, 64–67). 

Itsesääntelyn yksi keskeinen innovaatio on sosiaalinen vastuu. Kemi-
anteollisuuden sosiaalisella vastuulla9 viitataan teollisuudenalan tapaan 
järjestää toimintansa niin, että sitä pidetään sosiaalisesti hyväksyttä-
vänä. Kyse on itsesäätelystä, jolla tähdätään vastuullisempaan toimin-
taan, ympäristön kannalta kestävimpiin ratkaisuihin sekä kemiallisten 
onnettomuuksien ja saastumisten vähentämiseen (Burchi 2014; Gun-
ningham 1995; Niskanen 2012; Sun & Stuebs 2013). Kuitenkin esimer-
kiksi taloustieteen professoreiden Andrew Kingin ja Michael Lenoxin 
(2000) tutkimus Responsible Care -ohjelmasta osoittaa, että itsesäätelyä 
on vaikea saada toimivaksi ilman selkeitä ulkopuolisen toimijan asetta-
mien sakkojen ja rangaistusten uhkaa. 

tavat toimialat kuluttivat vuonna 2015 yhteensä 17 prosenttia Suomen teollisuuden 
kokonaissähköenergian kulutuksesta, vaikka luku ei sisällä petrokemian teollisuutta. 
(Tulli 2016.) Kemianteollisuus oli Suomen teollisuudenaloista toiseksi eniten ener-
giaa kuluttava teollisuuden ala. Eniten energiaa kulutti metsäteollisuus, kuluttaen 
peräti 57 prosenttia kokonaisenergian kulutuksesta. (Öljy & Bio 2017.) Eriteltäessä 
kemianalan tuotteiden vientiä havaitaan, että öljytuotteiden osuus oli 37 prosent-
tia, minkä lisäksi peruskemian tuotteiden vienti oli 32 prosenttia. (Kemianteolli-
suus 2017; Öljy & Bio 2017.) Pienemmän vientivolyymin tuotteita olivat muovi-
tuotteet (9%), lääkkeet (9%), muut kemialliset tuotteet (6%), kumituotteet (4%), 
maalit, lakat ja painovärit (2%), ja pesuaineet ja kosmetiikka (1%). (Kemianteolli-
suus 2017.)

9 Pääpiirteittäin yrityksien CSR:iä (Corporate Social Responsibility) pyritään 
mittaamaan CSP:n (Corporate Social Performance) avulla. Voidaan sanoa, että 
hyvin järjestetty CSP edistää CSR:ää.
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Toinen puoli kemianteollisuuden sisäisestä kehityksestä on kemian-
teollisuuden ympäristösuhteen parantaminen. Hollantilainen sosiologi 
Arthur P.J. Mol (1995; ks. myös 1994) tutki väitöskirjassaan kemiante-
ollisuuden ekologista modernisoitumista. Tutkimuksessa käydään lävitse 
kemianteollisuuden ekologista uudelleen rakenteistumista sekä Hollan-
nissa että globaalisti. Maali-, muovi-, polymeeri- ja kasvinsuojeluaine-
teollisuutta tutkimalla Mol kuvaa, kuinka ja missä määrin ympäristöstä 
on tulossa merkittävä tekijä yhteiskunnan institutionaalisen järjestyk-
sen uudelleen suunnittelussa. Kemianteollisuuden ympäristösuhteesta 
antaa yhden kuvan sen tarvitsema energiamäärä. Globaalissa mittakaa-
vassa kemianteollisuus on suurin teollisuusenergian kuluttaja, joka käyt-
tää noin 10 prosenttia koko maapallon ’lopullisesta’ energiankulutuksesta 
(Broeren ym. 2014)10.

Alan itsesääntely ja sisäinen kehitys ei kuitenkaan ole riittänyt muulle 
osalle yhteiskuntaa, vaan kemianteollisuutta on pyritty suitsimaan ulko-
puolisella sääntelyllä 1940-luvulta lähtien (Murmann 2003, 404; var-
haisemmasta vaiheesta ks. myös Boudia & Jas 2014). Keskiössä on 
ollut tietenkin maittain vaihteleva kemikaalilainsäädäntö. Laeilla pyri-
tään estämään kemikaalien kielteiset vaikutukset kuluttajiin sekä niiden 
ympäristölevinneisyys. Kaikkinensa nykyaikainen kemianteollisuuden 
sääntely on moninainen ja monikudoksinen verkosto, jonka perinpohjai-
nen selvittäminen on hyvin vaativa tehtävä. Esimerkiksi STM:n raportti 

10 Kaikkien energia-intensiivisempien teollisuusalojen joukossa suurin toimitetun 
energian kuluttaja on peruskemian teollisuus, jonka kulutus vuonna 2012 merkitsi 
yhteensä noin 19 prosenttia toimitetusta energian kulutuksesta OECD-maiden teol-
lisella sektorilla ja noin 14 prosenttia ei-OECD-maiden teollisella sektorilla. Molem-
mille alueille on arvioitu peruskemian teollisuuden teollisuusenergian kulutuksen 
nousevan noin 20 prosenttiin vuoteen 2040 mennessä. Energialähteenä kemianteol-
lisuudessa on tavanomaisesti petrokemialliset raaka-aineet, jotka vuonna 2012 muo-
dostivat karkeasti ottaen noin 60 prosenttia kemian sektorilla kulutetusta energiasta 
(sisältäen sekä energia-intensiivisen peruskemian että ei-energia-intensiivisen kemi-
anteollisuuden). Välitason petrokemialliset tuotteet tai tuotantoon tarvittavat väli- 
tai osatuotteet, joita tarvitaan esimerkiksi muovien tuottamiseen, tarvitsevat tietyn 
määrän hiilivetypohjaisia raaka-aineita. Jokaiseen kemialliseen lopputuotteeseen, 
riippuen perustavanlaatuisista kemiallisista prosesseista, tarvitaan määrätty määrä 
raaka-aineita. Tämä tosiasia rajoittaa mahdollisuuksia vähentää polttoaineiden kulu-
tusta, jos mitään merkittävää siirtymää kierrätykseen tai bio-pohjaisiin kemikaalei-
hin ei ole näköpiirissä.  (EIA 2018.)
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Suomen kansainvälisistä kemikaalialan sopimuksista (STM 2005) antaa 
kuvan paitsi lukuisista sopimuksista, myös lukuisista alan sääntelyyn vai-
kuttavista kansainvälisistä organisaatioista, järjestöistä ja hallitusten väli-
sistä toimielimistä. Vastaavalla tavalla ympäristöministeriön raportti kan-
sallisesta vaarallisia kemikaaleja koskevasta ohjelmasta (YM 2017; ks. 
myös TUKES 2017) kuvaa sitä tiheää sääntelyverkostoa, joka muodos-
tuu viranomaistoimijoista ja tutkimuslaitoksista sekä kansainvälisistä ja 
kansallisista asetuksista, normeista, lainsäädännöistä11.  

Huolimatta vuosikymmenien pitkäjänteisestä ja määrätietoisesta 
yhteistyöstä, kemiallisten aineiden yhdenmukaisen sääntelyn vakiintu-
minen on verrattain uusi saavutus12. Vaikuttavin eurooppalainen ylikan-
sallinen pyrkimys vähentää ja estää kemian tuotteiden kielteisiä vaiku-
tuksia ihmisiin, eliöstöön ja globaalisti ympäristöön on REACH -asetus 
(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), 
joka tuli voimaan EU:ssa 1.6.200713. 

11 Kansallisesti kemikaalien riskien hallintaan ja sääntelyyn on omat institutionaali-
set järjestelyt. Kansallisesti kemikaaliriskien hallintaan on monia keinoja, mutta 
yksi ylätason riskien hallinnan väline on kansallinen vaarallisia kemikaaleja kos-
keva ohjelma (YM 2017). Ohjelman yleinen päämäärä on toteuttaa Johannesbur-
gin kestävän kehityksen huippukokouksessa vuonna 2002 sovittua tavoitetta siitä, 
että kemikaalit eivät aiheuta merkittävää terveys- ja ympäristöhaittaa vuonna 2020. 
Suomessa TUKES (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) on Suomen työ- ja elinkein-
oministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, joka valvoo ja edistää teknistä turval-
lisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta Suo-
messa. TUKESin kemikaaliyksikkö hoitaa mm. kemikaalituotevalvontaan, EU:n 
REACH- ja CLP-asetuksiin sekä biosidilainsäädäntöön liittyviä toimeenpanotehtä-
viä ja valvontaa sekä kasvinsuojeluaineiden riskinarviointiin, hyväksymiseen ja rekis-
teröintiin liittyviä tehtäviä. Kemikaaliyksikköön kuuluu myös jalometallituotteiden 
vaatimustenmukaisuuden valvonta. (TUKES 2018b.)

12 Yksi esimerkki kansainvälisestä kemikalisaation riskien sääntelystä ja hallinnasta 
on kemiallisten aineiden ja seoksien merkintään tarkoitettu GHS (Globally Har-
monised System of classification and labelling of chemicals) -järjestelmä, jota on 
työstetty kansainvälisissä ja kansallisissa järjestelmissä jo yli neljännesvuosisata. YK:n 
alainen organisaatio UNCED (Ympäristö ja kehitys) valtuutettiin vuonna 1992 
kehittämään GHS kansainväliseksi standardoiduksi luokittelu- ja nimeämisjärjestel-
mäksi.

13 REACH-asetuksen käyttöönotto on jaettu kolmeen vaiheeseen. Ensimmäinen tuli 
voimaan 30.11.2010, käytäntöönpanovaihe eli toinen vaihe päättyi 31.5.2013 ja 
kolmannen vuoro oli 31.5.2018. Kolmannen vaiheen jälkeen rekisteröimättömiä 
aineita ei saa tuoda enää maahan. (TUKES 2016). Ensimmäisessä vaiheessa rekis-
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REACHin tavoitteet ovat moninaiset. Ensinnäkin tavoitteena tällä 
Euroopan unionin asetuksella on pyrkiä suojelemaan ihmisten terveyt tä 
ja ympäristöä aiempaa paremmin kemikaalien aiheuttamilta riskeiltä. 
Toisaalta sen julkilausuttu tavoite on parantaa ja ylläpitää EU:n kemikaa-
liteollisuuden kilpailukykyä. Kolmas tavoite on tutkimusmenetelmälli-
nen, sillä REACHin avulla pyritään vähentämään eläinkokeiden määrää 
ja edistämään vaihtoehtoisten keinojen käyttämistä aineiden aiheut-
tamien vaarojen arviointiin. Näiden kolmen tavoitteen lisäksi poliit-
tisena tavoitteena on estää sisämarkkinoiden pirstaloituminen, lisätä 
avoimuutta, edistää kansainvälistä standardisoitumista sekä huolehtia 
maailman kauppajärjestön WTO:n Euroopan unionille asettamien vel-
voitteiden noudattamisesta (Pöytsiä 2014). Asetuksen tarkoituksena oli 
rekisteröidä14 vuoteen 2018 mennessä REACH-järjestelmän tietokan-
taan kaikki aineet, joita valmistetaan tai tuodaan vuosittain yksi tonni 
tai enemmän. Tällaisia kemikaaleja on käytössä EU-alueella noin 30 000. 
(TUKES 2016.)

teröintiin haluttiin kolmenlaisia kemikaaleja: 1) kaikkein vaarallisimmat, ns. CMR-
aineet (Carcinogenic, Mutagenic, Reprotoxic, eli karsinogeeninen eli syöpää aihe-
uttava; mutageeninen eli perimää vaurioittava; reprotoksinen eli lisääntymiselle 
vaarallinen), joiden vuotuiset valmistus- tai tuontimäärät ylittävät yhden tonnin, 
2) vesieliöille hyvin myrkylliset aineet, joiden vuotuiset valmistus- tai tuontimäärät 
ylittävät 100 tonnia (ns. R 50-53 aineet), ja 3) aineet, joiden vuotuiset valmistus- tai 
tuontimäärät ylittävät 1000 tonnia. Asetus on suoraan jäseniä sitova ja näin pyrittiin 
varmistamaan kemikaalien rekisteröiminen. Tämän asetuksen tavoitteena oli siir-
tää enemmän vastuuta kemianteollisuudelle, ja asetuksen myötä rekisteröitiinkin 30 
000 kemiallista yhdistettä.

14 Rekisteröinti edellyttää sitä, että kemikaalien maahantuojat sekä valmistajat hankki-
vat tarvittavat tiedot muun muassa aineiden vaarallisista ominaisuuksista, käyttöta-
voista sekä turvallisesta käsittelystä. Tällä hetkellä suurimmasta osasta käytössä ole-
vista 30 000 aineesta on sellaista, ettei niiden terveys- ja ympäristövaikutuksista ole 
riittävästi tietoa. Kemikaalivirastolle tehdäänkin ilmoitukset myös erilaisten esinei-
den ja laitteiden sisältämistä aineista, “jos ne on tarkoitettu vapautumaan esineistä 
tai jos ne ovat erityisen haitallisia. Turvallisuutta koskevat tiedot täytyy välittää läpi 
toimitusketjun, jotta esimerkiksi kemikaaleja omassa tuotannossaan käyttävät yri-
tykset voisivat toimia turvallisesti ja vastuullisesti.” (Tukes 2018c.)



101

Kemikalisoitumisen käsitteellistäminen myrkyllisyytenä

Yleisesti ottaen myrkyllisyys viittaa siihen haitalliseen suhteeseen, missä 
liiallinen määrä ainetta aiheuttaa haittaa elävälle organismille (Walker 
ym. 2012, xxi–xxii). Tämän luonnontieteen piiriin kuuluvan termin 
käyttökelpoisuuden ovat havainneet myös yhteiskunta- ja ihmistieteilijät. 
Tietoteoreettisesti käsite myrkyllisyys tarjoaa mahdollisuuden ajatella 
yhteisöjä ylitse luonto–kulttuuri kaksinapaisuuden. Erityisesti se 
tarjoaa mahdollisuuden nähdä materiaalisuutta tyypillisesti vain 
sosiaalis-mentaalisesti määrittyvässä yhteisössä. Myrkyllisyys terminä 
pakottaa katseen kohti materiaaleja, intressejä ja haittoja sekä sitä, 
kuinka nämä objektiivisesti sitovat yhteisöjä. Tutkijat ovat piirtäneet 
esiin ihmisyhteisöjen tai muiden elollisten populaatioiden kemiallisen 
altistumisen sosiaalisia vaikutuksia. Käsitteellistämistapa auttaa 
tunnistamaan, kuinka ihmisten suhteet ei-elolliseen kietoutuvat yhteen 
myös talouden poliittisten ulottuvuuksien kanssa.

Termillä on myös vastarintaa helpottavaa potentiaalia. Termistä on 
apua esimerkiksi, kun vähemmistöryhmät pyrkivät osoittamaan kemial-
lisen altistumisen sosiaalisia ja poliittisia ulottuvuuksia. Sillä pystyy ravis-
telemaan valtarakenteita, kun myrkyllisyyden tarjoamasta näkökulmasta 
eritellään paikallisten yhteisöjen ja asiantuntijoiden pyrkimyksiä osoittaa 
yhteyksiä altistumisen, sairastumisen, ympäristön heikkenemisen ja kapi-
talistisen tuotantomuodon välillä. Maallikot pystyvät hankkimaan ter-
millä myös tiedepoliittista valtaa, kun he kyseenalaistavat tavanomaisia 
riskiarvioita ja asiantuntija-arvioita haitoista ja epävarmuudesta. Vahvalla 
termillä myrkyllisyys saa myös median huomion. (Stewart 2017.) 

Viime vuosina yhteiskuntatieteilijät ovatkin paneutuneet kemikalisaa-
tion terveys- ja ympäristöriskeihin, riskien politisoimiseen ja ympäris-
tön myrkyttymiseen. Esimerkiksi professori Manuel Tironi (2018) kuvaa 
artikkelissaan, millaista arkinen elämä on Chilen Puchuncavíssa, missä 
sijaitsee maan laajin kuparin sulatuslaitos ja neljätoista muuta petroke-
mian laitoskompleksia. Sulatuslaitosta johtaa Corporación del Cobre 
(Codelco), joka on suurin valtio-omisteinen kaivosyhtiö Chilessä. Vii-
meiset viisi vuosikymmentä Puchuncavín asukkaat ovat eläneet ympäris-
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tössä, missä on suunnaton määrän arseenia15, BTEX:ää16, rikkihappoa17 
ja rikkitrioksidia18*. Artikkelissaan maantieteilijä Manuel Tironi esittelee 
chileläisen perheenäidin Saran ja hänen naapuriensa elämää vahingoitta-
van myrkyllisen pilven ympäröivänä ja kuvaa sitä, missä määrin heidän 
arkiset tekemisensä määrittelevät uudelleen politiikkaa käsittämättömän 
ja kaikkialla läsnä olevan teollisen tuhon edessä. Tironi paneutuu siihen, 
kuinka perhe-elämää, kiintymystä, yksitoikkoisuutta, arkipäiväistä ja 
tavallista voikin pitää erityisenä eettisen kestävyyden strategiana. Saran 
toimet ovat Tironin mukaan vähäisiä ja nujerretun henkilön toimia, 
mutta ne ovat hoivaa, huomiota ja sitoutuneisuutta ja niillä tuotetaan 
olosuhteita hyvälle elämälle ja hyvälle kuolemalle. 

Artikkelissaan Tironi käsitteellistää uudelleen paikallisten ihmisten 
poliittisuuden pragmaattisesta näkökulmasta. Hän haluaa kytkeä 
poliittisuuden Puchuncavín tuhojen viheliäisyyteen ja jatkuvaan kär-

15 Sekä International Agency for Research on Cancer (IARC) että EU määrittelevät 
arseenin ja sen yhdisteet ensimmäisen luokan karsinogeeneiksi. Arseeni juomave-
dessä nostaa tunnetusti aikuisten riskiä sairastua keuhko-, virtsarakko- ja ihosyö-
piin. Lisäksi yhteys aikuisiän munuais- ja maksasyöpiin on mahdollinen. Viitteitä 
on myös siitä, että juomaveden arseenille altistuminen varhaisessa lapsuudessa lisää 
lapsuusiän maksasyöpäkuolleisuutta. (Wikipedia: Arseeni.)

16 Öljyn jalostuksessa ja petrokemian teollisuudessa kirjainyhdistelmä BTX viittaa 
bentseenin, tolueenin ja kolmen ksyleeni-isomeerin yhdisteisiin. Kaikki nämä ovat 
aromaattisia hiilivetyjä. BTEX-yhdisteet tarkoittavat siis bentseeniä, tolueeniä, etyy-
libentseeniä, o-ksyleeniä, mksyleeniä ja p-ksyleeniä. Esimerkiksi bentseeni on myr-
kyllistä ja aiheuttaa syöpää, tavallisimmin leukemiaa. (Wikipedia: BTX Chemistry, 
Bentseeni.)

17 Rikkidioksidi (SO2) on väritön, pistävänhajuinen, ärsyttävä ja syövyttävä kaasu. 
Rikkidioksidi esiintyy ulkoilmassa hiukkasina tai kaasumaisena aerosolina. Wikipe-
diassa todetaan, että a) rikkidioksidia pidetään ongelmallisena ilmansaasteena, b) 
sateen myötä maahan ja vesistöihin joutuessaan, se happamoittaa ja syövyttää, c) se 
aiheuttaa haittaa ihmiselle ja eliöille, d) keuhkorakkuloihin asti päästyään aiheuttaa 
kudosvaurioita, e) rikkioksidi ärsyttää hengitysteitä ja suuria keuhkoputkia aiheut-
taen yskää, nuhaa, hengenahdistusta ja keuhkoputkien supistumista, f ) se aiheuttaa 
myös silmien ärsytystä sekä pitkäaikainen altistuminen vaurioittaa hengitysteiden 
lisäksi hammaskiillettä. (Wikipedia: Rikkidioksidi.)

18 Rikkitrioksidi (SO3) reagoi kiivaasti veden kanssa muodostaen rikkihappoa. Teolli-
suudessa rikkitrioksidia käytetäänkin etupäässä rikkihapon valmistamiseen. Esiinty-
essään ilmakehässä kaasumaisessa muodossa se on erityisen haitallinen saaste, koska 
se on tärkein happamien sateiden aiheuttaja. Rikkitrioksidi ärsyttää hengityselimiä 
ja on voimakkaasti hapettava ja syövyttävä aine. (Wikipedia: Rikkidioksidi.)
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simyksen läsnäoloon. Esimerkkinä tästä käy kuvaus pilvestä, joksi Sara 
kutsuu myrkkypilveä, joka koskettaa kaikkia. Haitalliset teolliset kemi-
kaalit kasaantuvat hänen keuhkoihinsa ja myös rakkaiden kehoon, hänen 
kaivoonsa, hänen eläimiinsä ja kasveihin. Tironi kuvaa sitä, kuinka Sara 
kertoo kasvimaastaan ja siitä, kuinka kasvit kärsivät, kun hapan pilvi 
ohittaa kasvimaan tuhoten sadon ja polttaen tomaatin taimet ja peru-
nanvarret. 

Tironi päätyy käyttämään termiä intiimi aktivismi, jossa painottuvat 
kotitalouden hoivakäytännöt eettisinä vastatoimina kokonaisvaltaista 
kemiallista haittaa kohtaan. Intiimi aktivismi sijoittuu passiivisuuden ja 
toiminnan, sopeutumisen ja haastamisen, erakoitumisen ja mobilisaation 
sekä tunteilun ja tiedostamisen välimaastoon. Ottamalla uuteen käyttöön 
termin aktivismi, hän pyrkii asemoimaan oman esityksensä poliittisessa 
teoriassa ja ylittämään nykyiset tavat mieltää aktivismi. Hänen argu-
menttinsa on, että intiimi aktivismi ylläpitää erityistä toimintamuotoa 
ja ajattelua, joka tuottaa helpotusta tavanomaisiin arkipäiväisiin, vaik-
kakin merkityksellisiin, tekemisiin. Tätä tavanomaisuuksista ponnista-
vaa merkityksellistä toimintaa hän kutsuu hypo-interventioiksi. Ne ovat 
rytmitetty ja sopeutettu arkipäiväisyyteen, ja tarkoituksena on varmistaa 
ihmisten olemassaolo ja tehdä yleensä jäljittämättömissä oleva kärsimys 
tai asia enemmän tiedetyksi ja näkyväksi. Tironi kritisoi tieteen ja tekno-
logian tutkimuksen innostamia poliittisia keskusteluja siitä, että ne eivät 
huomioi kroonisen teollisen myrkyllisyyden tuottamia hypo-interventi-
oita, joiden kohteena voivat olla kasvit, organismit, kehot ja objektit. 
Hänestä hypo-interventiot kertovat vahvassa mielessä eettis-poliittisesta 
sitoutuneisuudesta asuttamaamme maailmaa kohtaan. 

Näkymätön väkivalta näkyväksi myrkkyaktivismilla

Viime vuosina on eritelty poliittista aktivismia ja yhteiskunnallista lii-
kehdintää, joiden kohteina ovat olleet kemikalisoitumisen eri ulottuvuu-
det. Kanadassa alkuperäiskansa Aamjiwnaangin reservaatti tunnetaan 
myrkyllisenä ‘kemikaalilaaksona’, jossa sijaitsee 60 öljynjalostamoa ja 
kemian tehdasta. Tämä tarkoittaa, että neljäkymmentä prosenttia Kana-
dan kemianteollisuudesta löytyy alueelta. Kanadalainen maantieteilijä 
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Jen Bagelman ja politologi Sarah Marie Wiebe (2017, 76) luonnehti-
vat aikaisempaan kirjallisuuteen pohjaten alueen olevan samaan aikaan 
yhdistelmä sekä maaseutumaista periferiaa että ‘myrkyllistä megalopo-
lista’, joka kantaa titteliä Kanadan pahimmasta ilmanlaadusta. Kirjoit-
tajien argumentti on, että kyse on sekä näkyvästä että näkymättömästä 
kolonialisaatiosta. Erityisesti naiset ovat aktivoituneet kamppailemaan 
myrkyllisen ympäristönsä näkymätöntä ja arkista kemiallista altistumista 
vastaan. Arkkitehti Nerea Calvillo (2018) puolestaan tutki ilmansaasteak-
tivismia Madridissa. Siellä kaupunginvaltuuston päätös muuttaa ilman-
saasteiden mittaamisen laitteiden paikkaa tuotti ilmansaasteista poliitti-
sen kiistakysymyksen, aiheutti poliittista liikehdintää, aktivoi kansalaisia 
merkittävästi ja avasi julkisen tilan kansalaisten interventioille.

Yhteiskuntatieteilijät ovat käynnistäneet keskustelun näkymättömästä 
väkivallasta, millä voidaan viitata maantieteilijä Thom Daviesin (2019a; 
2019b) mukaan siihen, että myrkyllinen saaste on väkivallan yksi muoto 
(ks. myös Davies & Mah 2020). Artikkelissaan Davies tutkii, kuinka pet-
rokemian infrastruktuurin ympäröimät yhteisöt kokevat vähittäistä jul-
muutta ja raakalaismaisuutta. Hän on tehnyt pitkään etnografista tut-
kimusta jälkikoloniaalisella Louisianan alueella, jotka kutsutaan nimellä 
Syöpäkuja. Tällä alueella ihmiset vähitellen havaitsevat hiljaisen väkival-
lan vaikutukset arkipäiväänsä. Daviesin (2019a) argumentti on, että kyse 
on ympäristöllisestä ja hitaasta väkivallasta sekä epäoikeudenmukaisuu-
desta, koska saastumisen epätasaista jakautumaa ylläpitävät poliittiset 
rakenteet. Lisäksi kyse on episteemisestä väkivallasta, jossa tarinat saastu-
misesta eivät ole vaikuttavia ja jättävät tietyt väestönosat ja maantieteelli-
set alueet haavoittuviksi uhreiksi ja muiden puolesta uhrattaviksi.  

Sosiologit Phil Brown ja Faith Ferguson (1995) tutkivat naisten akti-
vismia ruohonjuuritason liikehdinnässä myrkyllisiä jätteitä19 vastaan. 
Artikkelissaan Brown ja Ferguson erittelevät, kuinka ei-poliittisesta toi-
mijuudesta päädytään poliittiseen toimijuuteen. Aktivistit kykenevät ylit-
tämään henkilökohtaisen tuskan, pelon ja voimattomuuden ja pystyvät 
muodostamaan poliittiseen muutokseen kykenevän voiman. Aktiivisuu-

19 Myrkyllinen jäte tarkoittaa tässä tapauksessa myrkyllisiä aineita, jotka ovat ihmisten 
tuottamia ja joiden tiedetään tai arvellaan olevan haitallisia terveydelle. Myrkyllisiä 
jätteitä syntyy kaivannaisteollisuuden, tavaratuotannon, maatalouden, kulutuksen, 
kuljetuksen ja jätehuollon toimintojen tuloksena (Brown & Ferguson 1995, 147).
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tensa toimijat käsitteellistävät sekä yhteisönsä puolustamisesta käsin että 
naiseudestaan, äitiydestään, perheestään, kodistaan ja yhteisöstään käsin, 
missä keskeistä on hoivan ja vastuun moraalinen imperatiivi etenkin las-
tensa terveyttä ja turvallisuutta kohtaan (Brown & Ferguson 1995, 150, 
153–154, 161–162). Kirjoittajat toteavat, että Yhdysvalloissa myrkkyak-
tivismissa naiset haastavat poliittiset ja taloudelliset valtarakenteet kuten 
myös yhteisöjensä ja perheidensä sukupuolittuneet käyttäytymisen rajat, 
sillä useimmat heistä ovat kotirouvia työväen- tai keskiluokkaisesta taus-
tasta eivätkä he ole aikaisemmin olleet poliittisesti aktiiveja. 

Sysäyksen aktivismiin on tuottanut havahtuminen oman yhteisön 
saastumisesta.  Taustalla on tyypillisesti arkipäivän havaintoja ja koke-
muksia, kuten omien tai naapurin lasten sairastumisia. Tämän myötä 
herää tietoisuus siitä, että myrkyllisiä jätteitä vastaan pitää kamppailla, ja 
myös tietoisuus oman kokemustiedon oikeutuksesta ja oikeellisuudesta 
(Brown & Ferguson 1995, 151–154). Myrkyllisen jätteen aktivismi on 
kirjoittajien mukaan usein myös kansalaistieteen tyyppistä epidemio-
logiaa, jossa maallikot keräävät tieteellistä aineistoa, jäsentävät tietoa ja 
hyödyntävät asiantuntijoiden resursseja ymmärtääkseen paremmin saira-
uksien epidemiologiaa. Brown ja Ferguson (1995, 147–148) kuitenkin 
korostavat, että tällainen epidemiologia ei ole vain osallistumista perin-
teisen epidemiologian tekemiseen, vaan se ylittää lääketieteellisen etio-
logian (syyoppi, eli asioiden syiden tutkiminen) pyrkiessään sekä haas-
tamaan perinteisen epidemiologian oletukset että myös hahmottamaan 
sosiaalisia, poliittisia, taloudellisia ja oikeudellisia taustoja ja ratkaisuja 
ongelmiin.  

Myrkylliset aikuiset ympäristösosiologisena ja -poliittisena 
työkaluna

Kirjan teema, myrkylliset aikuiset, saa artikkelissamme ympäristösosiolo-
gisen tulkinnan. Ehdotamme artikkelissa, että kemikalisaatiota on syytä 
tarkastella ympäristöllisen epätasa-arvon ja -oikeudenmukaisuuden kysy-
myksenä. Vaatimus ympäristöoikeudenmukaisuudesta tarkoittaa tut-
kimassamme tapauksessa erityisesti lasten suojelemista ympäristömyr-
kyiltä, -vaaroilta ja -syrjinnältä. Termiä ‘myrkylliset aikuiset’ ei siis ole 
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tässä artikkelissa otettu kuvaannollisena käsitteenä, joka viittaa aikuis-
ten lapsille tuottamiin henkisiin vammoihin. Se ei myöskään lähde aja-
tuksesta aikuisten laiminlyönneistä lapsia kohtaan tai yksilötason toi-
mijoiden tahallisuuden ja pahansuopaisuuden tuottamista henkisistä ja 
fyysistä vammoista lapsille. Ulkopuolelle on rajattu mikrotason vuorovai-
kutus, koska käsiteltäväksi haluttiin nostaa sukupolvien välinen tervey-
dellinen ja ympäristöllinen epäoikeudenmukaisuus. Artikkelissa kuva-
taan aikuisten myrkyllisyyttä fyysisen ja materiaalisen maailman puolelta. 

Termi myrkylliset aikuiset on siis tässä artikkelissa myös sukupolvien 
väliseen oikeudenmukaisuuteen viittaava käsite, missä painotus on vas-
tuussa, vahingon aiheuttamisessa ja syyllisyydessä. Keskustelemme kemi-
kalisaatiosta maapallon syntetisoitumisena ja hiljaa hiipivästä, kovin 
näkymättömästä kehityksestä kohti pysyvää myrkyttyneisyyden tilaa. 

Artikkelissa toteamme, että lapset ovat erityisen herkkiä kemikaaleille, 
minkä vuoksi sukupolvinäkökulma kemikalisoitumiseen on olennainen. 
Kemikalisaatio, kuten ilmastomuutoskin, on pitkälti näkymätön, mutta 
terveydelliset ja ympäristölliset riskit, ongelmat ja seuraukset ovat todel-
lisia. Vaikka tarkastelemmekin artikkelissa kemikalisaation luonnontie-
teellisiä, taloudellisia ja säätelyllisiä ulottuvuuksia, painotamme artikke-
lin lopussa kemikalisaation poliittisia ulottuvuuksia, joista on ryhdytty 
keskustelemaan vahvemmin kuin aikaisemmin. Esimerkiksi kriittisten 
yhteiskuntatieteiden edustajat ovat omaksuneet poliittisuutta ja vastuuta 
korostavia termejä. Näkymätöntä näkyväksi tekeviä käsitteitä ovat hiljai-
nen tai näkymätön väkivalta sekä näkymätön kolonialisaatio. 

Ympäristölliseen epäoikeudenmukaisuuteen johtavat tekijät kytkey-
tyvät taloudellisen ja poliittisen vallan käyttöön, minkä vuoksi kansa-
laisaktivistit nostavat esiin oikeutettuja kysymyksiä yhteiskunnallisesta 
kehityksestä, ihmisoikeuksista ja vastuuvelvollisuudesta. Kemian alan 
sääntely on kehittynyt harppauksin, mutta oikeudellinen vastuunkanto 
ja rikosoikeudellisen näytön ja syyksilukemisen kysymykset ovat kaikkea 
muuta kuin lähellä tulla ratkaistuiksi. Vaikka teollisuuden sääntelyä kehi-
tetään, vaaditaan kansalaisilta alati valppautta, valvontaa ja tarkkailua. 
Tällaisen toiminnan avulla voidaan parhaimmillaan ohjata ja jopa pakot-
taa yrityksiä kehittämään käytäntöjään. Aktivistien kädenjälki voi hyvin 
näkyä jälkipolville siirrettävässä perinnössä.

Kemiallisille riskeille altistuneet ja altistuvat voisivat saada oikeudel-
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lista turvaa, jos esimerkiksi Yhdistyneiden Kansankuntien ihmisoikeus-
sopimusten rinnalle tuotettaisiin uusi, juridisesti sitova sopimus oikeu-
desta puhtaaseen ja terveelliseen ympäristöön. Tämä mahdollistaisi myös 
lapsen oikeuksien sopimuksen tiettyjen kohtien tulkitsemisen lasten 
oikeutena terveelliseen ympäristöön. Toisaalta, kuten terveystieteen pro-
fessori Leslie London kollegoineen (2011) toteaa, ympäristöoikeuden-
mukaisuus edellyttää myös yhteiskunnallista reformia, kestävän kehityk-
sen mallia, joka integroi taloudellisen kehityksen, köyhyyden poistamisen 
ja ympäristönsuojelun samalla kun otetaan vakavasti marginalisoitujen 
yhteisöjen toimijuus niiden pyrkiessä muuttamaan haavoittuvia elämän-
olosuhteitaan. 

Lasten oikeuksia parannettaessa on oltava tietoisia myös ympäris-
töllisen syrjinnän intersektionaalisuudesta20, sillä epätasa-arvon monet 
muodot moninkertaistuvat helposti esimerkiksi suhteessa rotuun, etni-
seen alkuperään, alkuperäiskansoihin, luokkaan, sukupuoleen, ikään, 
vammaisuuteen tai asuinpaikkaan. Myrkyllisyyden intersektionaalisuus 
tarjoaa mahdollisuuden tarkastella lapsia yhtäältä marginaalia edustavana 
ryhmän, mutta toisaalta se tarjoaa myös mahdollisuuden eritellä lapsia 
monimuotoisena joukkona, joka jakaantuu iän, rodun, etnisyyden, suku-
puolen, luokan tai vaikkapa vamman vuoksi eri ryhmiin. Lasten asemaan 
yhteiskunnassa vaikuttavat iän ja sukupuolen lisäksi muutkin seikat. Ei 
siis riitä, että kohdistetaan katse lasten ympäristöoikeudenmukaisuuteen, 
vaan pitää katsoa myös lasten keskuudessa olevia ympäristöoikeudenmu-
kaisuuseroja. 
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Aini Linjakumpu

LAPSIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA 
USKONNOLLISISSA YHTEISÖISSÄ

Johdanto

Uskonnollisten liikkeiden harjoittamasta hengellisestä väkivallasta on 
viime vuosina keskusteltu paljon niin Suomessa kuin kansainväli-

sestikin (Enroth 1992; Henke 1996; Kukkula 2007; Pisilä 2014; Ruoho 
2010; Ruoho 2013; Sulander 2003; Villa 2013). Tällä väkivallalla tar-
koitetaan väkivaltaa, joka kohdistuu uskonnollisten liikkeiden omiin 
jäseniin. Tässä yhteydessä on jonkin verran käsitelty myös lasten asemaa 
uskonnollisissa liikkeissä. Lasten huomiointi uskonnollisten liikkeiden 
piirissä sekä lasten aseman pohdinta väkivallan tematiikan kautta on kui-
tenkin edelleen varsin jäsentymätöntä, ja yleensä se on jäänyt muiden 
teemojen varjoon.

Tässä luvussa pyritään hahmottamaan lasten asemaa sellaisissa uskon-
nollisissa liikkeissä, jotka tavalla tai toisella vaarantavat lasten elämää, 
kehitystä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Luvussa tarkastellaan, mil-
laisia lapsiin kohdistuvia ongelmia on havaittavissa ja millä tavoin uskon-
nolliset liikkeet voivat uhata lasten hyvinvointia ja elämän edellytyksiä 
sekä miten nämä uhkat ovat ”lapsierityisiä”. 
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Tarkastelun kohteena ovat erityisesti Jehovan todistajat, mutta samalla 
tarkastelu koskettaa myös muita uskonnollisia liikkeitä. Jehovan todis-
tajat eivät ole tarkastelussa mukana siis siksi, että voitaisiin väittää niissä 
olevan eniten hengellistä väkivaltaa verrattuna muihin liikkeisiin. Lii-
kettä käsitellään siksi, että on olemassa paljon esitettyjä väitteitä sen pii-
rissä ilmenevästä hengellisestä väkivallasta sekä niihin liittyvistä yhteisöl-
lisistä mekanismeista (ks. Linjakumpu 2015, 17). Tarkastelussa onkin 
olennaista hahmottaa yhteisöllisyyden roolia lapsiin kohdistuvan väkival-
lan ymmärtämisessä.

Tarkastelu jäsentyy kolmeen ulottuvuuteen, joita ovat sosiaalistu-
miseen liittyvät sekä fyysiset ja henkiset uhkat. Tarkastelussa keskitytään 
siihen, miten erilaiset toimintatavat ja käytännöt uhkaavat nimenomaan 
lapsia. Tässä yhteydessä pohditaan, miten lapsiin kohdistuva hengellinen 
väkivalta eroaa aikuisiin kohdistavasta väkivallasta. Käsitteellisesti luku 
nojautuu väkivallan ja hengellisen väkivallan teoretisointeihin yhdistet-
tynä aikuisvallan käsitteeseen.1 

Uskonnolliset liikkeet lapsiin kohdistuvan aikuisvallan ja 
väkivallan paikkoina

Lapsiin kohdistuva väkivalta uskonnollisissa liikkeissä nivoutuu liikkei-
den yhteisöllisiin käytänteisiin, mutta toisaalta myös lasten vanhempien 
toimintaan vanhempina ja uskonnollisen liikkeen jäseninä. Uskonnollis-
ten liikkeiden piirissä rakentuvan väkivallan ulottuvuutta lapsiin voidaan 
hahmottaa aikuisvallan käsitteen avulla. Käsite viittaa tilanteeseen, jossa 
aikuisilla ”on valtasuhde lapsiinsa ja tämä valta-asetelma nojautuu suku-
polvijärjestykseen, jota pidetään itsestään selvänä ja oikeutettuna. Valta-
suhdetta perustellaan vedoten lasten kypsymättömyyteen tai kehitykselli-
siin tarpeisiin.” (Haapa 2007, 10.) 

Aikuisten valtasuhde lapsiin merkitsee sitä, että lapset ovat aikuisten 
luoman kontrollin ja vallan mekanismien kohteena ja alaisena (ks. esim. 
Itäpuisto 2005, 19–20). Aikuisvalta voi jäsentyä vanhempien ja lasten 
välisinä psykologisina tai vuorovaikutteellisina suhteina, joissa valtaa käy-

1 Luku perustuu teokseen Uskonnon varjot. Hengellinen väkivalta kristillisissä yhtei-
söissä (Linjakumpu 2015).
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tetään. Aikuisvalta voi mahdollistua myös erilaisina rakenteellisina muo-
toina, jotka jäsentävät lasten kasvun ja olemisen reunaehtoja. Aikuisvalta 
voi pahimmillaan johtaa lasten kannalta hyvin vakaviin seurauksiin ja 
väkivaltaan, mikä kuvastaa osaltaan ”aikuisuuden myrkyllisyyttä”. 

Aikuisvallan läsnäolo hengellisten liikkeiden piirissä on ilmeinen. 
Aikuisvalta ymmärrettynä lasten vanhempien valtana kulminoituu tilan-
teessa, jossa valtasuhdetta määrittelee vahvasti myös perheen ulkopuo-
linen taho eli tässä tapauksessa uskonnollinen yhteisö. Uskonnollisesta 
yhteisöstä ja yhteisöllisyydestä tuleekin aikuisvaltaa keskeisesti määrit-
televä ulottuvuus, tai uskonnolliset yhteisöt voidaan tulkita aikuisval-
lan eräänä muotona. Tämän vuoksi on olennaista hahmottaa, millaisia 
toimijoita uskonnolliset liikkeet ovat ja miten väkivallan mahdollisuus 
rakentuu niiden piirissä.

Uskonnolliset liikkeet eroavat merkittävästi toisistaan. Erottavia teki-
jöitä ovat esimerkiksi yhteisöllisyyden ja normien rooli, hallinnolliset ja 
auktoriteettiasetelmat sekä teologiset tulkinnat. Suomalainen kirkkous-
kovaisuus ja siihen liittyvä hengellinen yhteisöllisyys ja hengellisyyden 
toteuttaminen on hyvin erilaista kuin vaikkapa sellaisessa uskonnollisessa 
liikkeessä, joka on rakentunut tiiviin yhteisöllisyyden perustalle. Tiiviissä 
uskonnollisissa yhteisöissä noudatetaan monia täsmällisesti määriteltyjä 
normeja, ja niitä johdetaan tiukkoihin auktoriteettiasetelmiin perus-
tuen. Erityisesti niin sanotut ääriyhteisölliset liikkeet – joihin myös Jeho-
van todistajat kuuluvat – ovat väkivallan syntymisen kannalta keskeisiä: 
äärimmilleen korostunut käsitys oman yhteisön merkityksestä on olen-
nainen lähtökohta väkivallan syntymiselle. 

Yhteisö ymmärretään tässä yhteydessä ihmisten muodostamana kol-
lektiivina, joka on jollakin tavalla pysyvä, joka perustuu yhteisille toimin-
noille, arvoille ja historialle, ja jonka jäsenillä on mielikuva kuulumisesta 
kyseiseen yhteisöön (ks. esim. Deutsch 1991, 21–23). Ääriyhteisöllisissä 
liikkeissä valta ja hallinta perustuvat monille toisiinsa yhteydessä oleville 
tekijöille. Näitä tekijöitä ovat muun muassa autoritaarisuus, eksklusii-
visuus ja kuriyhteisöllisyys. Autoritaarisuus viittaa yksin- tai harvainval-
taiseen ja hierarkkiseen hallitsemisen tapaan. Eksklusiivisuus puolestaan 
tarkoittaa korostunutta yhteisömentaliteettia ja yhteisöllistä itseriittoi-
suutta sekä jännitteistä suhdetta oman yhteisön ulkopuoliseen maail-
maan. Kuriyhteisöllisyys viittaa yhteisöllisyyteen, jossa yhteisön jäsen-
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ten elämää määrittävät tiukat säännöt ja niiden kautta muotoutuvat rajat 
oikean ja väärän välille. (Linjakumpu 2015, 72–85.)

Millaisena lapsen kasvun ympäristönä uskonnolliset liikkeet ja erityi-
sesti ääriyhteisölliset yhteisöt näyttäytyvät? Eräänä keskeisenä ulottuvuu-
tena on se, että niiden olemassaolo ja jatkuvuus perustuvat niin sanot-
tuun kasvatushengellisyyteen tai -kristillisyyteen. Tämä tarkoittaa sitä, 
että lapset pyritään pitämään liikkeen piirissä ja että lapsiin kohdistuu 
myös liikkeen suunnalta merkittävää huomiota. Lapset syntyvät liikkeen 
piiriin, ja monien ääriyhteisöllisten liikkeiden jatkuvuus riippuu siitä, 
että nykyisten jäsenten lapset tulevat myös liikkeen jäseniksi.2 

Kasvatuskristillisyys perustuu vanhempien sekä muun perheen ja 
suvun merkitykseen uskonnon määrittelijöinä, tuottajina ja toisintajina. 
Lisäksi uskonnollinen yhteisö luo puitteet hengellisen elämän kehitty-
miselle. Jehovan todistajien piirissä lapset ovat mukana uskonnollisen 
yhteisön toiminnoissa heti syntymästä lähtien. Lapset kulkevat mukana 
kaikille tarkoitetuissa tilaisuuksissa ja heidät voidaan ottaa mukaan ovelta-
ovelle-julistustyöhön jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Uskonnollinen liike, 
sen toiminnot ja ihmiset ovat osa lapsen kokemusmaailmaa, jonka myötä 
uskonto jäsentyy lapsen elämään ja vaikuttaa myös aikuisuudessa. Van-
hempien ja muiden läheisten rooli on tässä prosessissa keskeinen, vaikka 
tukena olisivatkin myös liikkeen piirissä tapahtuvat toiminnot. 

Uskonnolliset liikkeet ovat lapsen kasvun kannalta erityisiä paikkoja. 
Samalla tavalla kuin aikuiset, myös lapset altistuvat hengellisyyteen liitty-
vän väkivallan olemassaololle, erityisesti ääriyhteisöllisissä liikkeissä. Mitä 
hengellisellä väkivallalla tarkoitetaan tässä yhteydessä? Olennaista hen-
gellisen väkivallan ymmärtämiseksi on se, että väkivalta nivoutuu yleensä 
hengellisten yhteisöjen normaaleihin toimintatapoihin ja käytänteisiin 
sekä niiden takana oleviin vallan muotoihin sekä auktoriteetin ja hallin-
nan asemiin. 

Väkivalta vaikuttaa yksilön elämään sekä olemassaolon ja toiminnan 
mahdollisuuksiin. Hengellisen väkivallan tutkimisen suhteen tämän 
tyyppinen lähestymistapa merkitsee huomion kiinnittämistä siis ”olemi-
sen pelkistymisen” prosesseihin, jotka estävät ihmisen minuuden, identi-
teetin ja elämän käytäntöjen toteutumista. (Linjakumpu 2015, 49–50.) 

2 Toki edelleen on uskonnollisia liikkeitä, jotka kasvavat aikuisten liittyessä niihin, 
eivätkä pelkästään liikkeen piirissä syntyvien lasten myötä. 
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Väkivallan seurausten arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös ne fyysiset 
ja ei-fyysiset seuraukset, joita väkivalta tuottaa ihmiselle. Samankaltai-
set teot aiheuttavat monenlaisia seurauksia ihmisissä (Ronkainen 2006, 
544), ja ihmiset ovat keskenään eri tavalla haavoittuvia väkivallan edessä. 
Huomion kiinnittäminen haavoittuvuuteen merkitsee väkivallan hah-
mottamista sen seurausten kautta, ei niinkään väkivallan aktin tai väki-
valtaan johtaneiden syiden kautta. Väkivalta ei pääty tiettyyn väkivallan 
tekoon, vaan sen seuraukset voivat vaikuttaa uhrissa ja hänen lähipiiris-
sään kauankin. (Vrt. Ronkainen & Näre 2008, 13.) Hengellisen väkival-
lan suhteen haavoittuvuus tarkoittaa huomion kohdentamista henkisiin 
ja ruumiillisiin seurauksiin, joita uskonnollisessa liikkeessä olemisella on. 

Määrittelen hengellisen väkivallan henkiseksi tai fyysiseksi väkival-
laksi, joka kohdistuu uskonnollisen yhteisön omia jäseniä vastaan. Se 
perustellaan uskomisen tai uskonnolliseen yhteisöön kuulumisen kautta. 
Se on kokemuksellista väkivaltaa, joka vahingoittaa ihmisen oikeuksia ja 
vähentää hänen mahdollisuuttaan määritellä omaa toimijuuttaan, hen-
gellisyyttään ja tulevaisuuttaan. Hengellinen väkivalta ei rajoitu välittö-
mään väkivaltatilanteeseen, vaan sen vaikutukset voivat olla pitkäaikai-
sia sekä laajentua koskemaan myös muita ihmisiä. Hengellistä väkivaltaa 
on vaikea vastustaa väkivallan luonteen takia: se kytkeytyy uskonnollisen 
yhteisön vallan ja hallinnan mekanismeihin, joiden legitimiteetin ajatel-
laan olevan jumalallista alkuperää. (Ks. Linjakumpu 2015, 65–67.)

Miten hengellisen väkivallan teoretisointi jäsentyy suhteessa lapsiin? 
Lähtökohtaisesti hengellisen väkivallan määrittelyt koskevat myös lapsia, 
eli lapsiin kohdistuva hengellinen väkivalta voi olla henkistä tai fyysistä 
ja se vahingoittaa oman toimijuuden, hengellisyyden ja tulevaisuuden 
määrittelyn mahdollisuuksia. Lapsena oleminen kuitenkin tuo väkival-
lan kokonaisuuteen myös toisenlaisia eli lapsena olemisen ulottuvuuk-
sia, lapsierityisiä piirteitä. Hengellisen väkivallan tutkimuksessa ei lapsiin 
kohdistuvaa väkivaltaa tai hengellisen väkivallan lapsierityisiä piirteitä ole 
erityisesti otettu huomioon.3 Tilanne on yleinen uskonnollisten liikkei-
den tutkimuksessa ylipäänsä, jossa uskontojen vaikutukset lapsiin ohite-
taan vähäisellä huomiolla.    

3 Tästä on olemassa toki tärkeitä poikkeuksia, ks. esim. Hurtig 2013 ja Hurtig & Lep-
pänen 2012.
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Uskonnollisissa liikkeissä ei juurikaan problematisoida lapsen oikeuk-
sia, ei vanhempien, eikä liikkeiden taholta, vaan lapset jäsentyvät val-
tasysteemin osasiksi. Lapsilla ei juuri ole valtaa määritellä olemistaan ja 
toimijuuttaan uskonnollisissa yhteisöissä ja hengellisen väkivallan yhtey-
dessä tilanteen ongelmallisuus korostuu entisestään. Aikuisvalta jäsen-
tyy hengellisissä yhteisöissä toisaalta vanhempien toiminnan kautta: 
vanhempien lapsiin kohdistama hengellinen kasvatus määrittelee konk-
reettisesti lapsen olemisen mahdollisuuksia. Toisaalta hengellinen yhteisö 
toimii myös aikuisvallan muotona. Se jäsentää perheen kautta hengellisiä 
normeja, kieltoja ja vaatimuksia, mutta samalla rakentaa myös ”suoraa” 
valtasuhdetta lapsiin ja nuoriin.  

Aineisto

Lapsitutkimuksen piirissä korostetaan usein lapsen äänen kuulemista ja 
heidän rooliaan tiedon tuottajina (ks. esim. Haapa 2007, 9–10). Tässä 
lapset eivät kuitenkaan asemoidu tiedon ensisijaisiksi tuottajiksi, vaan 
pyrkimyksenä on hahmottaa rakenteellisia ratkaisuja ja sosiaalisia käy-
täntöjä, joiden kautta lapsen joutuvat kohtaamaan väkivaltaa uskonnol-
listen liikkeiden piirissä. Luvussa pyritään tekemään näkyväksi muotoja, 
joilla asymmetrinen valtasuhde on muotoutunut hengellisen väkivallan ja 
uskonnollisten liikkeiden kontekstissa. 

Tämän tyyppinen tarkastelu vaatii aineiston moninaisuutta, koska 
siihen liittyy väistämättä useammanlaisia näkökulmia. Tässä luvussa 
aineistona ovat olleet erityisesti Jehovan todistajien omat julkaisut, joita 
ovat Vartiotorni- ja Herätkää! -lehdet sekä vuosijulkaisut ja liikkeen koti-
sivuilta löytyvä aineisto. Vartiotorni-lehdestä on käyty läpi vuosikerrat 
1978–2013 ja Herätkää!-lehdestä vuosikerrat 1990–2013. Vartiotorni 
ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa, ja Herätkää!-lehti on ilmestynyt 1–2 
kertaa kuukaudessa ajankohdasta riippuen. Lisäksi on käyty läpi liikkeen 
vuosikirjat vuosilta 2000–2013 sekä hyödynnetty Jehovan todistajien 
internet-sivustojen materiaaleja. Laajat sivustot sisältävät mittavat arkis-
tot suomeksi ja muilla kielillä ilmestyneistä julkaisuista ja liikkeen kan-
nanotoista. Tähän verkkokirjastoon liittyvää hakutoimintoa on käytetty 
eri teemoihin liittyvien tietojen, artikkeleiden ja tekstien hankkimiseen, 
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mikä on tukenut muusta aineistosta nousevaa pohdintaa.
Toisenlaisena aineistoryhmänä on kokemusperäinen aineisto. Tässä 

luvussa on hyödynnetty erityisesti internetissä olevia julkisia sivustoja, 
joille on kerätty hengellisen väkivallan kokonaisuuteen liittyviä koke-
muksellisia aineistoja tai joissa ihmiset kirjoittavat omista kokemuksis-
taan (esimerkiksi blogeissaan tai muissa internetin sisältöformaateissa). 
Näistä esimerkkinä on muun muassa Jehovan todistajiin liittyvällä Johan-
neksenpoika.fi-sivustolla olevat kertomukset liikkeeseen kuuluvien tai 
aiemmin kuuluneiden lasten ja nuorten kokemuksista (ks. Johanneksen-
poika.fi).

Sosiaalistamiseen liittyvät uhkat

Lasten ja nuorten sosiaalistamisella uskonnollisiin yhteisöihin taataan 
niiden jatkuvuus, mikä ei olisi mahdollista ilman sukupolvien yli mene-
vää jäsenyyttä. Jehovan todistajien piirissä lapsille ja nuorille annetaan-
kin erityinen asema ja merkitys, ja sosiaalistumisen teema on koko ajan 
mukana toiminnassa ja liikkeen sisäisessä puheessa. Tämä uskonnolliseen 
yhteisöön sosiaalistuminen avaa samalla kuitenkin mahdollisuuden hen-
gellisen väkivallan rakentumiseen, joka on osaltaan yhteydessä aikuisval-
lan toteutumiseen. 

Lapsella ja nuorella ei – kuten ei aikuisellakaan – ole välttämättä oma-
kohtaista hengellistä kutsumusta tai hengellisyyttä, eikä se välttämättä 
kehity edes sosiaalistamisen prosessin myötä. Sosiaalistuminen tarkoit-
taa tällöin sitoutumista ja kasvamista elämäntapaan, normiin ja yhtei-
söön: uskomisesta tulee kuulumista (Day 2010, 100). Vaikka kyse ei olisi 
tällöin omakohtaisesta hengellisyydestä, nähdään yhteisöön sosiaalistettu 
siitä huolimatta lähtökohtaisesti uskovana ihmisenä, jolta odotetaan sen 
mukaista toimintaa, ajattelua ja käytöstä. Riippumatta siitä, millainen 
kokemus lapsella on uskonnollisen yhteisön toiminnoista ja siinä esiin 
tulevista opillisista asioista, hänellä ei ole kuitenkaan mahdollisuutta 
valita kokemuksiaan tai olemassaoloa liikkeessä. Hän ei voi käytännössä 
irtaantua liikkeestä, jos vanhemmat kuuluvat siihen. 

Kasvatukseen perustuva sosiaalistuminen ei anna lapselle tai nuorelle 
mahdollisuutta oman hengellisyyden tai hengellisen yhteisön valintaan 
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tai siihen ei ainakaan kannusteta. Vartiotornissa ja Herätkää!-lehdessä 
on säännöllisesti artikkeleja, jotka on osoitettu nuorille tai heidän van-
hemmilleen, ja jotka käsittelevät nuorten osallistumista erilaisiin toimin-
toihin. Esimerkiksi ”Miksi käydä seurakunnan kokouksissa?” -artikke-
lissa tuodaan esiin kokouksissa käymisen tärkeyttä. Artikkelissa lainataan 
erään liikkeeseen kuuluvan ihmisen pohdintaa kokousten tärkeydestä: 
”Opin jo pienenä, että kokouksissa käyminen ei ole valinnanvaraista. 
Edes lapsena mieleeni ei juolahtanut, että voisin noin vain jäädä niistä 
pois.” (Herätkää! Huhtikuu 2012, 20.)

Lapsille ei anneta siis mahdollisuutta valita sosiaalistumisproses-
sin sisältöä ja muotoa, vaan se pyritään tiiviissä uskonnollisessa yhtei-
sössä esittämään ainoana todellisena tai oikeana tapana olla perheessä, 
uskonnollisessa yhteisössä ja yhteiskunnassa laajemminkin. Nuorille (eli 
noin 12–17-vuotiaille) puolestaan on ehtinyt muodostua laajempi kuva 
yhteiskunnan kokonaisuudesta ja mahdollisista erilaisista maailmanku-
vista, uskonnollisista ja sosiaalisista ryhmittymistä. Ne kilpailevat huo-
miosta uskonnollisen yhteisön kanssa ja aiheuttavat potentiaalista ristirii-
taa uskonnollisen ja ei-uskonnollisen sfäärin kesken. Jehovan todistajien 
piirissä nuorten asemaan kiinnitetään erityistä huomiota, ja tunnistetaan 
esimerkiksi opiskeluaikaan liittyvät mahdolliset ongelmatekijät liikkeen 
ja liikkeen jäsenen kannalta (Vartiotorni 15.10.1982, 14).

Kysymys kasteesta tai vastaavasta virallisesti kiinnittymisestä uskon-
nolliseen yhteisöön nuorena tai aikuisuuden kynnyksellä on olennainen 
mietittäessä sosiaalistamiseen liittyvää väkivallan potentiaalia. Jehovan 
todistajilla kaste tapahtuu noin 12–18 ikävuosien välillä, olkoonkin että 
myös nuorempia ja vanhempia kastetaan. Kaste tarkoittaa sitoutumista 
liikkeen oppiin ja toimintaan: ”Kaste saattaa kaikkien tietoisuuteen, että 
olet vihkiytynyt Jehovalle” (Mitä Jumala vaatii meiltä? 1996, 31).  Ellei 
kastetta ota, voi ihminen pysyä liikkeen liepeillä, eikä häneen välttämättä 
kohdistu samanlaisia odotuksia kuin kastettuun.  Kaste korostaa valin-
nan tekemisen merkittävyyttä. Silloin hyväksytään yhteisön opilliset peri-
aatteet ja konkreettiset toimintatavat. Nuoren ihmisen ollessa kyseessä 
hän kasteessa käytännössä luovuttaa oikeutensa arvioida kriittisesti yhtei-
sön oppia ja käytäntöjä. Kasteessa legitimoidaan yhteisön määritykset 
oikeanlaisesta hengellisyydestä ja yhteisössä olemisen tavoista. 

Lapsiin kohdistuvalla sosiaalistamisella lapsia ohjataan määrätietoisesti 
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ja suunnitelmallisesti yhteisön piiriin. Väkivallan mahdollisuus kytkey-
tyy siihen, että liikkeestä on vaikea irtaantua, koska sosiaalistaminen on 
yleensä hyvin voimakasta, eikä realistisia vaihtoehtoja kuulumiselle ole. 
Väkivalta näyttäytyy tässä toimintaa estävänä ulottuvuutena. Väkivalta 
on jotain sellaista, joka rajoittaa ihmisen mahdollisuuksia tietynlaiseen 
toimintaan ja tietynlaiseen olemassaoloon. Martin Heideggerin (1993, 
68) mukaan ihmisen olemassaolo voidaan ymmärtää mahdollisuutena, 
jolloin voimankäyttö tai väkivalta merkitsee vaihtoehtojen puutetta tai 
vapauden puuttumista vaihtoehtojen käyttämiseen (Eller 2006, 5–13). 
Väkivalta merkitsee vaikutusta, joka rajoittaa ihmisen toimintaa ja ihmi-
senä olemista. Kyse on mahdollisuuksien pienentymisestä väkivallan seu-
rauksena, ja kaste toimii tämän ”mahdollisuuksien pienentymisen” kul-
minaatiopisteenä. 

Kun lapsen primaarisosialisaatio (ks. Berger & Luckman 1995, 147–
156) tapahtuu ääriyhteisöllisessä uskonnollisessa liikkeessä, hänellä on 
vain vähäinen mahdollisuus valita omaa uskonnollista vakaumustaan, ja 
sitä kautta elämänsä keskeisiä ihmissuhteita, harrastuksia ja mahdollisesti 
omaa ammattiaan. Ne määräytyvät ennalta annetun kehyksen kautta. 
Sosiaalistamiseen liittyvä vaihtoehdottomuus on konkreettista lapsuuden 
ja nuoruuden aikana, mutta se vaikuttaa elämään myös sen jälkeen men-
täessä kohti aikuisikää. Vanhempien rooli tässä prosessissa on olennai-
nen, kuten Vartiotornin esimerkissä tuodaan esiin: ”Lapsesta ei kuiten-
kaan tule automaattisesti ”vanhurskasta” tai ”viisasta”. Tarvitaan paljon 
työtä, jotteivat nuoret tuottaisi ”murhetta” ja ”katkeruutta” …”Jehovan - 
- mielenohjaus” tarkoittaa sitä, että muokkaamme ajattelutapamme Jeho-
van tahdon mukaiseksi. Niinpä vanhempien on juurrutettava pieniin 
lapsiinsa Jehovan ajattelutapa. Heidän on jäljiteltävä Jumalan esimerkkiä 
sääliväisen kurin eli oikaisevan valmennuksen antamisesta.” (Vartiotorni 
1.12.1996, 10–11; ks. myös Botting & Botting 1984, 111–113.)

Andrew Holdenin mukaan Jehovan todistajien lapsien sosiaalistu-
minen tapahtuu mikro- ja makrotasolla. Makrotason sosiaalistaminen 
tapahtuu organisaation tasolla, ylhäältä alaspäin. Mikrotason sosiaalista-
minen tapahtuu puolestaan perheiden ja läheisten piirissä. Holden tuo 
esiin yhteisön ja toisaalta perheen ja suvun keskinäisen suhteen merki-
tyksen lasten sosiaalistamisessa. Hänen mukaansa sosiaalistuminen yhtei-
söön tapahtuu sillä edellytyksellä, että vanhemmat toimivat valvovana 
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”asiamiehenä” yhteisön puolesta. Yhteisöllä on hegemoninen ote lap-
siin nimenomaan vanhempiensa kautta, tai pikemminkin kontrolloides-
saan vanhempia yhteisö kontrolloi myös heidän lapsiaan. (Holden 2002, 
126–128.) Jos lapsi tai nuori ei liitykään yhteisöön, voi se näyttäytyä 
vanhempien liikkeessä olemisen ja pelastumisen kannalta ongelmalliselta 
(Botting & Botting 1984, 133). Kyse ei ole siis pelkästään lasten omasta 
hengellisestä kehityksestä, vaan heidän toimintansa ja valintansa tulevat 
myös toisten ihmisten pelastumisen osatekijöiksi. Tällä tavoin sosiali-
saatioon nivoutuva aikuisvalta siis jäsentyy vanhempien, mutta samalla 
olennaisesti myös uskonnollisen yhteisön toimintojen kautta.

Henkiset uhat

Uskonnolliset käytännöt ja opit voivat olla aiheuttamassa monenlaisia 
henkisiä seurauksia, kuten esimerkiksi pelkotiloja, masennusta ja ahdis-
tusta. Lasten kokemukset ja emotionaaliset reaktiot uskonnollisessa liik-
keessä olemiseen ja siinä esille tulevaan hengelliseen opetukseen voivat 
olla hyvin voimakkaita niin myönteisessä kuin kielteisessäkin mielessä. 
Kielteisistä tuntemuksista erityisesti pelko ja ahdistus ovat merkitykselli-
siä: ne voivat kokonaisvaltaisesti määritellä lapsuutta, mutta myös sen jäl-
keistä elämää. Kyse ei ole pelkästään hengellisiin asioihin liittyvistä tunte-
muksista, vaan pikemminkin koko elämää määrittävästä tilanteesta, joka 
määrittyy hengellisen väkivallan yhtenä muotona. 

Jehovan todistajien oppi Harmagedonista on esimerkki siitä, miten 
uskonnollisen opin ydinsanoma sisältää ahdistavia ja pelkoa tuottavia ele-
menttejä. Liikkeen mukaan nykyinen maailmantila loppuu niin sanot-
tuun Harmagedonin taisteluun (JW.org 2019). Harmagedon kuvataan 
Jehovan todistajien julkaisuissa usein tulimerenä ja moninaisen kärsi-
myksen lähteenä. Sitä esitellään liikkeen julkaisuissa tarkasti sanallisesti 
ja kuvallisesti ja siitä puhutaan liikkeen kokoontumisissa. Harmagedon 
ei ole mikään kaukaisuudessa odottava tapahtuma, vaan liikkeen opin 
mukaan lähitulevaisuudessa tapahtuva asia. Monien sukupolvien ajan on 
opetettu maailmanlopun välittömyyttä; toisin sanoen se on ”elävää teo-
logiaa” liikkeeseen kuuluvien, erityisesti lasten kannalta: 
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”Lapsena odotin Harmagedonia. Odotin sen tapahtuvan ennen kuin 
tämä sukupolvi katoaa.... Lapsuudessa pelkäsin maanantaisten siree-
nien ulvontaa vaikka tiesin, että niitä testattiin joka viikko samaan 
aikaan. Sain paniikkikohtauksia yksin ja etsin vanhempiani paniikissa 
sukulaisten luota ja kaupoista. Sydän tykytti, kun juoksin lumisoh-
jossa sireenin ulvoessa katuja pitkin. Rukoilin ja rukoilin! Pyysin Jee-
susta ja Jumalaa auttamaan minua. Olin aina varma kuolemasta. Kuo-
leman lopullisuudesta. Mitään toivoa ei koskaan ollut koska en tehnyt 
parastani.” (”Uskoin murruin elin” 2014.)

Vaikka liikkeeseen kuuluvien vanhempien ihmisten kokemus Harma-
gedonin tulosta voi olla yhtä lailla voimakas, heillä on ainakin periaat-
teessa pidempi vertailukohta liikkeen oppiin asiasta ja sen toteutumat-
tomuuteen. Lapsilla samaa historiallista perspektiiviä ei ole olemassa, 
jolloin irtaantuminen välittömästä pelkotilasta voi olla pitkällisen proses-
sin tulosta, ja se ei välttämättä hälvene kokonaan aikuisenakaan. Tämän 
vuoksi myöskään vanhemmat eivät välttämättä pysty auttamaan asiaan 
liittyvissä peloissa tai ahdistuksissa, koska heillä voi olla samantyyppisiä 
kokemuksia edelleen. Lisäksi vanhemmat eivät välttämättä pysty eläyty-
mään lasten pelkotilojen voimakkuuteen, vaikka he olisivat itsekin niitä 
lapsena kokeneet. 

Vanhempien kokemus liikkeestä on samalla myös lapsen kokemusta, 
varsinkin Jehovan todistajien kaltaisissa liikkeissä, joissa lapset ovat tii-
viisti mukana liikkeen uskonnollisissa ja ei-uskonnollisissa yhteisöllisissä 
toiminnoissa. Vanhempien vaikea asema yhteisössä ja siitä aiheutuvat 
ongelmat tulevat helposti myös lapsen kokemusmaailmaan esimerkiksi 
tilanteissa, joissa vanhempia uhataan kadotuksella. Vanhempiin kohdis-
tuvat uhat siis ”valuvat” lapsiin, ja lapset ovat myös kärsijöinä, vaikka sitä 
ei yleensä huomattaisikaan. Kun lapsi sosiaalistuu liikkeeseen, jossa lap-
suuden kokemusta värittää voimakas pelko ja ahdistus, kielteiset tunneti-
lat todennäköisesti vaikuttavat hänen hengelliseen ja yhteisölliseen koke-
musmaailmaansa myös aikuisena.

Hengellisyyden rakentuminen pelolle vääristää hengellistä kokemusta 
tai tuo hengellisyydelle voimakkaan kielteisen sisällön. On tarpeellista 
myös pohtia, missä määrin lapset ovat kykeneviä hahmottamaan hengel-
lisen opetuksen sisällön, jossa voi olla ahdistavia ja pelottavia teemoja. 



126

Robert Wuthnow’n mukaan lapsuuden uskonnollisuus ei ole pelkästään 
lapsen kokemusta, vaan myös hänen kokemustaan aikuisena (Wuth-
now 1999, xxxi). Jos sosiaalistumisprosessin kielteisiä piirteitä ei pystytä 
käsittelemään omassa henkilökohtaisessa elämässä tai yhteisön piirissä, 
kokemus jää ihmisen elämismaailmaan. Siitä tulee normalisoitunut tapa 
jäsentää yhteisöön kasvamista ilman, että sitä välttämättä halutaan prob-
lematisoida tai siitä halutaan päästä irti. 

Fyysiset uhat

Vaikka hengellisyys ja siihen liittyvät väkivallan muodot ovat yleensä hen-
kisiä, on olemassa myös fyysisiä hengellisen väkivallan muotoja. Fyysisiä 
uhkia ovat esimerkiksi Jehovan todistajien verensiirtokielto tai joissakin 
liikkeissä harrastettava, hengellisesti perusteltu fyysinen kurittaminen. 
Nämä molemmat esimerkit koskettavat myös lapsia, ja niissä molem-
missa on läsnä aikuisvallan ulottuvuus.

Jehovan todistajien verensiirtoon liittyvä kielto voi uhata konkreetti-
sesti ihmisen henkeä.  Jehovan todistajat ajattelevat, että veri on pyhää 
Jumalan silmissä ja tästä johtuen liike ei hyväksy verensiirtoja. Verensiir-
rosta kieltäytyminen on tärkeä opillinen ulottuvuus Jehovan todistajille, 
ja verensiirtoon suostuminen määrittyy merkittäväksi hengelliseksi rik-
keeksi, joka rinnastuu vakavaan rikokseen.  (Mitä Jumala vaatii meiltä 
1996, 25; Miten veri voi… 2014b; Miten veri voi…2014a.) Verensiir-
rosta kieltäytyminen voidaan ymmärtää uskonnolliseksi periaatteeksi tai 
normiksi. Samalla se voidaan nähdä vaatimuksena uhrautumiseen, jossa 
hänen pitää luopua jostakin. Oikean hengellisyyden hintana on tervey-
den ja jopa hengen riskeeraaminen. Samalla se on myös liikkeen jäsenelle 
tapa osoittaa voimakas sitoutuminen yhteisiin hengellisiin lähtökohtiin. 

Verensiirron kieltäminen ja sen kontrollointi eivät ole yksinomaisesti 
yksilön harkinta- ja päätäntävaltaan kuuluvia asioita. Ne ovat mitä suu-
rimmassa määrin yhteisöllisiä asioita. Liike tuo toistuvasti esiin julkai-
suissaan verensiirtoon liittyvää normistoa ja vaarallisiksi katsomiaan käy-
tänteitä verensiirtoon liittyen. Julkaisuissa myös ohjataan leikkauksiin 
menevää ihmistä kysymään lääkäriltä täsmällisiä kysymyksiä esimerkiksi 
siitä, tietääkö leikkaushenkilökunta hänen olevansa Jehovan todistaja, 
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jolle ei saa tehdä missään olosuhteissa verensiirtoa tai siitä, onko hänen 
tarvitsemissaan lääkkeissä käytetty kiellettyjä veren komponentteja (ks. 
esim. Vartiotorni 15.6.2000, 30). 

Julkaisuissa käydään läpi myös aiheeseen liittyviä oikeudenkäyntejä 
eri maissa. Suomessa tilanne on erilainen, ja alaikäisen ”huoltajalla tai 
muulla laillisella edustajalla ei ole oikeutta kieltää potilaan henkeä tai 
terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi annettavaa tarpeellista hoitoa.” 
(Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992, 9 §:n 4 momentti).4 Veren-
siirtokielto on kuitenkin useissa maissa juridisesti epäselvällä alueella, 
minkä vuoksi Jehovan todistajat tai toisaalta valtiot pyrkivät saamaan 
asiaan oikeuden päätöksiä. Oikeudenkäynnit liittyvät yleensä siihen, saa-
vatko vanhemmat kieltää verensiirron lapsiltaan tai voiko nuori, yleensä 
noin 12–17-vuotias Jehovan todistaja kieltäytyä hoidosta. Myös henkilö-
kohtaisia kertomuksia verensiirroista kieltäytymisistä tuodaan esiin, esi-
merkiksi miten verensiirroista kieltäytyminen on mahdollistanut terveh-
tymisen (ks. esim. Herätkää! 22.8.1998). 

Lasten kannalta verensiirtokielto on ongelmallinen, koska lapsen on 
vaikea hahmottaa kieltoon liittyviä vaaroja. Vanhemmat voivat ”tuput-
taa” omat ajatuksensa lasten ajatuksiksi, ja lapset voivat puolestaan toimia 
vanhemmilleen mieliksi, vaikkeivat ymmärtäisikään kaikkia seurauksia. 
Yhteisö toimii normien takaajana ja osaltaan pakottaa vanhemmat niiden 
noudattajiksi ja eteenpäin viejiksi. Vaikka Suomessa nuorten lasten osalta 
ei voi tehdä heitä vahingoittavia hoitopäätöksiä, täysi-ikäisyyden kyn-
nyksellä olevat nuoret ovat myös Suomessa lain kannalta tulkinnallisia, 
koska heillä on ”jonkin verran sananvaltaa hoitoihinsa”. Periaatteessa 
”jos alaikäinen (< 18 vuotta) ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kyke-
nee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä 
hänen kanssaan. …Varmasti juridisesti hankalimpia tilanteita on, kun 
15–17-vuotias kirjallisesti kieltää verensiirrot ja hänen vanhempansa ovat 
samaa mieltä.” (Vainionpää 2001, 371–372.)

Verensiirtoon liittyvä problematiikka ei käytännössä kosketa kovin 
monia lapsia Jehovan todistajien piirissä. Sen sijaan fyysinen kurittami-
nen voi potentiaalisesti kohdentua moniinkin ihmisiin ja myös lapsiin. 
Kurittaminen on hengellistä väkivaltaa silloin, kun se on jollakin tavalla 

4 Suomessa on myös tapahtunut, että lapsi on otettu kiireellisesti huostaan, kun van-
hemmat ovat kieltäneet verensiirron (ks. Kymen LO 30.1.1991 111).
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uskonnollisesti motivoitua. Kurittaminen voidaan perustella rangaistuk-
sena väärintekemiseen. Toisaalta kurittaminen voidaan perustella ”rak-
kaudelliseksi” toiminnaksi, jonka avulla kurituksen kohteena olevalle 
ihmiselle osoitetaan tai suodaan mahdollisuus tehdä oikein. Hengellisesti 
motivoituneen kurittamisen tai perheväkivallan yleisyydestä on vaikea 
tehdä täsmällisiä arvioita, eikä se välttämättä liity uskonnollisten yhtei-
söjen sisäiseen logiikkaan kovinkaan olennaisella tavalla. Hengellisesti 
perusteltua väkivaltaa voi tapahtua myös ”yleiskirkollisissa” piireissä tai 
yleensäkin perheissä, jotka ovat tunnustuksellisia. Vaikka ilmiön määräl-
linen laajuus ei välttämättä ole suuri, ei se ole suinkaan tuntematon ilmiö 
hengellisesti orientoituneissa perheissä. (Vrt. Ellison & Anderson 2001.)

Vaikka kurittaminen voi kohdistua myös aikuisiin, lasten kurittami-
selle löytyy raamatullisia perusteita. Perusteluja lasten kurittamiselle voi-
daan löytää esimerkiksi Raamatun sananlaskuista, joiden mukaan ”[j]oka 
vitsaa säästää, se vihaa lastaan” (Sananlaskut 13:24). Kurittamisen tarkoi-
tuksena on ”hyvän tuottaminen”. Sitä ei nähdä väkivaltana, vaan pikem-
minkin rakkaudellisena toimintana, jolla ohjataan lasta oikeaan suun-
taan. Vilppu Huomo puhuu ”väkivaltaa tukevasta teologiasta”, jolla hän 
viittaa teologiaan, ”joka suoraan tai epäsuorasti tukee väkivallan harjoit-
tajaa eikä väkivallan kohteena olevaa ihmistä. Teologian kautta voidaan 
esimerkiksi pyrkiä oikeuttamaan väkivaltaa vähättelemään sitä sekä siir-
tämään vastuu väkivallasta perusteettomasti väkivallan kohteena olleelle 
ihmiselle.” (Huomo 2007, 29.)

Vanhemmat ovat niitä aikuisia, jotka harjoittavat lasten kurittamista. 
Harvoin kurittamista tapahtuu muiden toimesta. Kun kurittamiseen 
nivoutuvat hengelliset perusteet, väkivallan tekijä asettautuu omaa hen-
kilökohtaista asemaansa ylemmäksi. Hänen auktoriteettinsa ei nojaa pel-
kästään asemaan perheessä, vaan se tukeutuu myös hengelliseen aukto-
risointiin. Näin hänen toimiensa perustelut eivät kumpua persoonaan 
liittyvistä tekijöistä, vaan hän uskoo välittävänsä tai toteuttavansa hen-
gellistä viestiä ja oppia. (Vrt. Enroth 1992, 78.) Näin lapsen mahdolli-
suus vastustaa kurittamista on hankalaa, koska vastassa on samanaikai-
sesti sekä perheen sisäinen että hengellinen auktoriteetti.  
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Johtopäätökset

Tässä luvussa on pohdittu lasten asemoitumista uskonnolliseen yhteisöön 
ja erityisesti siihen, miten vanhemmat toteuttavat uskonnollisen yhtei-
sön normeja suhteessa lapsiinsa ja miten nämä prosessit voidaan ymmär-
tää aikuisvallan muotoina. Vanhempien rooli on olennainen siksi, että 
he kasvatuksen kautta määrittelevät lapsen elämisen ehtoja hyvin laaja-
mittaisesti. Tiiviissä uskonnollisessa yhteisössä vanhempien roolin raken-
tuminen ei tapahdu kuitenkaan pelkästään yksilöllisesti tai perhekeskei-
sesti, vaan jäsentymistä kehystävät nimenomaan uskonnollisen yhteisön 
sosiaaliset, normatiiviset ja rakenteelliset tekijät. Toisin sanoen uskonnol-
linen yhteisöllisyys ei ole irrallaan vanhempien suhteesta omiin lapsiinsa.

Tulee huomata, että vaikka aikuiset määrittelevät voimakkaasti lapsen 
elämää uskonnollisten yhteisöjen sisällä ja heillä on siihen yhteisöjen 
tuki, myös aikuiset ovat uskonnollisen yhteisön vallankäytön kohteena. 
Aikuisetkaan eivät ole irrallaan uskonnollisen yhteisön lainalaisuuksista, 
vaan he ovat osa valtasuhteiden kokonaisuutta. Aikuisvallan olemassa-
oloa ei voi tässä tapauksessa psykologisoida vanhempien luonteenpiir-
teiden tuottamaksi vallaksi tai redusoida perheen sisäisen dynamiikan 
tuottamaksi ilmiöksi. Väkivallan potentiaali sisältää näitä kaikkia ulottu-
vuuksia. (Vrt. Lidman 2020.)

Vaikka tässä on käsitelty pelkästään yhtä hengellistä liikettä, johtopää-
tökset ovat sovellettavissa myös muihin uskonnollisiin liikkeisiin, jotka 
korostavat yhteisöllisyyttä ja hengellisten normien merkitystä, joiden hal-
lintotapa on jollakin autoritaarinen ja jotka korostavat erontekoa muihin 
ihmisiin ja yhteisöihin. Tällaisten yhteisöjen lapset ovat moninkertaisessa 
katveessa, johtuen muun muassa uskonnonvapauden vahvasta asemasta. 
Uskonnonvapaus antaa uskonnollisille liikkeille vahvan autonomisen 
aseman, minkä seurauksena esimerkiksi lasten ihmis- ja perusoikeuk-
sien toteutuminen niiden piirissä voi olla uhattuna ja liikkeiden piirissä 
elävillä lapsilla on vain vähän mahdollisuuksia huolehtia omien oikeuk-
siensa toteuttamisesta. Tämä johtuu siitä, että uskonnollisissa liikkeissä 
vanhemmat voivat tulkita lasten oikeudet hyvin eri tavalla kuin valtio 
omissa ihmisoikeustulkinnoissaan. (Ks. Hakalehto-Wainio 2014, 136–
137.) Uskonnonvapauteen liittyvä lainsäädäntö on ongelmallinen lasten 
kannalta, koska lasten muut oikeudet tiiviissä uskonnollisessa liikkeessä 
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saatetaan sivuuttaa uskonnonvapauden takia.
Lasten oikeuksiin liittyvät säädökset antavat lapselle monenlaista 

turvaa, mutta uskonnollisten yhteisöjen kontekstissa oikeudet voivat 
tietyissä tilanteissa vaarantua merkittävästi. Suomalaisessa hengellisessä 
kontekstissa lasten oikeuksiin liittyvää oikeuskäytäntöä on niukasti, eikä 
oikeuksien ja vapauksien suhdetta ole juurikaan käytännössä testattu. 
Juridiset uhat liittyvät siihen, että lapsi ei voi itsenäisesti toteuttaa esimer-
kiksi uskonnonvapauttaan, vaan hänen vanhemmillaan on varsin laajat 
oikeudet lasten uskonnollisuuden ja sen toteuttamisen suhteen. Aikui-
set ja samalla myös uskonnollinen yhteisö määrittelevät lasten olemassa-
olon uskonnollisessa yhteisössä; ne tavallaan ”kaappaavat” lasten oikeu-
det omiin käsiinsä. Valtion ja muiden virallisten toimijoiden tulisikin 
suojella lapsia sekä vanhemmiltaan että uskonnollisen yhteisön potenti-
aalisesti vaarallisilta käytännöiltä.

Lasten tarkastelu hengellisten liikkeiden jäseninä tai hengellisen väki-
vallan kohteina on ollut vähäistä niin kansallisessa kuin kansainvälises-
säkin tutkimuksessa. Kun hengellisiin liikkeisiin liittyvistä ongelmista 
on puhuttu tai niitä tutkittu, lasten omat näkemykset ovat usein jääneet 
sivuun tai hyvin ohuiksi. Myöskään tässä luvussa ei ole käsitelty lasten 
näkemyksiä hengellisen väkivallan kokemuksista. Tämän aiheen tieteel-
linen tutkimus olisikin tarpeellista, koska lasten kokemusmaailma aihee-
seen liittyen, kuten myös väkivaltaan liittyvät selviytymiskeinot ovat eit-
tämättä erilaiset kuin aikuisten.
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Olli Ruohomäki

LAPSET ASEELLISISSA  
KONFLIKTEISSA:  

ILMIÖSTÄ JA YRITYKSISTÄ  
VASTATA ONGELMIIN

Johdanto

Kirjan teema myrkylliset aikuiset tarkastelee lasten kohtaamia nyky-
vaaroja aikuisten myrkyllisyyden kautta. Aikuisten toimet saattavat 

myrkyttää nyt ja tulevaisuudessa lasten elämää ja riistää heiltä heille kuu-
luvan turvallisuuden lapsuuden. Lasten asema aseellisissa konflikteissa on 
tässä mielessä ilmiön pahimmasta päästä.

Kansainvälisen Pelastakaa Lapset -järjestön mukaan yli 420 miljoonaa 
lasta elää väkivaltaisista konflikteista kärsivissä yhteiskunnissa (Save the 
Children 2019). Luku on kaksinkertaistanut kylmän sodan päättymisen 
jälkeen. Näistä lapsista arviolta 142 miljoonaa elää Afganistanin, Syy-
rian, Jemenin ja Somalian kaltaisissa maissa, joissa käydään pitkään jat-
kunutta intensiivistä sotaa. Osa lapsista menehtyy väkivaltaisten yhteen-
ottojen seurauksena, ja toiset vammautuvat loppuelämäkseen. Lisäksi 
lapset kärsivät konfliktien epäsuorista vaikutuksista kuten puutteellisesta 
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ravinnosta, taudeista, heikosta terveydenhuollosta sekä vesi- ja sanitaatio-
järjestelmien romahtamisesta. Väkivaltaisilla konflikteilla on myös pitkä-
aikaisia psykososiaalisia vaikutuksia lasten kehitykseen. Nämä ongelmat 
kertautuvat koko yhteiskunnan tasolla.

Lasten suojelu väkivaltaisten konfliktien seurauksilta on valtava haaste. 
Ongelma on vasta hiljattain alettu tunnistaa kansainvälisessä keskuste-
lussa. Sitä vastaan on kehitetty kansainvälisen oikeuden instrumentteja ja 
YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia. Myös kansalaisyhteiskunta 
ja järjestökenttä ovat aktivoituneet tekemään työtä ongelman ratkaise-
miseksi.

Tämän artikkelin tavoitteena on tarkastella lasten asemaa aseellisissa 
konflikteissa sekä kartoittaa politiikkainstrumentteja ja keskusteluita 
sekä käytännön toimia ongelman kitkemiseksi. Lopuksi luodaan katsaus 
ilmiön tulevaisuuden näkymiin.

Lasten asemasta aseellisissa konflikteissa on melko vähän tieteellisistä 
tutkimusta (Haer 2019). Joitakin kenttäaineistoon perustuvia tapaustut-
kimuksia on julkaistu lähinnä sosiologian ja antropologian aloilla. YK:n 
tuottamia politiikkapapereita ja raportteja löytyy jonkin verran. Nämä 
ovat luonteeltaan poliittisia julistuksia, kuten useat YK:n turvallisuusneu-
voston päätöslauselmat ovat. Lisäksi joistakin YK:n raporteista saa hyvää 
osviittaa järjestön työstä kyseisen ilmiön parissa. Järjestökentältä löytyy 
myös erinäisiä toimijoita, jotka ovat kirjanneet ylös käytännön toimin-
taansa ja työtään lasten aseman parantamiseksi aseellisissa konflikteissa.

Valtaosa tässä artikkelissa esitetyistä näkemyksistä ja havainnoista 
perustuu pitkäaikaiseen työskentelyyni konflikti- ja yhteiskuntakehi-
tyskysymysten parissa sekä kenttäkokemuksiini entisiltä ja nykyisiltä 
sotatoimialueilta Kambodzasta, Laosista, Myanmarista, Afganistanista, 
Pakistanista, Nepalista, Palestiinasta, Syyriasta, Libanonista, Bosni-
asta, Kosovosta ja Afrikan sarven alueelta. Tekstissä esiintyy lähdeviit-
teitä lähinnä niissä kohdissa missä käsittelen numeerista dataa tai viittaan 
YK:n politiikkapapereihin ja raportteihin sekä valikoituihin kansalaisjär-
jestötoimijoihin. Lisäksi viittaan paikoitellen artikkelin teeman kannalta 
relevanttiin konflikteja käsittelevään kirjallisuuteen.
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Konfliktien muuttuva luonne ja vaikutukset lapsiin

Konfliktien luonne on muuttunut viimeisten parinkymmenen vuoden 
aikana niin että valtaosa nykyajan konflikteista on valtioiden sisäisiä. Val-
tioiden väliset konfliktit taas ovat muutamaa harvaa poikkeusta lukuun 
ottamatta hiipuneet (World Bank Group and United Nations 2018, 
13).1 Tällä kehityksellä on myös suorat vaikutukset lasten asemaan, sillä 
valtaosa nykyajan konfliktien uhreista on siviilejä, mukaan lukien lapsia 
(PRIO 2017). Konfliktien analyyseissa ja niistä puhuttaessa jää usein 
mainitsematta, että konfliktialueiden siviiliväestöstä yli puolet saattaa 
olla alle 18-vuotiaita. Ylipäätänsä modernin sodankäynnin kohteet ovat 
siviilejä, jotka joutuvat systemaattisten hyökkäysten uhreiksi. Siviiliväes-
tön näännyttämisestä on myös tullut osa modernin sodankäynnin stra-
tegiaa. Naiset ja tytöt saattavat olla systemaattisten raiskausten uhreja. 

Konfliktien luonne on muuttumassa myös siten, että yhä useammin 
konfliktit siirtyvät maaseudulta, metsistä ja vuorilta kaupunkiympäris-
töihin (Kilcullen 2013). Esimerkiksi Irakissa Mosul, Syyriassa Raqqa ja 
Aleppo, Somaliassa Mogadishu, Libyassa Tripoli ja Sirte sekä Palestiinassa 
Gaza City ovat olleet 2010-luvun konfliktien näyttämöitä. Tästä seuraa 
se, että siviilien elämä, heidän kotinsa, koulunsa ja työpaikkansa, ovat 
olleet etulinjassa ja alttiina iskuille ja hyökkäyksille. 

Todennäköisyys joutua keskelle väkivaltaisuuksia on kaupunkiympä-
ristöissä paljon suurempi, kun rintamalinjat eivät ole enää selkeitä. Oma 

1 Konfliktin osapuolina ovat tyypillisesti hallitus ja sitä vastustava kapinallisryhmä. 
Afganistanin hallitus ja sitä tukeva Yhdysvaltain johtama koalitio ja Taliban-liike ovat 
tästä hyvä esimerkki. Osapuolina saattaa olla hallituksen lisäksi joukko ei-valtiollisia 
toimijoita, jotka kaikki taistelevat toisiaan vastaan. Syyrian hallitus ja sitä vastustavat 
Syyrian kurdikapinalliset, radikaali-islamistit kuten ISIS, Hayat Tahrir al-Sham-jär-
jestö sekä presidentti Assadia vastustava oppositio Free Syrian Army ovat esimerkki 
tästä tilanteesta. Valtioiden sisäiset konfliktit tapaavat pitkittyä samalla kun toimi-
joiden määrä lisääntyy. Afganistanin ja Syyrian sodat ovat jatkuneet pidempään kuin 
ensimmäinen ja toinen maailmansota yhteensä. Taustalla on se, että valtioiden sisäi-
sistä konflikteista on muodostunut niin monitasoisia ja monimutkaisia vyyhtejä, että 
niiden rauhanomainen ratkaisu on vaikeaa. Näkemykseni mukaan esimerkiksi Syy-
rian sota on kolmen tason eli paikallinen, alueellinen ja suurvaltojen konflikti, jossa on 
kahden ensimmäisen osalta mukana vielä uskonnollinen ulottuvuus. Syyrian sodasta 
myös hyötyvät sekä valtapoliittisesti että taloudellisesti aivan liian monet tahot, jotta 
rauhanomainen ratkaisu olisi houkutteleva. 
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havaintoni on, että lasten leikkipaikat ja puistot ovat useimmiten joutu-
neet kaupunkitaistelujen näyttämöiksi. Siviileistä lapset ovat näin kaik-
kein haavoittuvin ryhmä. Esimerkiksi työskennellessäni Palestiinassa 
2000-luvulla jouduin todistamaan, miten tiheästi asutulla Gazan kais-
taleella useat julkiset alueet, joita palestiinalaislapset käyttivät leikkipaik-
koina, tuhoutuivat käyttökelvottomiksi, kun ne jäivät Israelin armeijan 
ja palestiinalaistaistelijoidenvälisten taisteluiden jalkoihin. Samanlaisia 
kehityskulkuja näin Libanonissa palestiinalaisten Nahr el-Bared pako-
laisleireillä, joka oli joutunut vuonna 2007 palestiinalaismilitanttiryh-
män Fatah al-Islamin ja Libanonin armeijan taistelukentäksi. Sittemmin 
leiriltä jouduttiin raivaamaan yli 12 500 räjähdettä. Tilanne oli siviilien 
kannalta hirvittävä.

Kapinallisryhmät saattavat kätkeä kotitekoisia räjähteitä (improvised 
explosive device) leluihin, jotka räjähtävät lasten poimiessa niitä maasta. 
Erilaiset räjähteet saattavat olla aktiivisia vuosikymmenten ajan. Näistä 
esimerkki ovat Vietnamin sodan aikana amerikkalaisten käyttämät rypä-
lepommit, joita Yhdysvaltojen ilmavoimat levittivät Laosiin miljoonia 
kappaleita. Yksittäinen räjähde muistuttaa kiiltävää pesäpalloa. Laosissa 
menehtyy ja loukkaantuu edelleen useita lapsia, kun he poimivat tällaisia 
räjähteitä maasta. 

Konfliktien muuttuva luonne on johtanut myös pakolaisuuden yleis-
tymiseen. YK:n pakolaistoimiston UNHCR:n mukaan vuonna 2019 
on kirjattu 70,8 miljoonan ihmisen joutunen jättämään kotinsa. Heistä 
lähes kolmannes oli pakolaisia, joista yli puolet oli lapsia. Kaksi kolmas-
osaa pakolaisista on paennut oman kotimaansa sisällä ja loput ovat lähte-
neet naapurimaihin tai kauemmas. Luvut ovat ennätyksellisiä ja kielivät 
pitkittyneistä konflikteista, joihin ei ole nähtävissä helppoja ratkaisuja.

Suurin osa pakolaisista siirtyy kehitysmaasta toiseen kehitysmaahan, 
eikä etelästä pohjoiseen. Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa ihmiset liik-
kuvat toistaiseksi useammin alueellisesti kuin teollisuusmaihin. Suurim-
mat pakolaisia isännöivät maat ovat Turkki, Pakistan, Libanon, Iran, 
Uganda ja Jordania, jotka ovat Syyrian, Afganistanin ja Etelä-Sudanin 
naapurimaita (UNHCR 2019). Tyypillisesti ihmiset pakenevat ensin 
kotimaansa sisällä ja vasta jouduttuaan siirtymään useita kertoja maan 
sisällä he pakenevat rajan yli toiseen maahan. 

Pitkittyneissä konflikteissa pakolaisuuteen vaikuttaa yleensä useita eri 
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syitä, jotka myös vahvistavat toisiaan. Vaikka pakolaisuuden välitön syy 
on usein konflikti, pakolaismäärät ovat suurempia maista, joissa esimer-
kiksi aliravitsemus on yleistä, taloudellinen tilanne epäedullinen ja väes-
tönkasvu nopeaa. Toisaalta heikon ruokaturvan on todettu lisäävän sekä 
konfliktin syntymisen todennäköisyyttä, että konfliktin rajuutta. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa, että lapset ovat ensisijaisia kärsijöitä, koska he ovat 
pakolaisvirtojen kaikkein haavoittuvin ryhmä.

Norjassa toimiva rauhantutkimusinstituutti Peace Research Institute 
Oslo (PRIO) on listannut kymmenen maailman maata, joissa lasten 
asema on kaikkein haavoittuvin. Nämä ovat Afganistan, Keski-Afrikan 
Tasavalta, Kongon Demokraattinen Tasavalta, Irak, Mali, Nigeria, Soma-
lia, Etelä-Sudan, Syyria ja Jemen (PRIO 2017, 35). Kaikki nämä maat 
ovat kärsineet pitkään jatkuneista väkivaltaisista konflikteista. Ne ovat 
myös mitä suurimmissa määrin hyvin hauraita valtioita. Jemenissä on 
ollut jo usean vuoden ajan maailman suurin humanitaarinen kriisi. 

Arvovaltainen brittiläinen lääketieteen aikakausilehti The Lancet vertasi 
lasten selviytymismahdollisuuksia suhteessa konfliktien intensiteettiin ja 
arvioi, että riski ennenaikaiseen kuolemaan konfliktien vaivaamissa ympä-
ristöissä on alle viisivuotiailla 7,7 prosenttia suurempi kuin rauhanomaisissa 
ympäristöissä (Guha-Sapir ym. 2017). Suurimmat selittävät tekijät liittyivät 
konfliktien epäsuoriin vaikutuksiin kuten ravinnon saantiin, lääkehuollon 
katkeamiseen, huonoon hygieniaan, vesi- ja sanitaatiojärjestelmien vaurioi-
tumiseen sekä lasten vanhempien elinkeinojen tuhoutumiseen.

Kuusi vakavaa lapsiin kohdistuvaa loukkausta

YK:n turvallisuusneuvosto on useiden asiaa käsittelevien päätöslau-
selmien myötä identifioinut kuusi vakavaa lapsiin kohdistuvaa louk-
kausta aseellisissa konflikteissa.2 Nämä ovat lasten tappaminen ja 
vammauttaminen, humanitaarisen avun piiriin pääsyn estäminen, lapsien 
rekrytoiminen sotilaiksi, lapsiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta, lasten 
kidnappaaminen sekä iskut kouluja ja sairaaloita vastaan. Nämä lapsiin 
kohdistuvat loukkaukset ovat luonteeltaan erittäin räikeitä ja niiden 
vaikutukset lasten hyvinvointiin vakavia.

2  Kyseisiä päätöslauselmia käsitellään myöhemmin tekstissä.
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Lasten tappaminen ja vammauttaminen

YK:n mukaan vuonna 2017 väkivaltaisissa konflikteissa menehtyi tai 
vammautui 10 667 lasta (United Nations 2018a). Lähes kolmannes tästä 
luvusta on peräisin Afganistanista. Erilaiset räjähteet ovat syynä yli kol-
mannekseen tapauksista. Lapsia menehtyi tai vammautui myös tilan-
teissa, joissa heidät oli värvätty tai pakotettu kuljettamaan räjähteitä tai 
asettamaan niitä toimintavalmiiksi maastoon. 

Miinoitteet ja räjähteet ovat myös tuhoisampia lapsille kuin aikuisille, 
sillä pienempikokoisina lasten todennäköisyys kuolla räjähdykseen on 
suurempi. Maailman miinatilannetta seuraava Landmine Monitor arvioi, 
että vuoden 2017 aikana 47 prosenttia miinojen ja räjähteiden uhreista 
oli lapsia (Landmine Monitor 2017).

Lapsia on myös käytetty itsemurhaiskujen tekijöinä. Esimerkiksi 
Pakistanin Taliban-liike Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) ja Nigeriassa 
toimiva radikaali-islamistinen terroristijärjestö Boko Haram on käyttä-
nyt lapsia itsemurhaiskuissa. Useimmiten nämä ovat köyhiä lapsia, jotka 
on aivopesty tekemään iskut. 

Humanitaarisen avun piiriin pääsyn estäminen

Kokemukseni eri sotatoimialueilta on, että humanitaarisen avun pii-
riin pääsyn estäminen on osa nykyaikaista sodankäyntiä. Aika, jolloin 
esimerkiksi Punaisen Ristin tunnuksia ja puolueettomuutta kunnioitet-
tiin, on valitettavasti mennyttä. Humanitaariset järjestöt ja niiden hen-
kilökunta ovat alttiina iskuille ja kidnappauksille. Humanitaariset järjes-
töt puhuvat humanitaarisen tilan (humanitarian space) kaventumisesta. 
Tämä on erittäin vakava kysymys, sillä kansainvälisen humanitaarisen 
oikeuden mukaan konfliktien eri osapuolten tulisi mahdollistaa humani-
taarista työtä tekevien toimijoiden mahdollisuudet auttaa hätää kärsiviä 
riippumatta siitä kenestä on kyse.

Syyllisiä tähän ovat sekä ei-valtiolliset toimijat että viralliset hallinnot. 
Esimerkiksi Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulla valtaapitävä Taliban-
liike on estänyt lasten rokottamisen poliota vastaan. Polio on saatu kitket-
tyä pois maailmasta kovan työn tuloksena, mutta Afganistanin ja Pakis-
tanin levoton rajaseutu on viimeisiä saarekkeita, joista tautia vielä löytyy. 
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Lähi-idässä Israelin asevoimat on vuosien varrella useita kertoja estä-
nyt tai vaikeuttanut humanitaarisen avun pääsyä Gazan alueelle. Israe-
lin mukaan syynä tähän on, että Gazaa hallinnoiva Hamas olisi käyttä-
nyt humanitaarista apua omiin tarkoitusperiinsä. YK:n humanitaarista 
apua koordinoiva Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
(OCHA) on asiasta eri mieltä. OCHA on säännöllisesti kehottanut Isra-
elia toimimaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja velvoitteiden 
mukaisesti. Syyrian hallinto puolestaan esti Venäjän tukemana huma-
nitaarisen avun pääsyn kaupungin siviiliväestölle Aleppon taisteluiden 
aikana vuosina 2012–2016 ja taisteluiden jälkimainingeissa.

Pelastakaa Lapset -järjestön arvion mukaan 4,5 miljoonaa lasta oli 
vuonna 2018 nälkäkuoleman partaalla edellä mainituissa kymmenessä 
eniten konflikteista kärsivissä maissa (Save the Children 2019). Tämän 
laskukaavan mukaan yksi lapsi oli kuolemanvaarassa vuorokauden jokai-
sena minuuttina, vuoden jokaisena päivänä. Tutkija de Waal (2018) käyt-
tää ilmiöstä termiä ”näännyttämisrikos”, millä hän haluaa korostaa sitä, 
että ihmiset eivät näänny nälkään vaan heidät tietoisesti näännytetään. 

Lapsiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta

Lapsiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta sisältää raiskaukset, ihmis-
kaupan, pakotetut avioliitot, raskaudet, abortit ja pakkosterilisaatiot. On 
myös ilmeistä, että lapsiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta on alirapor-
toitu ongelma. 

YK:n mukaan viime vuosina tästä näkökulmasta tarkastellen ongel-
mallisimmiksi maiksi ovat nousseet Myanmar, Syyria ja Irak (United 
Nations 2018a). Myanmarissa armeija on käyttänyt seksuaalista väkival-
taa sodankäynnin aseena Rohingya-väestöä kohtaan, kun maan asevoi-
mat ovat tehneet etnistä puhdistusta kyseisen muslimivähemmistön asut-
tamilla alueilla. Irakissa terrorijärjestö ISIS kohdisti systemaattista vainoa 
maan Jesidi-väestöä kohtaan. Yksi vainon keino oli tyttöjen pitäminen 
seksiorjina. Nobelin rauhanpalkinnon saanut ihmisoikeusaktivisti Nadia 
Murad on kirjoittanut kokemuksistaan kirjan Viimeinen tyttö (Murad 
2018). 

YK:n Syyriaa käsittelevän erityisraportin mukaan tuhannet naiset 
ja lapset ovat joutuneet Syyrian sisällissodan eri osapuolten harjoitta-
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man seksuaalisen väkivallan kohteiksi (United Nations 2018b). Alaikäi-
siin kohdistuva seksuaalinen väkivalta oli myös leimallista 2000-luvun 
Kongon Demokraattisen Tasavallan sisällissodassa. 

Lasten kidnappaaminen

Lasten kidnappaaminen on ilmiö, johon syyllistyvät tietyt ei-valtiolli-
set toimijat. Useimmiten taustalla on tavoite rekrytoida uusia taistelijoita 
tai saada käsipareja huolto- ja tukitehtäviin. Mitä nuorempi lapsi on, sitä 
helpompi häntä on muovata ja aivopestä ei-valtiollisten toimijoiden tar-
koituksiin. Eritoten Al Shabaab Somaliassa ja Boko Haram Nigeriassa 
ovat viime vuosina olleet huomion kohteina lasten kidnappausten vuoksi 
(CNN 2018; Human Rights Watch 2018).

Ei-valtiolliset toimijat käyttävät lasten kidnappaamista myös kei-
nona painostaa ja pakottaa paikallisyhteisöjä auttamaan ja kannatta-
maan kapinallisryhmien agendaa. Monissa konfliktitilanteissa paikalli-
nen siviiliväestö ei välttämättä kannata sen enempää virallista hallintoa 
kuin ei-valtiollisia toimijoita. Ne kuitenkin joutuvat molempien taho-
jen painostuksen kohteiksi ja kidnappaamalla lapsia ei-valtiolliset toimi-
jat pakottavat paikallisia yhteisöjä valitsemaan puolensa. Kyse voi olla 
suojan, ruoan ja muun avun antamista kapinallistoimijoille sitä vastaan, 
ettei lapsia vahingoiteta. Paikoissa, joissa valtiolla ei ole kykyä tarjota tur-
vallisuutta, ovat siviiliväestön vaihtoehdot tällaisessa tilanteessa vähissä.

Lasten rekrytoiminen sotilaiksi

Lapsisotilaat ovat kenties tunnetuin ilmiö puhuttaessa lapsista aseel-
lisissa konflikteissa. Lapsia taistelee sekä ei-valtiollisten toimijoiden että 
virallisten armeijoiden riveissä. YK:n mukaan vuonna 2017 värvättiin 
yli 8000 lasta sekä ei-valtiollisten että virallisten armeijoiden palveluk-
seen (United Nations 2018a). Tilanne on erityisen huolestuttava Keski-
Afrikan Tasavallassa, Kongon Demokraattisessa Tasavallassa, Somaliassa, 
Jemenissä, Etelä-Sudanissa, Somaliassa ja Syyriassa.

Kenties tunnetuimmat lapsisotilaita käyttäneet ei-valtiolliset toimijat 
ovat Sierra Leonen sisällissodassa (1991–2002) kyseenalaista mainetta 
saanut Revolutionary United Front (RUF) ja Ugandassa edelleen toi-
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miva Lord’s Resistance Army (LRA). Lapsia ovat sotatoimiin rekrytoi-
neet myös Nepalin Maoistit, UNITA Angolassa, FARC Kolumbiassa ja 
Tamilitiikerit Sri Lankassa. 

Hollantilainen tutkija Roos Haer väittää, että nimenomaan lasten 
rekrytoiminen sotilaiksi tekee heistä sekä uhreja että aktiivisia toimijoita 
(Haer 2019, 74). Ongelma syvenee, jos lapset rekrytoidaan hyvin nuo-
rina. Heidät ikään kuin upotetaan väkivallan maailmaan, jossa lasten 
arvomaailma ja identiteetti muovautuvat aseellisten ryhmien kyseenalai-
sessa ohjauksessa. Lapsisotilaita pakotetaan tappamaan ja todistamaan 
tappamista. He myös joutuvat seksuaalisen väkivallan uhreiksi. Tämän 
seurauksena heistä voi muodostua väkivallan väline, joka toisintaa väki-
valtaa seuraavaan sukupolveen. 

Teknologinen kehitys ja pienaseiden leviäminen ovat mahdollistaneet 
lapsisotilaiden lisääntyneen käytön. Lapsisotilas AK-47 rynnäkkökivää-
rin kanssa on yhtä tappava kuin aikuinen sotilas. Lapsisotilas saattaa olla 
jopa vaarallisempi, koska lapsen impulssikontrolli on vähemmän kehitty-
nyt kuin aikuisella. Työskentelin YK:n palveluksessa 1990-luvulla sisällis-
sodan repimässä Kambodzassa. Vastaan tuli useita tilanteita, joissa lapsi-
sotilaat vartioivat maanteiden tarkastuspisteitä. Nämä kohtaamiset olivat 
useimmiten pelottavampia kuin tilanteet, joissa aikuiset sotilaat miehit-
tivät tarkastuspisteitä, sillä huomasin, että lapsisotilailla ei ollut varmis-
timia päällä ja heidän käytöksensä oli usein huomattavan aggressiivista 
aseettomia siviilejä kohtaan.

Entinen kanadalainen kenraali ja YK:n rauhanturvaamistehtävissä 
työskennellyt Roméo Dallaire esittää, että nuori väestörakenne, erityisesti 
Afrikassa, mahdollistaa sen, että sekä viralliset armeijat että ei-valtiolliset 
toimijat rekrytoivat alaikäisiä riveihinsä (Dallaire 2011). Lapsisotilaaksi 
ryhtyminen saattaa olla mahdollisuus edes jonkinlaiseen toimeentuloon 
varsinkin silloin, jos koulunkäyntiin ei ole edellytyksiä. Myös heikot 
työllistymismahdollisuudet voivat johtaa siihen, etteivät lapset ja nuoret 
pääse eteenpäin elämässään, jolloin lapsisotilaaksi ryhtyminen saattaa tar-
jota eräänlaisen urapolun (Tynes & Early 2015).

Iskut kouluja ja sairaaloita vastaan

Koulut ja terveysasemat joutuvat nykyaikana sotilaallisten toimien 
kohteiksi. Esimerkiksi Médecins Sans Frontières -järjestön ylläpitämä 

https://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decins_Sans_Fronti%C3%A8res
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sairaala joutui lokakuussa 2015 Yhdysvaltojen ilmaiskun kohteeksi Kun-
duzissa, Afganistanissa. Pakistanin Taliban-liike on iskenyt tyttökou-
luja vastaan, sillä sen radikaali-islamistiseen ideologiaan ei sovi tyttöjen 
koulutus. Afganistanissa terroristiryhmät ovat myös uhkailleet opetta-
jia. Israelin asevoimat iskivät heinä - elokuussa 2014 useita kertoja YK:n 
pakolaisjärjestön UNRWA:n ylläpitämiä kouluja vastaan Gazassa. Kapi-
nallisryhmät, kuten esimerkiksi palestiinalaisalueilla toimiva Hamas, 
ovat käyttäneet ihmiskilpiä suojatakseen omia tukikohtiaan sotilaallisilta 
hyökkäyksiltä. Syyrian ja Jemenin sisällissodissa kymmeniä kouluja on 
tuhoutunut raketti- ja pommi-iskuissa. 

Iskut koulutus- ja terveydenhuoltoinfrastruktuuria, sekä näissä työs-
kentelevää henkilökuntaa kohtaan ovat erittäin ongelmallisia myös siitä 
näkökulmasta, että se murentaa pohjaa lasten tulevaisuudelta. Kyse ei 
siis ainoastaan ole rajatulla hetkellä tapahtuvasta väkivallanteosta, vaan 
teoista, joilla on pitkäkestoiset vaikutukset yhteiskunnalliseen kehityk-
seen.

YK:n turvallisuusneuvoston toimet lasten aseman  
parantamiseksi aseellisissa konflikteissa

YK:n turvallisuusneuvosto on herännyt ongelmaan ja antanut aiheesta 
tähän mennessä 12 päätöslauselmaa.3 Vuosien varrella päätöslauselmat 

3 Vuonna 1998 aiheesta käytiin ensimmäinen turvallisuusneuvoston debatti ja seuraa-
vana vuonna turvallisuusneuvosto lanseerasi siitä ensimmäisen päätöslauselmansa. 
Päätöslauselma 1261 asetti aiheen lapset aseellisissa konflikteissa turvallisuusneuvos-
ton agendalle. Vuoden 2000 päätöslauselma 1314 käsitteli tahallisia iskuja siviilejä 
vastaan ja pyysi YK:n pääsihteeriä raportoimaan asiasta. Vuonna 2001 päätöslausel-
maan 1379 kirjattiin aie listata kaikki ne toimijat, jotka rekrytoivat lapsia sotilaiksi. 

  Päätöslauselmat 1460 (vuonna 2003) ja 1539 (vuonna 2004) käsittelivät aiem-
pien edellä mainittujen päätöslauselmien toimeenpanoa ja raportointimekanismeja. 
Vuonna 2005 turvallisuusneuvosto antoi päätöslauselman 1612, joka mahdollisti 
erillisen organisoidun rakenteen YK-järjestelmään seuraamaan ja raportoimaan 
aiempien päätöslauselmien toimeenpanoa. Samalla YK:n pääsihteeri nimitti ensim-
mäisen lapset aseellisissa konflikteissa -erityisraportoijan.

  2009 näki päätöslauselman 1882, joka kirjasi lapsiin kohdistuvan seksuaalisen 
väkivallan aseellisissa konflikteissa erityiseksi huomion kohteeksi. Iskut kouluihin ja 
klinikoille tuomittiin vuonna 2011 päätöslauselmassa 1998. Vuonna 2012 päätös-
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ovat käsitelleet lasten aseman parantamista aseellisissa konflikteissa eri 
näkökulmista, minkä lisäksi yksittäisiin ilmiöihin on pureuduttu syväl-
lisemmin eri päätöslauselmissa.

Päätöslauselmat kuvastavat ilmiön ymmärtämisen lisääntymistä ja 
syvenemistä YK:n keskusteluissa. Ne kuvastavat myös iteratiivista pro-
sessia, jossa uudet asiat rakentuvat edellisten asiaan liittyvien kysymys-
ten päälle muodostaen kokonaisvaltaisen näkemyksen ilmiöstä ja siitä 
mitä sille pitäisi tehdä. Taustalla on myös yksittäisiä maatilanteita, joiden 
kautta teemoja on noussut turvallisuusneuvoston agendalle. Esimerkiksi 
Boko Haramin tekemät lasten kidnappaukset Pohjois-Nigeriassa vai-
kuttivat päätöslauselma 2225 muotoutumiseen. On tietenkin aiheellista 
kysyä, eikö kaikkia yllä mainittuja teemoja olisi voinut kirjata yhteen 
päätöslauselmaan. Toisaalta ilmiökentän sisällä tapahtuu liikehdintää ja 
kehityskulkuja. Myös se, että asiasta on vuosien varrella lausuttu 12 pää-
töslauselmaa, on pitänyt teemaa säännöllisesti esillä konflikteja käsittele-
villä foorumeilla.

Päätöslauselmilla on YK:n lapset aseellisissa konflikteissa -koordinaat-
tori Tonderai W. Chikuhwan mukaan merkitystä kansainvälisen oikeu-
den ja politiikan normiston ja standardien luojina (Chikuhwa 2010, 37, 
39–40). Yleensä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat käsittele-
vät spesifejä kriisejä tai tilanteita. Lapset aseellisissa konflikteissa -päätös-

lauselmaan 2068 lisättiin sanktiomahdollisuus niitä tahoja kohtaan, jotka käyttävät 
hyväksi lapsia aseellisissa konflikteissa. Vuoden 2014 päätöslauselmassa 2143 keho-
tettiin YK:n jäsenvaltioita edelleen tekemään konkreettisia toimia, jotta kouluja ei 
käytettäisi sodankäynnissä sotilaallisiin tarkoituksiin. Päätöslauselma 2225 vuodelta 
2015 kirjaa lasten kidnappaukset aseellisissa konflikteissa tuomittaviksi teoiksi. Vii-
meisin päätöslauselma 2427 vuodelta 2018 painottaa entisten lapsisotilaiden palaut-
tamista (reintegration) osaksi siviiliyhteiskuntaa.

  Tyypillisessä päätöslauselmassa on kaksi osaa. Ensimmäinen osa käsittelee itse 
ilmiötä ja miksi se on kirjattu. Toinen osa käsittelee päätöslauselman operatiivisia 
seurauksia. Sitovat kappaleet alkavat tyyliin: turvallisuusneuvosto ”päättää” asiasta 
X. Vähemmän sitovat kappaleet alkavat tyyliin: turvallisuusneuvosto ”kehottaa”, 
”pyytää” tai ”suosittaa”. Toimenpiteet saattavat kattaa suosituksia rauhanrakenta-
misesta selvityksiin ja erityisraportoijien ja missioiden nimittämiseen. Mikäli nämä 
eivät toimi, saattaa turvallisuusneuvosto asettaa pakotteita ja muita sanktioita tai 
käyttää muita keinoja pakottaakseen päätöslauselmien kohteena olevat tahot nou-
dattamaan niitä.
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lauselmat ja esimerkiksi päätöslauselma 1325 Naiset, rauha ja turvalli-
suus ovat temaattisia. Näihin päätöslauselmiin on vuosien varrella lisätty 
yksittäisiä asioita niitä täydentämään. Myöhemmissä päätöslauselmissa 
viitataan aina edellisiin. Nämä muodostavat asiakokonaisuuden, joka 
antaa YK:lle selkänojaa toimia.

Lapset aseellisissa konflikteissa -päätöslauselmat ovat sekoitus yllä mai-
nittuja asioita. Merkille pantavaa kuitenkin on, että ilmiö ja siihen puut-
tuminen ovat saaneet tuekseen YK:n turvallisuusneuvoston arvovallan. 
Kyse on myös siitä, että lapset aseellisissa konflikteissa -ilmiö on ongelma 
maailmanrauhan ja turvallisuuden kannalta. Aiheen käsittely YK-eli-
missä on tärkeää, sillä siinä mennään YK:n peruskirjan ydinkysymyksiin.

Vaikka päätöslauselmat eivät ole mikään ihmelääke, on jo YK:n huo-
mion kohdistuminen lasten asemaan aseellisissa konflikteissa auttanut 
kansainvälistä yhteisöä puuttumaan tähän ongelmaan. Kuvaavaa on, että 
YK:n mukaan yli 115 000 lasta on vuodesta 2000 lähtien vapautettu lap-
sisotilaan tehtävistä (United Nations 2016, 9).  

Lasten asema aseellisissa konflikteissa huomioidaan myös operatiivi-
sella tasolla siten, että useissa YK:n rauhanturvaoperaatioissa on erilliset 
yksiköt, jotka keskittyvät aiheeseen ja jotka toimivat rauhanturvaoperaa-
tioiden päällikköjen neuvonantajia. Esimerkiksi Kongon Demokraatti-
sen Tasavallan YK:n rauhanturvaoperaatiossa MONUSCO:ssa työsken-
telee 30 aiheeseen erikoistunutta asiantuntijaa, joiden tehtävänä on paitsi 
tiedonkeruu ja raportointi, myös asiaan liittyvän tietoisuuden levittämi-
nen aseellisten kapinallisryhmien keskuudessa (emt, 24).

Kansalaisyhteiskunta, järjestötyö ja yrityksiä löytää vastauksia

Siinä missä YK:n turvallisuusneuvostolla on keskeinen rooli kansainväli-
sen oikeuden ja politiikan normiston ja standardien luomisessa, on kan-
salaisyhteiskunnalla ja järjestökentällä4 merkittävä rooli lobbaamisessa, 

4 Näihin lukeutuvat esimerkiksi Save the Children International, War Child Interna-
tional, World Vision International, Human Rights Watch, the Norwegian Refugee 
Council, Terres de Hommes International Federation, ChildFund Alliance, Child 
Soldiers International, Geneva Call, the Global Centre for the Responsibility to Pro-
tect, Nonviolent Peaceforce sekä Romeo Dallaire Child Soldiers Initiative.
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tietoisuuden levittämisessä ja käytännön työssä.
Osa järjestöistä on keskittynyt nimenomaan työskentelemään konflik-

tialueilla elävien lasten hyväksi. Osa työskentelee laajemmin ihmisoikeus- 
ja kehityskysymysten parissa, mutta ne ovat myös profiloituneet lasten 
oikeuksien edistämisessä.

Kaikille yllä mainituille järjestöille on ominaista vahva lobbaustoi-
minta sekä YK:n sihteeristön että jäsenvaltioiden suuntaan. Kaikkien 
konfliktien ytimessä on politiikka ja politiikasta nousevat erimielisyydet, 
jotka johtavat väkivaltaisiin tilanteisiin. Järjestöt ajavat voimakkaasti aja-
tusta siitä, että lasten hyvinvoinnin tulee nousta politiikan yläpuolelle. 

Yhtenä rohkaisevana esimerkkinä voi mainita vuonna 2017 onnistu-
neen kampanjan, jossa Saudi-Arabia saatiin listattua lasten oikeuksien 
rikkojaksi sen johtaman liittouman toimista pitkään jatkuneessa Jemenin 
sodassa (Watch List on Children and Armed Conflict 2017). 

Liittouma oli systemaattisesti tehnyt iskuja kouluihin ja sairaaloihin, 
mikä johti tuhansien lasten kuolemiin ja vammautumisiin. Tällaiset iskut 
ovat yksi edellä esitellyistä YK:n turvallisuusneuvoston listaamasta kuu-
desta vakavasta lapsiin kohdistuvasta loukkauksesta aseellisissa konflik-
teissa.

Kyse oli pitkälti niin sanotusta naming and shaming-strategiasta, jolla 
pyritään vaikuttamaan YK:n jäsenvaltioiden käyttäytymiseen. Taustalla 
on ajatus, että suurin osa maailman maista on sensitiivisiä siitä, minkä-
laisina toimijoina ne nähdään muiden silmissä. Se, että saudit yrittivät 
monin eri keinoin saada maansa pois listalta, kielii yllä mainitun strate-
gian merkityksestä kansainvälisen politiikan areenoilla.

Väkivaltaisista konflikteista kärsivillä valtioilla on huonot mahdolli-
suudet tuottaa peruspalveluita kansalaisilleen. Julkisen sektorin instituu-
tiot ovat heikkoja ja mitä lähemmäs kenttää mennään, sitä ohuempaa 
on julkisen sektorin ja sen eri toimialojen kattavuus. Tyypillisesti kolmas 
sektori erilaisten kansalaisjärjestöjen muodossa hoitaa monia peruspalve-
luja opetuksen, terveydenhuollon ja esimerkiksi vesi- ja sanitaatiohuollon 
aloilla. Kansalaisjärjestöt ovat puolestaan lähes täysin riippuvaisia kan-
sainvälisten järjestöjen tuesta. Tämä koskee sekä teknistä tukea että rahoi-
tusta. Monet järjestöt tekevät tärkeää työtä YK:n turvallisuusneuvoston 
päätelmien jalkauttamisessa eritoten koulutustilaisuuksien muodossa 
sekä antamalla taloudellista ja teknistä tukea kehitysmaakumppaneille.



147

Tutkijat Scott Gates ja Simon Reich toteavat, että vaikka mitään lasten 
aseman aseellisissa konflikteissa ratkaisevaa viisasten kiveä ei ole löy-
detty, näyttää tutkimuksen valossa siltä, että koulutukseen panostami-
nen tuottaa eniten tulosta. Heidän mukaansa koulutuksella on ennalta-
ehkäisevä vaikutus lapsisotilasilmiön torjumisessa (Gates & Reich 2010, 
252). Koulutus myös ymmärretään laajasti niin, että kyse on paitsi lasten 
pääsyn opintielle mahdollistamisesta, niin myös opetusinfrastruktuurin 
kuten koulujen fyysisen turvallisuuden varmistamisesta. 

Vuonna 2019 Oslossa annettiin kansainvälinen Safe Schools -julistus, 
jonka tavoitteena on sitouttaa YK:n jäsenmaita turvaamaan koulunkäyn-
nin edellytykset konfliktitilanteissa. Se on jatkoa vuoden 2014 YK:n tur-
vallisuusneuvoston päätöslauselmalle 2143 jossa kehotettiin YK:n jäsen-
valtioita edelleen toimimaan konkreettisesti, jotta kouluja ei käytettäisi 
sodankäynnissä sotilaallisiin tarkoituksiin. Kyseessä on esimerkki siitä, 
miten kansalaisjärjestöjen lobbaustoiminta vie osaltaan globaalissa kes-
kustelussa asioita eteenpäin. Edelleen haasteena on julistuksen toimeen-
pano maissa ja yhteiskunnissa, joissa kansainvälisen oikeuden normistoa 
ei kunnioiteta.

Emily Vargas-Baronin tutkimus useista eri konfliktitilanteista nostaa 
esille ennaltaehkäisevän työn merkityksen kouluissa (Vargas-Baron 2010). 
Työn keskiössä on katkaista se viheliäinen sykli, johon lapsi joutuu, kun 
hänet on kerran onnistuttu rekrytoimaan lapsisotilaaksi. Vargas-Baronin 
mukaan on tärkeää panostaa koulutussektorin ylläpitämiseen ja kehittä-
miseen nimenomaan niillä konfliktista kärsivien maiden alueilla, joissa 
on vaarana, että ei-valtiolliset toimijat rekrytoivat lapsia riveihinsä (emt., 
212). Työn tulisi kattaa paitsi koulujen ylläpito ja opettajien palkkaus, 
niin myös opetuksen laatu ja sisältö. On tärkeää ottaa ennaltaehkäise-
vään työhön mukaan vanhemmat ja muu yhteisö, jotta nämä ymmärtä-
vät lapsisotilasilmiön ja sen tuomat ongelmat. Samanaikaisesti on tärkeää 
panostaa konflikteista kärsivien alueiden yleiseen kehittämiseen, sillä 
erilaiset ei-valtiolliset toimijat saavat liikevoimaa ja kannattajia alueilla, 
joissa valtio ei kykene tuottamaan turvallisuutta ja peruspalveluja. 
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Tulevaisuudennäkymät

Kirjan teema käsittelee aikuisten myrkyllisyyttä, minkä mukaisesti olen 
artikkelissa tarkastellut sitä, miten aikuisten myrkyllisyys asettaa suuren 
määrän lapsia vaaraan väkivaltaisissa konflikteissa eri puolilla maailmaa. 
Miltä tulevaisuus näyttää konfliktien suhteen? Kysymys on tärkeä, koska 
sillä on suorat kytkökset myös lasten asemaan konfliktien keskellä.

Vaikka viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana on saatu paljon aikaan 
lasten aseman parantamiseksi aseellisissa konflikteissa, ei tulevaisuuden prog-
noosi ole myönteinen. Geopoliittiset ongelmat, rikollisuus, ylisukupolvinen 
väkivalta, militanttien ryhmien toiminta ja terrorismi ovat konflikteista kärsi-
villä alueilla endeemisiä, eikä kestäviä ratkaisuja näihin ole näkyvissä. Tulevai-
suus näyttäytyy monessa mielessä dystopiana (vrt. Ruohomäki 2018).

On odotettavissa, että valtioiden sisäiset konfliktit erityisesti Lähi-
idässä, eteläisessä Aasiassa ja Afrikassa, erityisesti Afrikan sarven ja Sahe-
lin alueella, jatkuvat ja lisääntyvät. Nykyaikana ja yhä enemmän valtioi-
den sisäisillä konflikteilla on myös alueellisia ulottuvuuksia, jotka tekevät 
konfliktien ratkaisuista vaikeita. Irakin, Syyrian, Afganistanin ja Kongon 
Demokraattisen Tasavallan tilanteet ovat tästä hyviä esimerkkejä. Niihin 
liittyy myös kysymyksiä pakolaisvirroista, jotka tuottavat haasteita ja epä-
vakautta jo ennestään hauraisiin ja ongelmallisiin naapurustoihin. Lisäksi 
tulevaisuus tuo mukanaan todennäköisesti tilanteita, joita ei osata tällä 
hetkellä edes aavistaa. Niin sanotut ”Isis-lapset” Al-Holin leirillä Syyri-
assa ovat oireellinen esimerkki tilanteesta, jonka kehityskulkua on vai-
keaa hahmottaa puhumattakaan siitä, että kansainvälinen yhteisö on 
täysin keinoton ongelman ratkaisemiseksi.

Hauraissa valtioissa ja näiden epävakaassa naapurustossa käydään ja 
tullaan jatkossakin käymään asymmetristä sodankäyntiä, jossa ei-valtiol-
liset toimijat käyttävät sodankäynnin taktiikkana pieniä, helposti liiku-
teltavia ryhmiä, joiden toiminta perustuu ennen kaikkea yllätysiskuihin, 
väijytyksiin, rynnäköihin, sabotaaseihin ja jopa itsemurhaiskuihin (vrt. 
Krieg & Rickli 2019). Lapset ovat valitettavasti ei-valtiollisten toimijoi-
den näkökulmasta arvokkaita tämän kaltaisessa sodankäynnissä; itse asi-
assa huomattavan paljon arvokkaampia kuin perinteisessä sodankäyn-
nissä. Tästä seuraa, että lapsia tullaan edelleenkin käyttämään aktiivisina 
toimijoina tulevaisuuden konflikteissa.
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Väestönkasvun mukanaan tuomia ongelmia erityisesti Afrikan mante-
reella ei voi vähätellä. Nopealla väestönkasvulla ja konflikteilla on vahvoja 
korrelaatioita, sillä jo ennestään haurailla valtioilla on suuria haasteita 
selviytyä valtion perustehtävistä eli turvallisuuden takaamisesta ja perus-
palveluiden tuottamisesta. Koko ajan syntyy uusia lapsia, jotka tarvitse-
vat koulutusta ja myöhemmin elämässään työpaikkoja. Konfliktitutki-
muksessa puhutaan nuorisopullistumasta (youth bulge), jolle täytyy löytää 
mielekästä tekemistä (Gates & Reich 2010). Samanaikaisesti ilmaston-
muutos vaikuttaa siten, että maaseudun väestöä hakeutuu kaupunkeihin 
työn perässä yhä enemmän, koska perinteinen maatalous ei enää sään 
ääri-ilmiöiden lisääntymisen takia kykene ruokkimaan yhä kasvavaa väes-
töä. Tämä kehitys luo erilaisille militanttiryhmille suotuisat edellytykset 
rekrytoida lapsia ja nuoria omien tarkoitusperiensä toteuttamiseen. Nuo-
risopullistuma toimii tässä tapauksessa katalyyttina konflikteille. 

Jos, ja kun, konfliktien tulevaisuus näyttäytyy ennusteeni mukaan 
hyvin ongelmallisena tarkoittaako se myös sitä, että lasten aseman paran-
taminen aseellisissa konflikteissa on kuin taistelua tuulimyllyä vastaan? 
Yksinkertainen vastaus on, että ei ole. On tärkeää alleviivata sitä tosi-
asiaa, että lasten asema aseellisissa konflikteissa on tänä päivänä tiedos-
tettu YK:n jäsenvaltioiden keskuudessa. Aikuisten myrkyllisten toimien 
vaikutukset lapsille konflikteista kärsivissä yhteiskunnissa ovat tänä päi-
vänä tiedossa paremmin kuin koskaan aiemmin, kiitos modernin tiedon-
välityksen ja siitä seuraavan kasvaneen tietoisuuden. Julkisuuteen tulevat 
lasten oikeuksiin kohdistuvat loukkaukset konflikteista kärsivissä yhteis-
kunnissa luovat painetta hallituksille toimia. Tästä hyvänä esimerkkinä 
on kotimainen keskustelu niin sanottujen Isis-orpojen kotiuttamisesta 
Syyriasta.

Merkittäviä askeleita on otettu YK:n turvaneuvoston lukuisten teemaa 
koskevien päätöslauselmien muodossa. Päätöslauselmia on pyritty myös 
viemään käytäntöön erilaisten hankkeiden ja ohjelmien muodossa. On 
myös tilanteita, joissa YK:n rauhanturvaoperaatiot ovat tuoneet konk-
reettista muutosta vaikeisiin tilanteisiin. Palvellessani YK:n työntekijänä 
Kambodzassa kuulin, miten monet khmerit olivat antaneet lapsiensa leik-
kinimiksi Untac, joka tulee sanoista United Nations Transitional Autho-
rity in Cambodia. YK:n rauhanturvaoperaatio oli tuonut rauhan sodan 
repimään maahan, ja kiitollisuuden osoituksena YK:ta kohtaan maassa 
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oli monia ”pikku-Untaceja”, joilla oli nyt aivan toisenlaiset mahdollisuu-
det selviytyä elämässään kuin sodan aikana syntyneillä lapsilla. 

Myös monet kehitysjärjestöt tekevät tärkeää työtä lasten aseman 
parantamiseksi konflikteista kärsivillä alueilla. Esimerkiksi Afganista-
nissa, jonka tunnen usean vuoden ajalta, moni asia lasten aseman paran-
tamiseksi on mennyt eteenpäin. Alle viisivuotiaiden lasten kuolleisuus on 
vähentynyt. Yli puolessa synnytyksistä on mukana ammattitaitoista hen-
kilökuntaa, kun luku vuosituhannen alussa oli vain 6 prosenttia. Reilu 60 
prosenttia väestöstä pääsee käyttämään puhdasta juomavettä päivittäin 
verrattuna 2000-luvun alun neljäänkymmeneen prosenttiin. Tämä luku 
tarkoittaa samalla sitä, että puhdasta juomavettä on tarjolla afgaanilap-
sille paljon enemmän kuin mikä tilanne oli vajaa 20 vuotta sitten. Tämä 
kaikki siis on tapahtunut Afganistanin huonosta tilanteesta huolimatta. 
Merkittäviä parannuksia lasten oikeuksissa ovat nuorten poikien seksuaa-
lisen hyväksikäytön sallivan niin sanotun bacha bazi -perinteen krimina-
lisointi sekä lasten oikeuksien suojelemiseen tähtäävä laki.

Nämä esimerkit ovat todisteita siitä, että muutokset ovat mahdolli-
sia, vaikka yleinen tilannekuva konfliktien tulevaisuuden suhteen ei ole 
mairitteleva. Kaikki ei ole menetetty. Kyse on pitkälti valtaapitävien tah-
totilasta tarttua ongelmiin ja toimia. Lisäksi on syytä muistaa, että eivät 
suinkaan kaikki aikuiset myrkytä lasten elämää ja riistä heiltä heille kuu-
luvaa turvallista lapsuutta. Aina löytyy niitä aikuisia ja tahoja, jotka halu-
avat toimia toisin. YK:n rauhanturvaajat pyrkivät luomaan turvallista 
ympäristöä sotien runtelemilla alueilla. Save the Children -järjestön kal-
taiset toimijat tai vaikkapa kongolainen lääkäri Denis Mukwege, joka sai 
vuonna 2018 Nobelin rauhanpalkinnon seksuaalisen väkivallan uhrien 
auttamiseksi tekemästään työstä, pyrkivät saamaan käytännön tekojen 
kautta muutosta aikaan. Olkoot nämä esimerkkejä vastamyrkystä aikuis-
ten lapsiin kohdistuvia myrkyllisiä toimia vastaan.
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JÄLKISANAT

Olemme sovittaneet tässä teoksessa myrkyllisyyden käsitettä moniin 
erilaisiin lasten elämään kuuluviin ilmiöihin. Teos paitsi kokoaa 

yhteen tieteellisiä artikkeleita, niin myös antaa tilaa aikalaisanalyyseille 
ja ennen kaikkea uusia näkökulmia avaaville pohdinnoille. Halusimme 
kokeilla, miten tutkijat ottavat vastaan haasteen ”myrkyllisen aikuisuu-
den” tarkastelussa. Tiesimme jo ennen yhteydenottoja heihin, ettei aihe 
ole helppo ja että myrkyllisyyden käsite sinällään sisältää negatiivisen 
mielleyhtymän. Painotimme kuitenkin, että kyseessä on arvovapaasta 
mielenkiinnosta lähtevä kokeilu uuden käsitteistön ja näkökulmien löy-
tämiseksi sukupolvisuhteita käsitteleviin aiheisiin, joita ei ole tutkittu tai 
joissa ei ole tarvittavaa käsitteistöä. 

Innostuneita kirjoittajia löytyi mukaan helposti. Osa mukaan tiedus-
telemistamme tutkijoista kuitenkin kieltäytyi kertoen pelkäävänsä aikuis-
ten syyllistämistä. Onhan aikuisten toiminnan kritisointi toki riskialtista, 
sillä se voi johtaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa solvaamiseen, maalit-
tamiseen tai uhkailuun. Saimme kuitenkin mukaan teoksen kirjoittajiksi 
monipuolisen joukon tutkijoita, joiden rohkeat ja innovatiiviset kirjoi-
tukset tuottivat rikkaan ja monitasoisen kuvan ilmiöstä, jota nyt kut-
summe myrkylliseksi aikuisuudeksi. 

Lopputulos ja kirjoittajien teksteissään esiin nostamat asiat yllätti-
vät monin tavoin meitä teoksen toimittajia. On hämmentävää, miten 
monessa asiassa lasten kokemukset jäävät vielä nykyäänkin huomaamatta 
ja ettei lapsia yhteiskunnallisena ryhmänä oteta välttämättä huomioon 
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samoin kuin aikuisten eri ryhmiä. Esimerkin tästä saa käsitteen environ-
mental racism kautta, joka kuvaa sitä, miten ympäristön saastuminen 
kohdistuu voimakkaimmin tiettyihin etnisiin ryhmiin. Sitä, että lapset 
ovat erityisen herkkiä ja alttiina ympäristön kemikalisoitumiselle ja saas-
tumiselle, ei kuitenkaan ole kuvattu erityisin käsittein ja nostaen lapsia 
ryhmänä esiin. Tämä on yllättävää, koska lapset ovat väestöryhmänä 
ilmansaasteiden aiheuttamille haitoille kaikkein suurimmassa riskissä. 
Lasten altistuminen kohdussa ja varhaislapsuudessa voi myös aiheuttaa 
koko elämän kestäviä tauteja, vammoja ja ennenaikaisen kuoleman, joten 
lasten altistumisella on erityiset seuraukset myös yhteiskunnan näkökul-
masta. (ks. GAPH.)

Lapset sen paremmin kuin aikuisetkaan eivät ole yhtenäinen joukko. 
Lapsen ikä, sukupuoli, vähemmistöihin kuuluminen, vammaisuus, 
sosioekonominen asema ja asuinpaikka myös globaalissa merkityksessä 
ovat osa niistä tekijöistä, jotka asettavat lapsia erilaisiin asemiin. Myr-
kyllisyyden näkökulmasta osa lapsista on haavoittuvammassa asemassa 
kuin toiset. Vastaavasti aikuiset voi jaotella karkeasti neljään eri ryhmään: 
ensiksi ovat aikuiset, jotka aktiivisesti pyrkivät työssään tai yksityiselä-
mässään lasten aseman parantamiseen ja toiseksi ne, jotka suhtautuvat 
myönteisesti lasten oikeuksiin. Lisäksi aikuisista osa on välinpitämättö-
miä ja on myös aikuisia, jotka toimivat lasten näkökulmasta vahingolli-
sesti. Globaalisti tarvitaan enemmän aikuisia, jotka toimivat aktiivisesti 
lasten hyväksi. 

Kirjan luvut tekevät näkyväksi sen, kuinka yhteiskunnissa myrkyllisyys 
ilmenee yksilötasolta aina rakenteiden tasolle. Esimerkiksi, kun yksittäi-
nen aikuinen-lapsi -suhde on vahingollinen, sitä saatetaan pitää yksittäis-
tapauksena tai jopa yksityisasiana. Tällöin piiloon voivat jäädä hiljaisesti 
hyväksytyt laajemmat toimintatavat, jotka mahdollistavat vahingollisen 
toiminnan. Myös huomaamatta saattaa jäädä se, ettei kyse ole yksittäista-
pauksesta, vaan laajemmin yhteisöjen tai rakenteiden tasolla vallitsevista 
epäkohdista ja laajamittaisesta vahingollisesta toiminnasta. Aikuisilta vaa-
ditaan kykyä havainnoida, milloin kyse on tällaisesta toiminnasta, jotta 
siihen voidaan puuttua: rakenteelliset epäkohdat vaativat ratkaisukeinoja, 
jotka menevät noihin rakenteisiin ja muuttavat niitä.

Monet teoksen tekstit sivuavat ja kuvaavat ilmiöitä, joita voisi tar-
kastella myös väkivallan käsitteen kautta. Väkivalta on väistämättä aina 
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myrkyllistä ja levittää monentasoista pahaa oloa ympärille. Se on yhteis-
kunnan rakenteissa elävä ilmiö, ja se konkretisoituu niin yksilöiden kuin 
perheiden kokemuksissa. Väkivallan muodot ovat moninaisia, ja lapset 
voivat altistua fyysisen väkivallan lisäksi esimerkiksi henkiselle, talou-
delliselle tai seksuaaliselle väkivallalle. Väkivalta jää kuitenkin edelleen 
helposti piiloon, kun kokijana on lapsi ja etenkin silloin, kun väkivalta 
ei jätä näkyviä jälkiä. Lasten kokemasta väkivallasta olisi tärkeää puhua 
nykyistä enemmän. Väkivallan ja myrkyllisyyden keskinäinen tarkastelu 
aikuinen-lapsi -suhteissa on yksi aihepiiri, joka olisi jatkossa tärkeää ottaa 
tarkemman tutkimuksen kohteeksi.

Teoksen teksteissä käytetään esimerkkeinä ajankohtaisia yhteiskun-
nallisia ilmiöitä ja puheenaiheita meiltä ja muualta. Kun tarkastelemme, 
miten kirjan artikkeleiden sanoma suhteutuu tämän päivän verkkoleh-
tien kertomaan lapsista, nuorista ja aikuisista, huomaamme, että teemat 
jatkuvat ajankohtaisina: Ympäristön pilaantuminen, ilmastonmuutos, 
sodat ja konfliktit sekä maapallon tulevaisuus ovat jatkuvasti mediassa 
esillä olevia aiheita, joissa sukupolvien väliset suhteet ovat olennaisia. 
Nämä suhteet saattavat uutisoinnissa kuitenkin jäädä rivien väliin. Aikuis-
ten, vanhempien ja yhteisöjen pahoinvointi ja sen heijastumat lapsiin eri 
muodoissaan nousee myös uutisotsikoihin säännöllisesti, ja aihe on paitsi 
ajankohtainen, myös vuosikymmenestä toiseen toistuva. Olemme näin 
tavoittaneet teksteissä olennaista ajankuvaa, aikamme suuria linjoja.   

Kehitys lasten asemassa ei maailmalla kulje pelkästään hyvään suun-
taan. Kammottava esimerkki lasten aseman heikkenemisestä löytyy kon-
fliktialueilta. Aiemmin konfliktien osallisina ja kohteina olivat lähinnä 
taisteluihin osallistuvat miehet. Nykyään tunnetaan useita konflikteja 
ja sotia, joissa lasten ja muiden siviilien vahingoittaminen eri keinoin 
on määrätietoinen valinta. Päivän lehdissä tätä tragediaa edustaa Jemen, 
jossa sodan siviiliuhreista joka neljännen kerrotaan olevan lapsi (ks. Juo-
nala 2021). Myös Väli- ja Etelä-Amerikan sekasortoisista oloista paen-
neiden ihmisten tilanne Yhdysvaltain rajalla on ollut lehtien otsikoissa jo 
pitkään. Nyt raportoidaan erityisesti yksin Yhdysvaltain rajalle saapuvista 
lapsista (ks. Pöntinen 2021).

Tärkein havainto, jonka tämän teoksen prosessin myötä teimme, on 
se, että pelkästään myrkyllisyyden käsite ei riitä kuvaamaan kattavasti sel-
laisia lasten ja aikuisten välisiä suhteita, joissa kyse on muusta kuin perin-
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teisistä sosialisaation ja hoivan alueille kuuluvista asioista. Myrkyllisyy-
den käsite tuo esiin sen seikan, että näitä toisenlaisia sukupolvien suhteita 
pitäisi tarkastella ja sanoittaa paljon aiempaa enemmän ja rohkeammin. 
Esimerkiksi perheissä tapahtuva myrkyllisen ilmapiirin leviäminen joko 
vanhempien päihdeongelman tai lähisuhdeväkivallan myötä on ilmiö, 
jolle ei ole juuri sanoitusta. Niin ikään se, että lapset ovat ryhmänä jonkin 
vahingollisen prosessin, kuten saastumisen tai kemikalisaation erityistä 
kohderyhmää, kaipaa uutta terminologiaa.   

Teoksen artikkeleiden kautta tulee esiin myös se positiivinen seikka, 
että yhä useamman lapsen elämä on nykyään hyvää ja monet vanhemmat 
ovat hyvin tietoisia ja omistautuneita hoitamaan vanhemmuuden hyvin. 
Ei tarvitse mennä kovin kauas suomalaisen yhteiskunnan menneisyy-
teen – riittää kun katsomme muutama vuosikymmen taaksepäin – kun 
jo näemme kuvan toisenlaisesta vanhemmuudesta: lapset olivat monissa 
perheissä ”toisia”, joiden kanssa ei sen kummemmin keskusteltu, saati 
neuvoteltu yhteisistä asioista. Lapset juoksivat ulkona keskenään toinen 
toistaan kasvattaen. Asennemuutokset nykypäivään verrattaessa näky-
vät erityisesti suhtautumisessa lasten ruumiilliseen kurittamiseen. Vielä 
vuonna 1981 lapsen ruumiillisen kurituksen, eli kuritusväkivallan, kas-
vatuskeinona hyväksyi 47 prosenttia suomalaisista. Vuonna 2017 osuus 
oli enää 13 prosenttia. Kehityskulku viittaa siihen, että lapsen oikeuk-
sia kunnioitetaan nykyään merkittävästi aiempaa enemmän. (Hyväri-
nen 2017.) Kuritusväkivallan huomattava väheneminen on rohkaiseva 
esimerkki siitä, että yhteiskunnalliset muutokset lasten asemassa laajem-
minkin ovat mahdollisia jo yhden sukupolven aikana.

Kirjan luvuissa esitellään myös esimerkkejä lasten omasta aktiivisuu-
desta ja aktivismista, kuten ilmastoaktivismista, jotka medianäkyvyydel-
lään herättävät aikuisia. Lasten esiinmarssi ei tarkoita, että aikuisina voi-
simme jättää vastuun muutoksesta lapsille, mutta havahduttavuudessaan 
aktivismi saa samalla näkemään lasten toimijuuden ja sen mahdollisuu-
det. Lapset ovat kyvykkäitä toimijoita, joilla on viesti aikuisille, eivätkä 
aikuiset voi piiloutua tietämättömyyden taakse. Aikuisten saaminen 
lasten kanssa samalle puolelle toimissa ja päätöksissä, jotka vaikuttavat 
molempien elämään, on mitä merkityksellisintä tulevaisuuden rakenta-
mista.

Myös yhteiskunnan tasolla luodaan ja vakiinnutetaan kaiken aikaa 
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mekanismeja, joilla tähdätään lasten osallistamiseen ja tasa-arvoisuuteen. 
Lapsiparlamentti, lapsivaikutusten analyysi ja koulujen lukuisat oppilas-
toiminnan muodot ovat tästä ilahduttavia esimerkkejä. Vastaavasti alku-
vuodesta 2021 julkaistun ensimmäisen kansallisen lapsistrategian (2021) 
tavoitteena on lapsia kunnioittava yhteiskunta. Siinä ehdotettuja toi-
menpiteiden toteutusta seurataan pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. 
Kansainvälisesti esimerkiksi järjestöt vaativat valtioita tekemään poliitti-
sia päätöksiä lasten aseman parantamiseksi (Joining Forces 2019). Lapset 
ovat ryhmänä siis myös aidon huomion kohteena. 

Hyviä asioita tapahtuu. Me aikuisina tai yhdessä lasten kanssa voimme 
saada yhä enemmän hyviä asioita tapahtumaan. Aikuisen rooliin kuuluu 
kohdata myös tietämisen taakka omista vääristä teoista. Ennen kaikkea 
aikuisuuteen kuuluu omien toimien korjaaminen ja nykyisten ja tulevien 
lapsisukupolvien hyväksi toimiminen.  
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