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Sisäasiainministeriölle 
 
 

Hallitus teki periaatepäätöksen sisäisen turvallisuuden ohjelmasta 23.9.2004. 
Ohjelmassa syrjäytymisen lisääntyminen määriteltiin sisäisen turvallisuuden 
suurimmaksi haasteeksi ja keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin rikosten ja häiriöiden 
ennalta ehkäiseminen puuttumalla varhain ja nopeasti erityisesti lasten ja nuorten 
ongelmiin.  
 
Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä käsitteli lasten ja nuorten syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi tehtävää viranomaisyhteistyötä osana sisäisen turvallisuuden ohjelman 
toimeenpanon seurantaa kokouksessaan 12.10.2006. Ministeriryhmä päätti asettaa 
työryhmä tekemään selvityksen konkreettisista toimista yhteistyön kehittämiseksi. 
Sisäasiainministeriö asetti työryhmän 16.1.2007 ja sen toimikausi päättyi 14.9.2007. 
 
Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö 
Tarja Mankkinen, sisäasiainministeriöstä. Työryhmän jäsenet olivat opettaja Tuomas 
Aaltonen, Poliisikoulu, kehittämispäällikkö Esa Eriksson, Stakes, poliisitarkastaja 
Mikko Lampikoski, sisäasiainministeriö, opetusneuvos Hely Parkkinen, 
opetushallitus, ylitarkastaja Maija Peltokangas, sisäasiainministeriö, opetusneuvos 
Juhani Pirttiniemi, opetushallitus ja ruotsinkielisen opetustoimen päällikkö Gustav 
Wikström Suomen Kuntaliitto. Opetusneuvos Matti Pietilä, opetushallitus, toimi 
työryhmän jäsenenä Juhani Pirttiniemen sijaisena. Työryhmän sihteerinä toimi 
ylitarkastaja Johan Pawli, sisäasiainministeriö. 
 
Työryhmä on kokoontunut kahdeksan kertaa. Työryhmä kuuli asiantuntijoina 
seuraavia henkilöitä: ylikonstaapeli Jorma Lampinen Kaarinan kihlakunnan 
poliisilaitokselta, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakesista, sosiaalityöntekijä Abib 
Mukhtar Helsingin kaupungin sosiaalivirastosta, linjanjohtaja Outi Salo Helsingin 
kaupungin opetusvirastosta, projektipäällikkö Aino Ruotsalainen Perhekeskus-
kumppanina hankkeesta, vararehtori Hannele Niemi Helsingin yliopistolta, 
perheoikeuden dosentti, Sami Mahkonen Helsingin yliopistolta, projektivastaava 
Teemu Sulaoja Espoon Diakoniasäätiöltä ja tutkija Venla Salmi Oikeuspoliittiselta 
tutkimuslaitokselta 
 
Keskeiset ehdotukset lyhyesti perusteltuna ovat seuraavat.  
 
Vanhemmuuden vahvistamiseksi työryhmä esittää, että Suomeen luodaan järjestelmiä, 
joissa vanhempia valmennetaan vanhemmuuteen raskauden alkuvaiheesta aina siihen 
asti, kun lapsen oppivelvollisuus päättyy. Mallia tulisi soveltaa valtakunnallisesti 
paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. 

 
Perheitä ja lapsia tulee jo neuvolavaiheessa tukea antamalla tarvittaessa 
moniammatillista tukea. Tämän tuen tulee jatkua ilman katkoja oppilashuollon 
toimenpiteinä sen jälkeen, kun lapsi on aloittanut koulunkäynnin. Tuen tulee jatkua 
tarpeen mukaan aina siihen asti, kunnes nuoren oppivelvollisuus päättyy. 
 
Oppimisvaikeudet saattavat edistää lasten ja nuorten syrjäytymistä. Oppimisvaikeudet 
tulee tunnistaa varhain ja lastenneuvoloiden tulee työssään ottaa huomioon 
oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy. 



 
Kansainväliset sopimukset ja kansallinen lainsäädäntö velvoittavat viranomaisia 
toimimaan lapsen edun mukaisesti. Oppilashuoltotyön konkreettisia edellytyksiä tulee 
kehittää erityisesti viranomaisten välisen tiedonvaihdon parantamiseksi, jotta lapsen 
edun huomioon ottaminen toteutuu käytännön työssä.  
 
Käytännön tasolla ongelmaksi koetaan, että varhainen tuki edellyttää usein 
lääketieteellistä diagnoosia. Varhaista tukea tulee kehittää niin, että tukea tarjotaan 
ilman lääketieteellistä diagnoosia. 
 
Sosiaali- ja terveystoimen, opetusviranomaisten ja poliisin sektorikohtaista 
lainsäädäntöä tulee selkeyttää niin, että se mahdollistaa yhdenmukaisen tulkinnan 
tietojenvaihtoa koskevista säännöksistä. 
 
Vaikeasti tulkittavan ja hajanaisen lainsäädännön lisäksi ongelmana on, että 
käytännön työtä tekevät viranomaiset tuntevat varsin huonosti tietojenvaihtoa 
koskevaa lainsäädäntöä. Tietojenvaihtoa ohjaavan lainsäädännön tietämystä tulee 
lisätä viranomaisten keskuudessa. Ammatillisessa opetuksessa olevien tietämystä 
tiedonvaihdon ohjaavasta lainsäädännöstä on parannettava. 
 
Johto- ja esimiestehtävissä toimivien viranomaisten tulee ottaa selkeämpi rooli 
jäsentyneiden verkostomaisten työskentelytapojen ja toimintojen edistämisessä ja 
moniammatilliseen työhön perustuvan toiminnan johtamisessa. 
 
Ongelmana on, että yhteistyön johtaminen on puutteellista eikä sitä aina johdeta 
lainkaan.  Tulee luoda johtamisen rakenteita moniammatillista yhteistyötä varten. 
Pääsääntönä tulisi olla, että viranomaiset kantavat vastuun ja johtavat toimintaa, joka 
sisältää heille laissa määriteltyjä tehtäviä. 
 
Maahanmuuttajalapsilla ja -nuorilla suomen tai ruotsin kielen taito on kotoutumisen 
kannalta ensiarvioista. Perusopetuslain ensimmäisen pykälän takaamat toimenpiteet 
tulee toteuttaa kattavasti. Tämän mukaisesti maahanmuuttajille tulee järjestää laissa 
määrätty perusopetukseen valmistava opetus. Kieliopetuksen menetelmiä tulee 
kehittää ja käyttää tehokkaita menetelmiä kattavasti. 

 
Maahanmuuttajaäitien kielitaito on usein puutteellista. Äitien kielitaito on kuitenkin 
lapsen kannalta erittäin tärkeää erityisesti siinä vaiheessa, kun lapsi aloittaa 
koulunkäynnin.  Maahanmuuttajaäideille tulee järjestää kielikoulutusta ottaen 
huomioon heidän elämäntilanteensa ja kulttuurista johtuvat erityisseikat. 
 
Viranomaisten ja elinkeinoelämän tulee yhteistyössä edistää nuorten 
maahanmuuttajien työllistymistä. Valtio ja kunnat voivat omalla esimerkillään edistää 
maahanmuuttajien työllistymistä.  
 
Työryhmän työtä voidaan hyödyntää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin 
politiikkaohjelman valmistelussa sekä lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman 
valmistelussa. 

 
Työryhmä luovuttaa laatimansa selvityksen sisäasiainministeriölle 





Vanhemmuus ja toimiva viranomaisyhteistyö – lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyn avaimet

1

SISÄLLYSLUETTELO

1 Työryhmän tehtäväksianto........................................................................................................ 2
2 Tausta ...................................................................................................................................... 2
3 Lasten ja nuorten syrjäytyminen Suomessa 2000-luvulla .......................................................... 4

3.1 Osa nuorista voi erityisen pahoin ....................................................................................... 6
4 Mitä lasten ja nuorten syrjäytymisen ennalta ehkäisyksi tehdään .............................................. 6

4.1 Neuvolatoiminta ja oppilashuolto ...................................................................................... 7
4.2 Moniammatilliset työmuodot ............................................................................................. 8

4.2.1 Esimerkki varhaisesta puuttumisesta: Valomerkki- toimintamalli............................ 8
4.2.2 Toinen esimerkki varhaisesta puuttumisesta: Varpunen......................................... 10

4.3 Perhekeskus kumppanina -hanke ..................................................................................... 11
4.4 Maahanmuuttajanuorista huolehtiminen........................................................................... 12
4.5 Poliisikoulutuksen antamat valmiudet lasten ja nuorten kohtaamiseen ja
viranomaisyhteistyöhön......................................................................................................... 14

5 Muuttuviin haasteisiin tarvitaan uusia ratkaisuja..................................................................... 16
5.1 Pirstaleinen kokonaiskuva ............................................................................................... 18
5.2 Tietojenvaihtoa vai salassapitoa? ..................................................................................... 18

5.2.1 Poliisin ja sosiaalitoimen välinen tiedonvaihto ...................................................... 19
5.2.2 Opetustoimen lähestyminen tiedonvaihtoon .......................................................... 20

6 Ehdotukset lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäiseviksi kehittämistoimenpiteiksi .................. 21
6.1 Valmennus vanhemmuuteen ............................................................................................ 21
6.2 Lapsen oikeus varhaiseen tukeen ja jatkumoon siirtyessään järjestelmästä toiseen ........... 22
6.3 Lainsäädäntö ................................................................................................................... 24
6.4 Moniammatillisen yhteistyön ja verkostojen johtaminen.................................................. 25
6.5 Maahanmuuttajat ja etniset vähemmistöt ......................................................................... 26

7 Yhteenveto............................................................................................................................. 27

LIITTEET

Liite 1 Toimeksianto
Liite 2 Tilastoja Stakesin suorittamasta koulukyselystä



Vanhemmuus ja toimiva viranomaisyhteistyö – lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyn avaimet

2

1 Työryhmän tehtäväksianto
Sisäasiainministeriö asetti 16.1.2007 työryhmän laatimaan selvityksen viranomaisten
yhteistyöstä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja rikosten ja häiriöiden
ennalta estämiseksi, sekä tekemään kehittämisehdotukset yhteistyön parantamiseksi
valtakunnallisesti. Työryhmän asettaminen perustuu sisäisen turvallisuuden
ministeriryhmän päätökseen 12.10.2006 ja sen taustalla on arvio siitä, että
syrjäytymistä ennalta ehkäisevää työtä tulee edelleen tehostaa. Tämä koskee erityisesti
lasten ja nuorten syrjäytymisen ennalta ehkäisyä.

Toimeksiannon mukaisesti työryhmän tuli laatia selvitys viranomaisten välisen
yhteistyön nykytilasta ja kehittämistarpeista ottaen huomioon erityisesti seuraavat
näkökohdat:

 Tarpeet kehittää oppilashuoltoryhmien toimintaa erityisesti varhaisen puuttumisen
varmistamiseksi ja työn moniammatillisuuden tukemiseksi

 Keinot, joilla varmistetaan opetusviranomaisten osallistuminen paikalliseen
turvallisuussuunnitteluun

 Poliisikoulutuksen arviointi erityisesti siitä näkökulmasta, antaako se riittävät
valmiudet lasten ja nuorten kanssa tehtävään rikoksia ja häiriöitä ennalta estävään
työhön

 Mahdollisuudet hyödyntää tulosohjausta nykyistä tehokkaammin yhteistyön
varmistamisessa

 Tarpeet kehittää tiedonvaihtoa yhteistyön edistämiseksi
 Tarpeet kehittää maahanmuuttajanuorten kanssa tehtävää moniammatillista

ennalta ehkäisevää työtä rikosten ja häiriöiden ennalta ehkäisemiseksi.

Selvityksen pohjalta työryhmän tuli tehdä kehittämisehdotukset yhteistyön
parantamiseksi.

2 Tausta
Valtioneuvoston päätöksessä Arjen turvaa - Sisäisen turvallisuuden ohjelma arvioitiin
keskeiseksi tulevaisuuden uhkaksi syrjäytymisen1 lisääntyminen. Työttömyyden,
köyhyyden, eriarvoisuuden, ulkomaalaisten puutteellisen kotoutumisen, sairauksien ja
päihteiden käytön aiheuttaman syrjäytymisen seurauksena yhteiskunnan ulkopuolelle
ajautuvien määrä voi lisääntyä. Perheväkivallan ja häiriökäyttäytymisen määrä saattaa
tämän vuoksi lisääntyä. Rikolliseen elämäntapaan päädytään edelleenkin valtaosin
osana syrjäytymiskehitystä. Pääosa noin 11 000 rikoksenuusijasta rekrytoituu
rikolliseksi tätä kautta.

1 Tässä raportissa käytetään käsitettä syrjäytyminen siksi, että se on laajasti käytössä oleva käsite, jota myös sisäisen
turvallisuuden ohjelmassa käytetään. Työryhmä on tietoinen siitä, että ilmiöstä käytetään myös muita käsitteitä kuten
esimerkiksi sosiaalinen vahvistuminen.
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Rikolliseksi rekrytoidutaan useimmiten neljän tekijän kautta. Nämä tekijät ovat
ylisukupolvisuus, siirtymävaiheet, tilannetekijät ja tarkoitushakuinen rikollisuus.
Tekijät voivat olla osin päällekkäiset. Ylisukupolvisuudella tarkoitetaan köyhyyden,
syrjäytymisen ja sosiaalisten ongelmien periytymistä vanhemmilta ja
kasvuolosuhteista lapsille. Ongelmat ilmenevät usein oireiluna koulussa.
Tilannetekijöillä tarkoitetaan yllättäviä kriisejä ja vaikeuksia. Rikolliseksi
rekrytoitumisen kannalta tällainen tilannetekijä voi olla esimerkiksi sosiaalinen paine
nuorisoporukassa.

Elämänvaiheesta toiseen siirtyminen, jota konkretisoi ympäristön muutos, sisältää
rikolliseksi rekrytoitumisen kannalta riskin erityisesti silloin, kun peruskoulu päättyy
eikä nuori halua, tai pääse jatko-opiskeluihin. Opetushallituksen tiedoista ilmenee, että
vuosina 2001–2005 on 98.8 – 99.1 % kevään 9. vuosiluokan oppilasmääristä saanut
päättötodistuksen. Päättötodistuksetta jääneistä vielä osa suorittaa perusopetuksen
hyväksytysti joko kertaamalla 9. luokan tai suorittamalla hylätyt arvosanat. Osa
perusopetuksen oppilaista kuitenkin jättää perusopetuksen tavalla tai toisella kesken.
Lukuvuonna 2005/2006 näitä koulupudokkaita oli yhteensä 238, näistä
oppivelvollisuutensa kokonaan laiminlyöneitä oli 60 ja oppivelvollisuusiän ohittaneita
ilman peruskoulun päättötodistusta eronneita 178. Ilman peruskoulun päättötodistusta
eronneita oli 0.3 prosenttia kevätlukukauden yhdeksäsluokkalaisiin verrattuna.

Hyvin pieni osa peruskoulun oppilaista ei siis saa suoritettua peruskoulua
hyväksytysti.  Näitä oppilaita pyritään auttamaan erityisesti heille suunnatuilla
projekteilla. Opetusministeriön Joustava perusopetus-hankkeen tavoitteena on tukea
oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta. Samalla
pyritään ehkäisemään toisen asteen koulutuksesta pois jäämistä ja koulutuksen
keskeyttämistä. Toimintamallin avulla kehitetään perusopetukseen yksilöllisiä,
oppilaiden erilaiset tarpeet huomioivia toimintatapoja ja opetusmenetelmiä.

Toinen vakava havainto, joka liittyy nuorten tilanteeseen, on niin sanottujen
yhteiskuntapudokkaiden suuri määrä. On arvioitu, että koulutuksen ja työelämän
ulkopuolella on kymmeniä tuhansia nuoria. Yhteiskuntapudokkaiden eli nuorten, jotka
eivät peruskoulun jälkeen ole jatkokoulutuksessa, työelämässä, asevelvollisuutta
suorittamassa, eläkkeellä tai ulkomailla, osuus 15 - 24-vuotiaista nuorista oli 4,1
prosenttia vuonna 2004. Henkilöinä tämä tarkoittaa 26 000 henkilöä. Kun lasketaan
mukaan myös ne nuoret, jotka ovat työttöminä tai työllisinä pelkän perusasteen
varassa, osuus nousee 16,2 prosenttiin. Hallitus haluaa selvittää näiden nuorten
tilanteen sekä etsiä keinot, joilla nämä nuoret saadaan sekä yksilön että yhteiskunnan
kannalta mukaan mielekkääseen ja tuottavaan toimintaan.

Työryhmän työn tavoitteena on ollut selvittää nykytilan keskeiset ongelmat, arvioida
yhteistyön toimivuutta ja keskeisiä kehittämiskohteita sekä arvioida keinoja
syrjäytymisen ennalta ehkäisemiseksi. Aihealue on laaja ja monimuotoinen. Tässä
selvityksessä käsittelyn kohteeksi on otettu asiat, jotka on katsottu keskeisiksi
toimeksiannon kannalta. Raportissa esitetään lisäksi joitain käytännön esimerkkejä
siitä, miten ennalta ehkäisevää työtä toteutetaan käytännössä.
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3 Lasten ja nuorten syrjäytyminen Suomessa
2000-luvulla

Muutosten määrä on lisääntynyt ja muutosvauhti on ollut nopea niin maailmalla kuin
Suomessakin monella elämän osa-alueella koko 2000-luvun aikana. Nämä muutokset
vaikuttavat suoralla tai epäsuoralla tavalla lähes kaikkiin yhteiskunnan osa-alueisiin,
myös nuoriin ja lapsiin.

Taloudellinen kehitys on Suomessa 2000-luvulla ollut myönteistä ja valtaosalla
väestöstä menee taloudellisesti hyvin.  Työn ja työsuhteiden luonteen muutokset
vaativat työssä käyviltä entistä enemmän ja yhä useammalle työikäisellä jää
vähemmän aikaa perheelle ja perhe-elämälle. Kehityksen taustalla on muun muassa
globalisaatio, jonka seurauksena työtehtävät ja yritysrakenteet muuttuvat jatkuvasti.
Mobiilisuus on lisääntynyt, erimuotoinen tieto liikkuu sähköisesti ajasta ja paikasta
riippumatta. Työnteko ei ole enää ole riippuvainen työpaikan fyysisestä sijainnista.
Työssä olevien ammattitaidon ajan tasalla pitäminen vaatii entistä suurempaa
panostusta ja yhä useammin työelämä edellyttää uutta osaamista.2 Työ vaatii yhä
enemmän aikaa ja tämä aika on usein pois muilta elämän osa-alueilta.  Perheiden
yhteinen aika vähenee, eikä aikuisilla ole riittävästi aikaa lapsilleen. Lapset ja nuoret
tarvitsevat turvallisen kasvuympäristön, johon vaikuttaa erityisesti yhteinen aika
vanhempien ja perheen kanssa.

Perhe on keskeisessä asemassa lapsen ja nuoren kehityksen kannalta. Yksilön kasvua
ja kehitystä tukee turvallinen ympäristö, johon kuuluvat myös selkeät rajat.
Vanhempien ja yhteiskunnan rajojen asettaminen on osa nuorten turvallista ja vakaata
kasvuympäristöä. Rajojen asettamisen yhteydessä käytetään usein käsitettä ”rakkaus
ja rakkausraja”.

Nuoret ja lapset ovat nopeasti omaksuneet uudet sähköiset toimintatapa- ja
vuorovaikutuskanavat. Erilaiset sähköiset kanssakäymiset sähköpostin ja ”chattailun”
merkeissä ovat lisänneet niiden kontaktien määrää, joiden kanssa nuori on
vuorovaikutuksessa.  Samalla vuorovaikutus on pinnallistunut. Vaarana on, että uusia
medioita ja vuorovaikutuskanavia suosiva lapsi tai nuori linnoittautuu kotiin
tietokoneensa ääreen, eikä opi muita sosiaalisia kanssakäymisen taitoja. Uudet
sähköiset vuorovaikutuskanavat on kuitenkin nähtävä myönteisenä kehityksenä.
Kuitenkin on syytä myös tiedostaa, että niihin liittyy riskejä syrjäytymisen
näkökulmasta. Sosiaaliset vuorovaikutustaidot ja kosketuspinta yhteiskuntaan voi
heikentyä. Tietoverkkojen virtuaalimaailmassa ihmiset toimivat anonyymisti eikä aina
tiedetä, kenen kanssa todellisuudessa ollaan yhteydessä. Tietoverkkojen
mahdollistama anonymiteetti tuo mukanaan erilaisia hyväksikäytön riskejä, joista on
tärkeää olla tietoinen. Tietoverkkojen virtuaalimaailmassa on mahdollista eläytyä ja
toteuttaa asioita, jotka normaalimaailmassa eivät ole hyväksyttyjä. Tämä on lisännyt
huolta siitä, että perinteinen arvopohja on murentumassa.

2 FinnSight 2015. Tieteen, teknologian ja yhteiskunnan näkymät.
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Päihteiden käyttö ja varsinkin alkoholikulutuksen kasvu on lisännyt perheiden ja
erityisesti lapsiperheiden pahoinvointia. Alkoholikulutuksen kasvussa näkyy selvästi
vuonna 2004 toteutettu alkoholiveron alentaminen.

Alkoholin kokonaiskulutus asukasta kohden 100 %:n alkoholina, kehitys 1995-2005
1995 2000 2003 2004 2005

Tilastoitu kulutus 6,7 7,0 7,7 8,2 8,3
Tilastoimaton
kulutus

2,1 1,8 1,7 2,1 2,3

Kokonaiskulutus 8,8 8,8 9,4 10,3 10,6
Lähde: Stakes

Samanaikaisesti alkoholinkulutuksen lisääntymisen kanssa on kasvanut poliisin
tilastoimien hälytystehtävien lukumäärä erityisesti pahoinpitely- ja
perheväkivaltatapauksien osalta.

Perheväkivaltatehtävien lukumäärä, koko maa
Vuosi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Lkm 15 838 15 276 15 086 15 300 15 837 17 133 17 648

Lähde: Poliisin tulostietojärjestelmä

Vaikka poliisin perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävien määrät ovat kasvaneet
osoittaa Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen kyselytutkimus, että perheväkivaltaa
kokeneiden naisten osuus on ollut laskussa vuodesta 1980. Miesten kokema
perheväkivalta on myös vähentynyt noustuaan vuosina 1980-1997.

Pahoinpitelytehtävien lukumäärä, koko maa
Vuosi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Lkm 28 523 28 551 29 014 28 545 29 288 29 306 29 764

Lähde: Poliisin tulostietojärjestelmä

Huostaan otettujen lasten määrä on ollut kasvussa viimeisten vuosien aikana. Onkin
todennäköistä, että lisääntyneen päihteiden, erityisesti alkoholinkäytön, vaikutukset
kohdistuvat erityisesti perheiden hyvinvointiin ja tätä kautta lasten ja nuorten elämään.

Huostaan otettujen lasten lukumäärä
2002 2003 2004 2005 2006

Huostaan
otettujen lasten
määrä, lkm.

7 974 8 385 8 762 9 249 9532

Lähde: Stakes

Vuonna 2006 oli lastensuojelussa kodin ulkopuolelle sijoitettu 15 628 lasta ja nuorta.
Sijoitettujen kokonaismäärä on kasvanut viime vuosina 2-5 prosenttia vuodessa.3

Väkivalta, päihteet ja mielenterveysongelmat ovat pääsääntöisesti hallittavissa silloin
kun ne esiintyvät yksitellen. Kun ne esiintyvät yhdessä, on ongelmien ratkaiseminen
vaikeaa käyttäen perinteisiä sektorikohtaisia työmenetelmiä.

3 Lastensuojelu 2006, Tilastotiedote 13/2007. Stakes
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3.1 Osa nuorista voi erityisen pahoin

Suurimmalla osalla lapsista ja nuorista asiat ovat kunnossa ja he voivat hyvin. Osalla
lapsista ja nuorista asiat ovat huonosti. Viime vuosina on korostunut ongelmien
kasaantuminen ja huono-osaisuuden syveneminen. Ilmiöön liittyy ylisukupolvista
syrjäytyneisyyttä. Monessa peruskoulussa on tiedostettu lasten ja nuorten
hyvinvointiin liittyvät ongelmat.

Useat viimeaikaiset tutkimustulokset osoittavat, että suomalaisten henkinen ja
fyysinen hyvinvointi on kehittynyt huonompaan suuntaan. Kansanterveyslaitoksen
selvitysten mukaan 12 - 18 -vuotiaiden lasten ylipaino on lisääntynyt. Myös
masennus- ja muut mielenterveyden oireet ovat yleistyneet ja yhä nuorempien
ikäluokkien tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat ovat kasvamassa. Syyt ikävään
muutossuuntaan ovat useimmille meistä jo tuttuja: yöunen lyhentyminen,
puutteellinen ruokailu ja yksipuolinen ravinto, alkoholin käytön ja tupakoinnin
lisääntyminen sekä puutteellinen liikunta ja lepo.  Lasten ja nuorten liikunnallisesti
aktiivisen ja terveellisen päivän merkitys kasvaa nopeasti. Nopean liikunnallisen
polarisoitumisen mukanaan tuoma haaste ja vastuunkannon tarve koskee niin kouluja
kuin kansalais- ja urheilujärjestöjäkin – puhumattakaan kotien aikuisista.
Opetushallituksen tutkimuksen (Liikunnan arviointi peruskoulussa 2003, T. Huisman)
mukaan noin 20 prosentille 15 -vuotiaista nuorista koulun tarjoamat liikuntatunnit
ovat miltei ainoita säännöllisen liikunnan hetkiä.

Stakesin suorittama koulukysely nostaa esille joitain huolestuttavia piirteitä varsinkin
peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaiden keskuudessa. Näitä ovat mm. 8. ja 9. luokan
tyttöjen korkea masentuneisuusaste, 8. ja 9. luokan poikien korkea koulukiusausaste,
8. ja 9. luokan oppilaiden tuntemus siitä, että he eivät voi vaikuttaa opetukseen sekä 8.
ja 9. luokan oppilaiden vaikeus päästä koululääkärin tai koulupsykologin
vastaanotolle. Luvattomat poissaolot ovat varsin korkeita niille 8. ja 9. luokan
oppilaille, jotka eivät pidä koulukäynnistä, joilla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia,
joiden vanhemmat eivät tiedä missä nuoret viettävät viikonloppujaan, joilla on huono
arkirytmi, tai jotka ovat masentuneita syystä tai toisesta. (Liite 2).

Usein on puhuttu peruskoululuokkien koosta ja siitä, miten luokan koko vaikuttaa
opetuksen laatuun. Koululuokan koolla saattaa olla merkitystä oppimisen laatuun.
Kokoa tärkeämpi seikka näyttäisi kuitenkin olevan luokan ilmapiiri, työrauha ja
oppilaiden kyky oppia ja toimia yhdessä.

4 Mitä lasten ja nuorten syrjäytymisen ennalta
ehkäisyksi tehdään

Suomalaisen järjestelmän lähtökohtana on, että lapset ja nuoret ovat
viranomaisseurannan kohteena äidin raskaudesta peruskoulun päättymiseen asti.

Yhteiskunnan lapsille ja nuorille tarjoamat palvelut ovat lähtökohtaisin laajoja,
laadukkaita ja kaikkien saatavilla. Lasten ja nuorten kasvatukseen osallistuu monia
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toimijoita, joista ylivoimaisesti tärkein on perhe. Lapsen ja nuoren kannalta on
tärkeää, että hänellä on joku turvallinen ja luotettava suhde myös niissä tilanteissa,
jossa vanhemmat eivät kykene tarjoamaan lapsen kasvun kannalta turvallista
ympäristöä. Tällainen suhde voi kehittyä veljeen tai siskoon, isovanhempaan tai
johonkin muuhun läheiseen tai tärkeään ihmiseen. Myös koulun, kerho- tai vapaa-ajan
vieton tai harrastuksien kautta luodut kontaktit ovat usein erityisen tärkeässä asemassa
lasten ja nuorten elämässä.

Eri puolilla Suomea on käynnissä useita erilaisia projekteja ja toimintamalleja, joissa
pyritään puuttumaan jonkun tietyn ryhmän ongelmiin, ilmiöön tai tukemaan perheitä
paremmin. Projektien ja toimintamallien haasteena ovat toiminnan vakiinnuttaminen
ja toiminnassa esille tulleiden hyvien käytäntöjen siirtäminen rakenteisiin. Liian usein
käy niin, että projektissa luodut hyvät toimintamallit loppuvat kun projekti päättyy,
eivätkä hyvät toimintatavat siirry perustoiminnan rakenteisiin.

4.1 Neuvolatoiminta ja oppilashuolto

Suomalainen äitiys- ja lastenneuvola toimii osana kunnallisia terveyskeskuksia ja
neuvolantoiminnan tavoitteena on sikiön, syntyneen lapsen sekä koko perheen
mahdollisimman hyvä terveys. Lapsi on äitiys- ja lastenneuvolassa
viranomaistarkastuksen kohteena aina siihen saakka kunnes lapsi 7-vuotiaana menee
kouluun. Yhteiskunnan turvaverkon ulkopuolelle jäävät sellaiset alle kouluikäiset
lapset, joiden vanhemmat laiminlyövät kasvatusvelvollisuuksiaan. Näiden lasten esille
saaminen on erityisen haastavaa.

Koulun oppilashuolto on osa koulun yleistä tukea ja moniammatillista, usein
hallintokuntien välistä yhteistyötä. Oppilashuoltoa koordinoidaan ja kehitetään
kouluissa ja oppilaitoksissa usein oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmissä.

Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä,
psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuolto on sekä
yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis-
ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää
kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuoltoon sisältyvät opetussuunnitelman mukainen
oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat kansanterveyslaissa tarkoitettu
kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu kasvatuksen tukeminen.

Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä
oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Sitä toteutetaan hyvässä
yhteistyössä kotien kanssa. Opetussuunnitelma tulee oppilashuollon osalta laatia
yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä
hoitavien viranomaisten kanssa.

Viranomaisista opetus- ja sosiaali- ja terveysviranomaiset ovat keskeisessä asemassa
lasten ja nuorten syrjäytymisen ennalta ehkäisemisessä. Myös nuoriso-, liikunta- ja
kulttuuritoimi sekä vapaaehtoistoiminta vaikuttavat suuresti lasten ja nuorten
kehitykseen. Viimeksi mainitut on jätetty tämän raportin tarkastelun ulkopuolelle.
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Lasten ja nuorten ongelmat ovat monimuotoistuneet ja ratkaisuja niihin on haettu
usein erilaisten poikkihallinnollisten ja eri hallintokuntien omien projektien kautta.
Projektit ovat usein kohdennettu tietylle kohderyhmälle.

4.2 Moniammatilliset työmuodot

Lasten ja nuorten ongelmat ovat muuttuneet yhä monimutkaisemmiksi. Taustalla on
iso joukko ongelmia. Ongelmat kasautuvat usein samalle yksilölle, jolloin puhutaan
moniongelmallisuudesta. Tilanteisiin, joissa joudutaan ratkomaan useita ongelmia
samanaikaisesti, on pyritty löytämään uusia toimivia toimintamalleja. Yksi
käytännössä toimivaksi osoittautunut malli on moniammatillisiin työmuotoihin
perustava malli. Moniammatillista työmuotoa sovelletaan silloin, kun on tarve puuttua
ongelmaan laajasti. Moniammatillisia työmuotoja on kehitetty erityisesti osana
varhaisen puuttumisen -toimintamallin kehittämistä.

Käytännön työssä on noussut yhä selvemmin esille tarve siirtyä kapeasta
sektorikohtaisesta toimintatavasta kokonaisvaltaisempaan moniammatillisempaan
toimintamalliin, jossa eri viranomaiset yhdessä puuttuvat ongelmiin ja etsivät niihin
ratkaisuja. Ongelmien monimuotoisuuden vuoksi niiden ratkaisemiseen tarvitaan
usein moniammatillisia ratkaisumalleja. Poikkihallinnollinen lähestymistapa on usein
myös taloudellisesti järkevää toimintaa. Poikkihallinnollisuuden avulla voidaan
käytännössä siirtää työn painopistettä ennalta ehkäisevään työhön sekä sitouttaa
viranomaiset, järjestöt ja muut toimijat yhteistyöhön.

Viime vuosina on toteutettu sosiaali- ja terveysministeriön johdolla laajaa
valtakunnallista poikkihallinnollista Varpu-hanketta, jossa on kehitetty ja levitetty
varhaisen puuttumisen työkäytäntöjä. Käytännöt ovat laajasti käytössä. Esimerkkeinä
kunnista, jotka käytännössä soveltavat varhaisen puuttumisen työkäytäntöjä, voidaan
mainita muun muassa Rovaniemi ja Nurmijärvi.

Varhaisen puuttumisen toimintamallissa on tärkeä sitouttaa mukaan kaikki keskeiset
toimijat ja varmistaa heidän osallistumisensa ongelmien ratkaisuprosessiin. Mallin
soveltamisessa on syytä ottaa huomioon paikalliset olosuhteet. Seuraavassa esitellään
lyhyesti kaksi esimerkkiä moniviranomaistoiminnasta, joista ensimmäinen edustaa
viranomaisten johtamaa toimintamallia ja toinen järjestövetoista toimintamallia.

4.2.1 Esimerkki varhaisesta puuttumisesta: Valomerkki- toimintamalli

Viranomaisvetoisen Valomerkki – toimintamallin tavoite on alle 18 -vuotiaiden lasten
ja nuorten päihteiden käytön vähentäminen. Toimintamalli on esimerkki
moniviranomaistoiminnasta, jossa useat toimijat yhdessä ratkaisevat nuorten
ongelmia. Toimintamallia voi muunnella paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Näin
on myös tehty niissä parissa kymmenessä kaupungissa, jotka ovat omaksuneet
Valomerkki – toimintamallin. Lasten ja nuorten asioita on perinteisesti hoidettu
monen eri viranomaisen oman sektorin näkökulmasta. Tällöin kokonaisnäkemys
lapsen ja perheen tilasta jää puutteelliseksi. Tästä syystä on erityisen tärkeää, että hyvä
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ja avoin yhteistyö toimii eri viranomaisten kesken ja viranomaisten ja vanhempien
välillä.

Valomerkki – toimintamalli on ollut käytössä Kaarinan kaupungissa vuodesta 2004.
Kaarinassa toimintaan osallistuu Kaarinan kaupungista sosiaalipalvelut ja
nuorisopalvelut sekä Kaarinan poliisilaitos. Toimintamallin mukaisesti puututaan
välittömästi lasten ja nuorten ilmitulleeseen päihteiden käyttöön ja pyritään
vaikuttamaan asenteisiin ja yleiseen mielipiteeseen, jotta lasten ja nuorten päihteiden
käyttöä ei sallittaisi.

Kaarinassa toimintamalli toteutetaan siten, että poliisi on ainoa virallinen kiinniottaja.
Poliisi ottaa kiinni päihtyneen tai päihteitä hallussa pitävän nuoren tai lapsen ja tekee
ilmoituksen sosiaalitoimistoon, jossa järjestetään keskustelutilaisuus.  Muut
toimintaan osallistuvat tekevät päihtyneen nuoren tai lapsen havaitessaan ilmoituksen
poliisille.

Keskustelutilaisuuden vetäjänä on sosiaalipalveluiden ohjaajia ja nuorisopalveluiden
nuoriso-ohjaajia. Keskustelutilaisuuden jälkeen ryhdytään jatkotoimenpiteisiin vain
erikoistapauksissa. Jatkotoimenpiteisiin, eli lastensuojelullisiin toimenpiteisiin,
ryhdytään kuitenkin viimeistään sen jälkeen, kun saman lapsen tai nuoren kanssa on
järjestetty kolmas keskustelukerta. Kolmannessa keskustelussa on mukana myös
poliisi tai terveyskeskuksen päihdeterapeutti. Kaikki tapaukset ovat esillä
lastensuojelun viikkopalavereissa. Lisäksi toteuttajatahoilla on yhteispalaverit yhden –
kahden kuukauden välein.

Toimintamallissa poliisin rooli on tärkeä. Poliisi saa työssään paljon arvokasta tietoa
nuorista ja heidän tilanteesta. Poliisi voi toimia muiden viranomaisten silminä ja
korvina kohdatessaan nuoria, ja jakaa tarpeelliseksi katsomaansa tietoa välittömästi
oikeille tahoille.

Kaarinassa Valomerkki -toimintamallin tulokset ovat olleet hyviä, ja lasten ja nuorten
vanhemmat ovat yleisesti ottaen suhtautuneet toimintamalliin positiivisesti.
Sosiaalitoimiston järjestämät keskustelutilaisuudet ovat olleet erityisen tärkeitä. Ne
ovat edistäneet nuorten tilanteen hahmottamista aikuisille. Keskustelutilaisuuksissa on
tullut esimerkiksi esille, että 16-vuotiaan pojan mielestä kahdentoista keskiolutpullon
juominen neljässä tunnissa on hidasta juomista.

Päihteiden vaikutuksen alaisena nuoret syyllistyvät muihinkin rikoksiin, kuten
väkivaltaiseen käyttäytymiseen, alkoholin anastamiseen, päihtyneenä mopolla
ajamiseen sekä väärennettyjen henkilötietojen antamiseen.
Lasten ja nuorten oireilun takana on yhä useammin perheiden pahoinvointi tai runsas
alkoholinkäyttö.

Kerran vuodessa järjestetään valtakunnalliset Valomerkki-päivät. Vuonna 2007
pidettiin valtakunnalliset Valomerkkipäivät Kaarinassa. Kehittämiskohteeksi todettiin
viranomaisten välisen tiedonkulun parantaminen. Toinen esille tullut kehittämistarve
on, että myös koulutoimen ja terveydenhuollon sekä seurakunnan tulisi olla mukana
toiminnassa.
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YYhhtteeiissttyyöönn rraakkeennttaammiinneenn
Alueellisen verkoston luominen

Matinkylän monitoimiset
Alueellisen kasvatustyön suunnitteleminen ja toteuttaminen

Varpunen
Yhteistyökumppaneiden sitouttaminen

Opettajien veso-päivät ja virkistysillat

KKaarrttooiittttaammiinneenn
Seitsemäsluokkalaisten ryhmäytyspäivät

Ehkäisevän työn alueellinen malli
Vanhempainryhmät

EEnnnnaallttaaeehhkkääiisseevvää ttyyöö
Pienryhmätoiminta
Miniryhmäytykset

Ehkäisevän työn alueellisen mallin jatkotoimet

AAkkuuuuttttiiiinn ttiillaanntteeeesseeeenn ppuuuuttttuummiinneenn
Muista toiminnoista alkanut yksilötyö

Nopean puuttumisen malli

4.2.2 Toinen esimerkki varhaisesta puuttumisesta: Varpunen

Espoossa toimiva Varpunen on järjestövetoinen, monitasoinen varhaisen puuttumisen
malli. Toimintaan osallistuu Espoon Matinkylässä kasvatustyön piirissä olevat
toimijat. Varpunen on siis yhteistyöverkostopohjainen ja ennaltaehkäisevä
toimintamalli.

Toiminnan toteuttamisesta vastaa nuorten ja perheiden palvelupiste Lobby, joka on
kolmen eri organisaation, Espoon Diakoniasäätiön, Olarin seurakunnan ja Espoon
kaupungin yhteistyöhanke. Työhön osallistuu koko alueen kasvattajaverkosto, muun
muassa koulutus-, nuoriso- ja sosiaalitoimi sekä poliisi.

Verkostoyhteistyö on muodostunut alueen kasvatustyön perushahmotustavaksi.
Verkosto kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa. Yhteisten kokoontumisten
lisäksi voidaan koota tarvittaessa pienempiä työryhmiä jonkin asian tai projektin
valmistelua ja toteutusta varten. Kokoukset ovat alueen kasvatusalan toimijoiden
välisen tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kanava.

Varhaisen puuttumisen malli: Varpunen
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4.3 Perhekeskus kumppanina -hanke

Espoolainen perhekeskus on ajattelu- ja toimintamalli, jossa perhekeskuksissa
toteutuvat sosiaali- ja terveystoimen tulosyksiköiden välinen ja hallintokuntien rajat
ylittävä yhteistyö ja kumppanuus. Kunnan tarjoamien lapsiperheiden palvelut
muodostavat asiakkaalle kokonaisen perhepalveluverkoston kumppanuudessa eri
järjestöjen ja seurakunnan kanssa. Keskeisinä perheiden kohtaamispaikkoina ovat
avoimet varhaiskasvatuksen yksiköt, eli avoimet päiväkodit ja asukaspuistot.
Perhekeskusten tavoitteena on edistää lapsiperheiden hyvinvointia. Toimintaan
sisältyy ajatus ennaltaehkäisystä, varhaisesta tuesta ja yhteisöllisyydestä.
Perhekeskustoimintaan sisältyy perhevalmennusta vanhempien sekä vanhempien ja
lastenryhmissä.

Perhekeskus kumppanina -hanketta edelsi Espoon perhekeskusprojekti vuosina 2003 –
2005. Projektin päämääränä oli lapsen ja perheen hyvinvoinnin edistäminen
vanhemmuutta vahvistamalla. Perhekeskus kumppanina – hanke 2005 - 2007 edistää
perheiden hyvinvointia kehittämällä moniammatillista yhteistyötä.

Moniammatillisessa toiminnassa on tärkeää löytää yhteiset määritelmät, sillä eri
ammattiryhmillä on erilaisia määritelmiä samoista asioista. Määritelmien erilaisuus
aiheuttaa helposti ongelmia siitä huolimatta, että kaikilla toimijoilla periaatteessa on
samat tavoitteet. Perhekeskus kumppanina -hankkeen tavoitteina ovat
perhevalmennuksen muotouttaminen ja laajentaminen, vertaisryhmätoiminta ja
kumppanuus, neuvolan perhetyö sekä lapsen elämän siirtymävaiheiden
huomioiminen. Lapsen elämän siirtymävaiheiden edistämiseksi tehtävä työ on vielä
alkuvaiheessa. Siirtymävaiheiden tukeminen on jatkoa vanhemmuuden
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vahvistamiseen ja moniammatillisen yhteistyön kehittämiselle. Nämä kolme osa-
aluetta muodostavat yhteisen ehjän kokonaisuuden.

Perhevalmennus pitää sisällään noin 10 tilaisuutta, ja valmennus alkaa jo ennen lapsen
syntymää. Perhevalmennukseen kuuluu myös parisuhdetta tukevaa toimintaa (parista
perheeksi). Valmennus jatkuu lapsen syntymän jälkeen aina siihen saakka, kunnes
lapsi on vajaa vuoden ikäinen.

Perhekeskus kumppanina -hanke tähtää erityisesti vanhemmuuden vahvistumiseen. Se
pyrkii parantamaan perheiden selviytymistä arjessa vahvojen sosiaalisten
turvaverkkojen avulla. Tavoitteena on, että vanhemmat saavat vertaistukea muilta
vanhemmilta. Hanke lisää myös organisaation kykyä puuttua ongelmiin riittävän
ajoissa. Se myös lisää henkilöstön ammatillista osaamista. Toiminnan on tarkoitus
jatkua vaikka projekti päättyy. Projektissa luotu toimintamalli siirretään organisaation
rakenteisiin ja näin toimintamallista tulee vakiintunut työmuoto.

4.4 Maahanmuuttajanuorista huolehtiminen

Vieraskielisiä, alle 18 -vuotiaita nuoria asuu pääkaupunkiseudulla arviolta hiukan yli
17 000. Heidän määränsä on kasvanut nopeasti viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Etnisten vähemmistöjen ongelmat eroavat osittain toisistaan. Tämä selvityksessä
näkökulmaksi on rajattu afrikkalaistaustaisten nuorten maahanmuuttajien ja etnisten
vähemmistöjen tilanne ja haasteet Helsingissä4.

Maahanmuuttajanuorten syrjäytymisen taustalla on pääsääntöisesti samoja ongelmia
kuin valtaväestöllä. Muita tekijöitä ovat suomalaisen ja afrikkalaisen kulttuurin
yhteentörmäykset ja nuorten identiteetin löytäminen kahden kulttuurin puristuksessa.
Esimerkkinä kulttuurisesta erosta voidaan mainita suhtautuminen yksilöllisyyteen ja
yksilön valinnan vapauteen. Suomessa muiden länsimaiden tapaan painotetaan
yksilöllisyyttä ja yksilön vapautta valita. Maahanamuuttajanuoren lähtömaassa
käytäntönä on saattanut olla, että vanhemmat tekevät päätökset lapsen ja nuoren
puolesta usein keskustelematta kovinkaan paljon asiasta heidän kanssaan. Kulttuurien
välinen yhteentörmäys saattaa tulla tilanteissa, joissa vanhemmat toimivat lähtömaan
käytäntöjen mukaisesti Suomessa, mutta maahanmuuttajanuori on omaksunut
suomalaiset asenteet ja toimintatavat.

Joidenkin maahanmuuttajanuorten vanhempien kosketuspinta suomalaiseen
yhteiskuntaan on heikko, mikä on omiaan lisäämään kulttuuristen erojen kitkaa.

Kielitaito on ratkaisevassa asemassa kotoutumista ajatellen. Hyvä suomen tai ruotsin
kielen taito edistää koulutuksen hankintaa ja kotoutumista suomalaiseen
yhteiskuntaan. Kielitaito määrittelee myös sosiaaliset suhteet.  Alueen valtakielen,
suomen tai ruotsin kielen oppiminen on monella tavoin yksi kotoutumisen
perusedellytyksistä. Samalla tulee olla mahdollisuus säilyttää ja kehittää oman
äidinkielen taitoa.

4 Maahanmuuttajalla tarkoitetaan tässä 1. sukupolven maahanamuuttajaa ja etnisellä vähemmistöllä maahanmuuttajien
2. ja 3. sukupolveen kuuluvia henkilöitä.
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Erityisesti seuraavat asiat ovat tärkeitä maahanmuuttajanuorten syrjäytymisen ennalta
ehkäisemisessä:

• Neuvolatoiminta on erittäin tärkeässä asemassa. Neuvolatoiminnassa voidaan
varhaisessa vaiheessa tunnistaa maahanmuuttajaperheiden syrjäytymisoireita.

• Kielen (suomi tai ruotsi) merkitys on maahanmuuttajaperheille ja erityisesti
äideille ratkaisevassa asemassa, jotta he voivat luoda suhteita suomalaisiin,
eivätkä eristäydy kotiin neljän seinän sisään. Äidit ovat myös tärkeässä
asemassa lasten koulukäynnin kannalta. Ilman riittävän hyvää kielitaitoa voi
koulukäynnin tukeminen jäädä puutteelliseksi.

• On tärkeää huolehtia maahanmuuttajien yleissivistävästä ja ammatillisesta
koulutuksesta. Koulutus on edellytys sille, että maahanmuuttajat voivat toimia
tasavertaisesti yhteiskunnassa ja kilpailla työmarkkinoilla. Samalla on
huolehdittava maahanmuuttajaoppilaiden ja – opiskelijoiden riittävästä tuesta
opiskelun aikana.

• Maahanmuuttajalle työllistyminen on tärkeä asia. Erityisen tärkeää on se, että
nuoret koulutetut maahanmuuttajat saavat koulutustaan vastaavaa työtä. Usko
järjestelmään heikkenee, mikäli hyvin koulutettu maahanmuuttajanuori ei
löydä koulutusta vastaavaa työtä. Erityisesti on panostettava monikulttuuristen
ohjauspalveluiden saatavuuteen. Myös omakielinen ohjaus edistää
kotoutumista. Koulutettu ja koulutustaan vastaavaa työtä saanut
maahanmuuttajanuori on myönteinen esimerkki muille nuorille.

• On ylläpidettävä vuorovaikutusta niiden maahanmuuttajien välillä, jotka ovat
integroituneet suomalaiseen yhteiskuntaan ja niiden välillä, jotka eivät täysin
ole integroituneita. On tärkeää välittää tietoa maahanmuuttajien keskuudessa
onnistuneista integraatioista ja ”menestystarinoista”.

• Toiminta on tällä hetkellä liiaksi projektimaista. Toimenpiteet tulee saada
kiinteäksi osaksi kaikkien viranomaisten toimintaa ja ammattitaitoa.

Helsingin kaupungin sosiaaliviranomaisilla ja poliisilaitoksella on ollut toimiva
yhteistyö jo vuosien ajan. Poliisilaitos toimittaa viikoittain listan
sosiaaliviranomaisille alaikäisistä nuorista, jotka ovat joutuneet tekemisiin poliisin
kanssa edellisen viikon aikana. Lista sisältää tiedot kaikista alaikäisistä, mukaan
lukien maahanmuuttajataustaiset ja muualla kuin Helsingissä asuvat nuoret. Listan
saatuaan sosiaalivirasto ottaa yhteyttä lastensuojeluun, vanhempiin ja tarpeen mukaan
kouluun. Poliisilaitoksen piireihin on myös sijoitettu sosiaalityöntekijä, joka toimii
tiiviissä yhteistyössä poliisilaitoksen kanssa ja joka pystyy hoitamaan kiireellisiä
tapauksia.

Yhteistyötä poliisin ja sosiaaliviraston välillä voidaan tarpeen mukaan tiivistää.
Esimerkkinä voidaan mainita projektit, jotka perustettiin ulkomaalaistaustaisten
nuorten tekemien ryöstöjen torjumiseksi vuosina 2002 ja 2005. Vuonna 2005 alkanut
projekti on sittemmin vakiintunut perustoimintamalliksi.
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Pienen ryhmän tekemät rikokset leimaavat maahanmuuttajia ja etnisiä vähemmistöjä
ja lisäävät helposti valtaväestön ennakkoluuloja etnisiä vähemmistöjä kohtaan. Teot
saavat usein suurta julkisuutta suhteessa valtaväestön tekemiin vastaavanlaisiin
rikoksiin. On kaikkien etu, että näihin rikoksiin puututaan nopeasti ja tehokkaasti.

4.5 Poliisikoulutuksen antamat valmiudet lasten ja nuorten
kohtaamiseen ja viranomaisyhteistyöhön

Poliisilla ja poliisikoulutuksella on tärkeä rooli syrjäytymisen ennalta ehkäisyssä.
Poliisi on usein yhteiskunnan turvaverkoston viimeinen taso ja se viranomainen, joka
työssään törmää niihin lapsiin ja nuoriin jotka ovat alttiita syrjäytymään. Nämä
tilanteet ovat valitettavan arkipäiväisiä peruspoliisityössä. Poliisi joutuu näihin
tilanteisiin kotihälytystehtävissä ja rikostutkinnassa. Näissä arkaluonteisissa tilanteissa
on erittäin tärkeää, että poliisi osaa toimia oikein. Poliisilla on oman toimintansa
kautta mahdollisuus vaikuttaa syrjäytymisuhan tai kierteen katkaisemiseen.

Poliisikoulutuksen taso on Suomessa korkea verrattuna useaan Euroopan maahan.
Tähän vaikuttavat rekrytointiperusteet sekä poliisikoulutuksen hakijoiden korkea
koulutustaso. Poliisikoulutukseen hakijoilta edellytetään vähintään ammatillisen
perustutkinnon, lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suorittamista. Lisäksi
vaatimuksena on vähintään vuoden työkokemus missä tehtävässä tahansa. Hakijoista
noin 60–70 % on suorittanut ylioppilastutkinnon. Määrä vaihtelee hieman
hakujaksoittain. Ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuus on hieman korkeampi
koulutukseen valittujen osalta verrattuna koko hakijamäärään. Hakijoilta edellytetään
yhteistyö- ja oppimiskykyä, viestintätaitoa ja hakijan pitää olla terveydentilaltaan ja
luonteeltaan poliisin ammattiin sopiva. Suojelupoliisi tekee hakijasta perusmuotoisen
turvallisuusselvityksen.

Hakijoita testataan valintakokeessa, joka on kolmivaiheinen. Kokeen ensimmäiseen
osaan kuuluu kuntokoe, tutkintokielen koe, kirjallinen koe ja psykologisia testejä.
Ensimmäisessä vaiheessa menestyneet hakijat pääsevät kokeen toiseen vaiheeseen.
Silloin vuorossa ovat haastattelu, ryhmätehtävä ja loput psykologiset testit.
Valintakokeeseen kuuluu lisäksi kolmas vaihe eli perusteellinen terveystarkastus, joka
sisältää huumetestin. Poliisikoulun valintakokeeseen voi osallistua enintään kolme
kertaa ja hakija voi osallistua valintakokeeseen uudelleen vasta vuoden kuluttua siitä,
kun hän on edellisen kerran osallistunut kokeeseen.

Hakijoiden sopivuutta arvioidaan myös paikallisissa poliisipiireissä, joissa hakijat
täyttävät hakulomakkeen. Hakulomakkeen vastaanottaja haastattelee hakijan ja antaa
tästä oman arvionsa poliisikoululle hakulomakkeen yhteydessä.

Vuorovaikutustaidot ovat poliisin tärkein työväline ja se näkyy perusopetuksessa.
Perheväkivaltaa käsitellään perusopetuksessa ongelmalähtöisesti. Perheväkivallan
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yhteydessä lasten ja nuorten tilanne nousee esille. Seuraavassa on esimerkkejä
oppiaineista, joissa lasten ja nuorten tilannetta käsitellään.

• yleinen poliisioppi, jossa käsitellään muun muassa eettisiä ohjeita, ennalta
estävää toimintaa, kotihälytyksiä ja perheväkivaltaa, lastensuojelulakia ja
lastensuojeluilmoitusta, lähipoliisitoimintaa ja viranomaisyhteistyötä

• poliisihallinto, jossa käsitellään muun muassa perus- ja ihmisoikeuksia,
oikeusjärjestystä, toimivalta-asioita, rikoksilta ja häiriöiltä suojaamista,
voimankäyttöä, virka-apua, hallintolakia, virkamieslakia

• psykologia ja kriminologia, jossa käsitellään muun muassa poliisin eri
asiakasryhmiä kuten lapset, vanhukset ja päihteiden väärinkäyttäjät,
perheväkivaltaa, nuorten rikollisuutta, päihteiden käyttöä ja niiden seurauksia,
kotihälytyksiä ja poikkeavia asiakkaita kotihälytystehtävissä, aggressiota ja
väkivaltaa vuorovaikutusta ja tiimityövalmiuksia sekä vaikeiden asiakkaiden ja
tilanteiden kohtaamista ja stressikäyttäytymistä

• kriminaalitaktiikka, jossa käsitellään muun muassa nuoren rikoksentekijän
kohtaamista ja kohtelua esitutkinnassa, lasten ja nuorten kuulustelua,
sovittelua, perheväkivallan eri muotoja, lapsen erityisasemaa, lapsiin
kohdistuvan väkivallan eri muotoja, kriisiapua, lastensuojeluilmoitusta,
viranomaisyhteistyötä lasten ja nuorten rikosasioissa sekä lähipoliisitoimintaa
esitutkinnassa

• Myös äidinkielen- ja voimankäyttökoulutuksessa huomioidaan erityisesti
lasten ja nuorten kohtaamista. Poliisin peruskoulutus käsittele tämän lisäksi
seuraavia aineita; rikosoikeus, rikosprosessioikeus, kriminaalitekniikka,
liikenne, ajoneuvokoulutus, ajokoulutus, liikunta, siviilioikeus,
viestintäjärjestelmät, tiedonhaku- ja informaatiotekniikka, tietojärjestelmät
sekä valtio- ja yhteiskuntaoppi. 5

Perusopetukseen sisältyy lisäksi ongelmalähtöistä lähestymistä ja oppimista haastaviin
työtilanteisiin, oikeudellisen tiedon hankintaan, perheväkivaltaan, liikenteeseen,
huumerikoksiin ja seksuaalirikoksiin.

Voidaankin arvioida, että poliisin perustutkinto on erittäin laaja kokonaisuus (165
opintopistettä, 2½ vuotta) ja se antaa hyvät valmiudet toimia haasteellisten ilmiöiden
ja ongelmien kanssa, kuten esimerkiksi perheväkivaltatapauksissa. Tavoitteena on,
että poliisikoulusta valmistuu ammattitaitoisia, luotettavia ja yhteistyöhaluisia
poliiseja.

On myös hyvä ottaa huomioon, että poliisin työ on jatkuvaa työssä oppimista. Sen
vuoksi myös kokeneet poliisit saavat runsaasti jatkokoulutusta ja osallistuvat
valtakunnallisiin seminaareihin. Esimerkkeinä jatkokoulutuksesta lasten ja nuorten
kohtaamiseen liittyen voidaan mainita muun muassa seuraavia kursseja:

5 Alustus 24.4.2007, Tuomas Aaltonen
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• koulupoliisikurssi
• seksuaalirikokset ja lapsi esitutkinnassa
• kriittisten ja traumaattisten tilanteiden psykologinen jälkipuinti
• huumerikoskurssi
• väkivaltarikoskurssi
• ensipartioiden toiminta rikospaikalla
• tietotekniikkarikoskurssi
• taktisen neuvottelutaidon kurssi
• ulkomaalaisasioiden peruskurssi
• sovitteluseminaari
• lähipoliisiseminaari
• poliisi ja ihmisoikeudet -seminaari

Kyselytutkimuksissa mitattu kansalaisten korkea luottamus poliisin ammattimaiseen
toimintaan on omalta osaltaan seurausta poliisin laadukkaasta perusopetuksesta, joka
antaa hyvät valmiudet haasteellisten tehtävien hoitamiseen. Tuloksissa näkyy poliisin
peruskoulutuksessa painotettujen vuorovaikutustaitojen osuus.

5 Muuttuviin haasteisiin tarvitaan uusia
ratkaisuja

Lähtökohtana on, kuten alussa todettiin, että lapset ja nuoret ovat jatkuvasti jonkun
viranomaisen seurannassa äidin raskaudesta alkaen siihen asti kunnes oppivelvollisuus
päättyy. Nykyinen järjestelmä on tähän asti ollut toimiva. Yhteiskunnalliset muutokset
huomioiden on tarpeen arvioida järjestelmän kehittämistarpeita.

Perheiden hyvinvointi ja perheissä tapahtuva kasvatustyö on lapsen ja nuoren
kehityksen kannalta keskeisessä asemassa. Lisääntyvä päihteiden käyttö lapsiperheissä
on suhteellisen uusi ilmiö, jolla on selkeästi kielteinen vaikutus lasten ja nuorten
hyvinvointiin. Perinteisesti äiti on pitänyt perheen koossa ja järjestyksessä myös
silloin, kun isän alkoholinkäyttö on ollut runsasta. Viime aikoina naisten
alkoholinkäyttö on lisääntynyt. Äidin runsas alkoholinkäyttö vaikuttaa nopeasti
perheen elämään ja arjen hallintaan. Tämä on heikentänyt erityisesti lasten ja nuorten
asemaa perheissä, joissa kumpikin vanhempi on alkoholin väärinkäyttäjä.

Perheiden hyvinvointi vaikuttaa monella tavalla lasten ja nuorten hyvinvointiin.
Perheen taloustilanne näyttäisi olevan tekijä, joka on yhteydessä lasten kurittamiseen.
Mitä vaikeampi perheen taloudellinen tilanne on, sitä todennäköisemmin lasta tai
nuorta on kuritettu. On kuitenkin muistettava, että myös hyvän taloustilanteen
perheissä kuritusta esiintyy melko paljon, ja vastaavasti monessa talousvaikeuksista
kärsivässä perheessä on onnistuttu elämään ilman kuritusta.6

6 Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 64 / 2007 Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 80. Lapset
ja nuoret väkivallan uhreina.
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Yhteiskunnan muutokset heijastuvat myös perhemuotoihin, jotka ovat
monimuotoistuneet. Lähes puolet solmituista avioliitoista päättyy avioeroon ja
yksinhuoltajaperheet ja uusioperheet ovat entistä tavallisempia. Lapsi tarvitsee vakaita
ihmissuhteita, ja nimenomaan epävakaat perhesuhteet ovat haitallisia lapsen ja nuoren
kehityksen kannalta.

Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan vuonna 2005 solmittiin 29 283
avioliittoa. Vuonna 2006 vastaava luku oli 28 236.  Solmittujen avioliittojen määrä
2000-luvulla on kuitenkin vaihdellut melko voimakkaasti. Samojen tietojen mukaan
vuonna 2005 myönnettiin avioeroja 13 383 ja vuonna 2006 13 255. Avioerojen määrä
on viime vuosina vaihdellut hyvin vähän. Perheet, jossa vanhemmilla on jaettu
huoltajuus, ovat lisääntyneet. Näissä riskinä on, että lapsella ei ole omaa kotia, vaan
hän on aina vierailemassa jommankumman vanhemman luona.

Koulu on tärkeä lapsen kasvu- ja kehitysympäristö. Yhteiskunnalliset muutokset
edellyttävät muutoksia myös koulun arjessa ja huolenpidon kulttuurissa. Parhaillaan
on meneillään oppilashuollon palvelurakenteen kehittämistyö. Kehittämistoiminnan
tavoitteina on myös edistää kouluissa ennaltaehkäisevää työtä, joka sisältää myös
varhaisen puuttumisen osana koulun yleistä tukea.

Maahanmuuttajanuorten yleinen tuki ja oppilashuolto sen osana ovat tärkeässä
asemassa ja siihen on syytä panostaa erikseen. Maahanmuuttajien määrä on korkea
varsinkin pääkaupunkiseudulla. Helsingin kaupungin kouluissa on tiedostettu
maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tilanne. Osalla maahanmuuttajataustaisista
oppilaista on ongelmia puutteellisesta kielitaidosta johtuen. Kielitaitoon liittyvät
ongelmat saattavat pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, että nuori aloittaa
koulukäynnin ikätovereitaan myöhemmin. Ongelma on tiedostettu ja yhtenä
ratkaisuna on esitetty, että päivähoitokotipalveluja tulisi tarjota myös niille
maahanmuuttajataustaisille lapsille, joiden on äiti kotona. Näin lapsi oppisi suomen
kielen ja olisi paremmin valmistautunut koulua varten. Edellä tuotiin jo esille
joidenkin maahanmuuttajaäitien heikko suomenkielen taito, joka vaikuttaa siihen
tukeen, jota äiti voi tarjota lapselleen tämän aloittaessa koulunkäynnin. Muita
koulumaailman haasteita löytyy muun muassa tilanteissa, joissa eri
maahanmuuttajaryhmien nuoret nahistelevat keskenään ja yrittävät ratkaista koulun
sisäistä nokkimisjärjestystä. Käytännön työtä tekevien asiantuntijoiden mukaan
suomalaisnuorten ja maahanmuuttajanuorten välillä ei pääsääntöisesti ole
vastaavanlaisia tilanteita.

Viranomaiset kohtaavat yhä useammin tilanteita, joiden ratkaiseminen vaatii
useamman viranomaisen yhteistyötä. Uusien viranomaisyhteistyömuotojen
löytäminen ja vakiinnuttaminen on työlästä ja vaatii sekä aikaa että resursseja.
Kaikkien osapuolten kannalta on tärkeää, että yhdessä pyritään löytämään ratkaisuja ja
keskittämään voimavarat yli sektoreiden rajojen. Lapsen tai nuoren etu tulee aina olla
etusijalla ja viranomaisten tulee yhdessä toimia tämän edun mukaisesti.

Ongelmana saattaa olla, että erityisopetus ja koulun tukitoimenpiteet koetaan
rangaistuksena eikä oppilaan oikeutena saada tarvitsemansa tukea. Kärjistyessä tilanne
voi edetä siihen asti, että vanhemmat vaihtavat lastensa koulua vuosittain. Tällä
pyritään välttämään lasten sijoittumista erityisopetuksen tai koulun tukitoimenpiteiden
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piiriin. Eritysopetus ja koulun muut tukitoimenpiteet eivät kuitenkaan ole rangaistus,
eivätkä ne estä ”uutta mahdollisuutta”.  Ne päinvastoin tukevat nuoren kehittymistä ja
ne tulisi nähdä oppilaan oikeutena. Asenteiden muutostyö on tässä tärkeää.

5.1 Pirstaleinen kokonaiskuva

Työryhmän työn aikana on käynyt ilmi, että lasten ja nuorten syrjäytymiseen liittyvän
kokonaisuuden hahmottaminen on vaikeaa. Yksi syy tähän on se, että toimintaa
kehitetään projektien muodossa.  Projektien taustalla on usein rahoitukseen liittyvät
syyt. On helpompaa saada lisärahoitusta yksittäistä kehittämisprojektia varten. Tästä
seuraa, että kehittämistyö ei tapahdu osana normaalia toimintaa vaan kehittämisestä
tulee määräaikainen projekti tai hanke.

Projektien suuresta määrästä johtuen on erittäin hankalaa saada selkeää
kokonaiskuvaa lasten ja nuorten syrjäytymisen ennalta ehkäisevästä työstä. Vaarana
on, että kehittämistyötä toistetaan, kun ei ole tietoa jo toteutetusta kehittämistyöstä.
Projektien suurimpana haasteena on kuitenkin projektissa ilmitulleiden hyvien
käytäntöjen siirtyminen projektin loputtua pysyviin rakenteisiin ja
toimintatapoihin. Liian usein käy niin, että projektin päätyttyä loppuvat projektissa
kehitetyt uudet ja hyvät toimintamuodot rahoituksen puutteeseen ja palataan vanhaan.

Lasten ja nuorten monimuotoisten ongelmien taustalla on yhä useammin arkeen
liittyvät ongelmat ja syrjäytymisen ylipolvisuus. Ongelmien haasteellisuudesta johtuen
yksittäisellä viranomaisella on entistä vähemmän mahdollisuuksia ratkaista ongelmia
yksin. Lasten ja nuorten monimuotoisten ongelmien ratkaiseminen vaatii uusia
toimintatapoja. Lähes kaikki asiantuntijat joita työryhmä kuuli, pitivät
moniviranomaistoimintaa ja poikkihallinnollista lähestymistapaa toimintamuotoina,
joilla voidaan saavuttaa riittävää osaamista ongelmien ratkaisemiseksi.
Poikkihallinnollinen toimintatapa edistää ennalta ehkäisevän toiminnan käytännön
toteuttamista. Ennalta estävää toimintaa ei ole läheskään aina resurssoitu riittävästi.
Poikkihallinnollinen yhteistyö tehostaa olemassa olevien resurssien käyttöä.

5.2 Tietojenvaihtoa vai salassapitoa?

Tietojenvaihto ja salassapitosäännökset ovat moniviranomaistoiminnassa keskeisessä
asemassa. Ne ovat yksi moniviranomaisyhteistyön suurimmista käytännön esteistä.
Yhteistyö ja moniammatillisen osaamisen kehittäminen edellyttävät tietojenvaihtoa.
Yhteistyötä ei voi käytännön tasolla toteuttaa jos aina törmätään tietojenvaihtoon
liittyviin epäselvyyksiin.

Tietosuoja on tärkeä asia. On kuitenkin syytä pohtia, korostuuko tietosuoja liikaa
suhteessa muihin tavoitteisiin. Tietojenvaihtoa ohjaa lainsäädäntö, joka koostuu
yleislainsäädännöstä ja erityislainsäädännöstä. Säännökset ovat hajanaisia, eri
ammattikunnille erikseen kirjoitettuja ja muodostavat erittäin vaikeasti hahmotettavan
kokonaisuuden myös lainsäädännön asiantuntijoille. Tietämys lain sisällöstä ja
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tulkinnasta on usein puutteellista, jolloin on usein helpompaa olla vaihtamatta tietoa.
Tämä saattaa estää käytännön yhteistyön.

Seuraavat kolme ongelmaa nousivat selvitystyön aikana esille:

1. Salassapitolainsäädännön suuri määrä ja hajallaan olevat normit vaikeuttavat
säädösten sisällön ymmärtämistä. Säännökset eivät myöskään ole yhtenäisiä
vaan niissä on samoja asioita ilmaistu hieman eri tavoin. Tällöin syntyy
ristiriitoja siitä, mitkä pykälät ovat määräävässä asemassa.

2. Esimerkkiä lainsäädännön tulkinnan käytännön ongelmista voidaan esittää
salassapitolainsäädäntöpykälät, jotka on säädetty sektorikohtaisesti poliisin-,
sosiaali- ja terveyshuollon puolella. Toisen sektorin lainsäädännössä on kirjaus
siitä, että viranomaisella on oikeus saada tietoa kun taas toisen viranomaisen
vastaavassa lainsäädännössä on kirjaus, että viranomainen voi luovuttaa tietoa.
Erot siinä, miten säädös on kirjoitettu, saavat aikaan normien välisen
ristiriidan, josta asiantuntijoidenkin on vaikea aina päästä yksimielisyyteen.

3. Eri sektorien lainsäädännöllä on aivan erilaiset lähtökohdat tietojen vaihdon
suhteen. Sovellettaessa salassapitolainsäädäntöä katsotaan yleensä aina
säännöksiä omista perustehtävistä käsin. Tämä aiheuttaa näkökulmaeroja joita
ei lainsäädännöllisesti ole ratkaistu.

5.2.1 Poliisin ja sosiaalitoimen välinen tiedonvaihto

Pohdittaessa lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyä ja rikosten ja häiriöiden ennalta
estämistä viranomaisyhteistyön näkökulmasta voidaan tarkastelun kohteeksi ottaa
poliisin ja sosiaalitoimen välinen yhteistyö tiedonvaihdon näkökulmasta.

Asiantuntijan mukaan voidaan salassapitolainsäädäntö ja pykälät, jotka ohjaavat
poliisin ja sosiaalitoimen tiedonvaihtoa, jakaa karkeasti seuraavanlaisella tavalla:

a) noin 1 % kaikista pykälistä kieltää yhteistyön
b) noin 9 % kaikista pykälistä velvoittaa yhteistyöhön ja
c) noin 90 % kaikista pykälistä sallii yhteistyön.7

Edellä esitetyn perusteella näyttää siltä, että poliisilla ja sosiaaliviranomaisilla on
valtaosassa tapauksista mahdollista tehdä yhteistyötä. Tästä johtuen näyttääkin siltä,
että tiedonvaihtoon liittyvät ongelmat poliisin ja sosiaalitoimen välisessä yhteistyössä
eivät niinkään johdu lainsäädännöstä, vaan siitä, halutaanko tehdä yhteistyötä vai ei.

Sosiaalihuoltolain kokonaisuus on vaikeasti ymmärrettävissä oleva laki, jota edes
asiantuntijat eivät aina hallitse. Mikäli tiedonvaihtoa lähestytään pohtimalla tiedon
vastaanottavan viranomaisen kompetenssia eikä salassapitoa säätelevää pykälää,
lähestytään yhteistyötä väärästä näkökulmasta. Lainsäädännön lähtökohtana on, että
lapsen etu on aina ensisijalla. Lapsen tai nuoren asioihin puuttumatta jättäminen tai

7 Kuuleminen 8.6.2007, Sami Mahkonen
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piiloutuminen salassapitolainsäädännön taakse ei voi olla lapsen tai nuoren edun
mukaista. Sosiaalihuollon asiakaslain 17 ja 18 pykälien mukaan voidaan tietoa myös
jakaa asiakkaan vastusteluta huolimatta.

5.2.2 Opetustoimen näkökulma tiedonvaihtoon

Oppilas- ja opiskelijahuoltoon sisältyvistä palveluista säädetään sosiaali- ja
terveydenhuollon erityislainsäädännössä. Säädösten perusteella oppilashuollon
palvelujen järjestäminen kuuluu eri hallinnonalojen alaisuuteen. Sijoittuminen eri
hallinnonalojen raja-alueilla saattaa vaikeuttaa oppilashuollon järjestämistä.
Henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevia säännöksiä on pyrittävä
selkiyttämään siten, että oppilashuoltopalvelujen järjestäminen oppilaan ja opiskelijan
kokonaisvaltaisen edun mukaisesti helpottuu.

Menettelytavat on välttämätöntä selkeyttää myös ottaen huomioon oppilashuollon
piirissä toimivan henkilöstön suuri määrä ja heidän erilainen koulutustaustansa sekä se
vallitseva tilanne, ettei henkilöstöllä ole työssään päivittäinkin esiintyvissä
tulkintatilanteissa mahdollisuutta juridiseen konsultaatioon.

Oppilashuoltotyöhön osallistuvien ammattihenkilöiden tietojen salassapitoa ja salassa
pidettävien tietojen luovuttamista koskevia säännöksiä sisältyy koulutusta koskevaan
lainsäädäntöön ja sosiaali- ja terveydenhuollon erityislainsäädäntöön sekä
yleislainsäädäntöön. Säännökset ovat hajanaisia, eri ammattikunnille erikseen
kirjoitettuja, jonka johdosta ne muodostavat vaikeasti hahmotettavan kokonaisuuden.

Ongelmana ovat olleet epätietoisuus velvollisuudesta luovuttaa salassa pidettäviä
tietoja ja oikeudesta saada niitä. Lähtökohtana on, että kukin ammattikunta tuntee
omat säännöksensä ja toimii niiden mukaisesti. Kuitenkin tietämättömyys toista
ammattikuntaa koskevista säännöksistä ja se, että aina ei ole velvollisuutta tai oikeutta
antaa salassa pidettäviä tietoja, aiheuttavat ongelmallisia tilanteita.

Käytännössä tämä saattaa hankaloittaa ja hidastaa lasta koskevaa päätöksentekoa ja
tukitoimien järjestämistä. Opetustoimen puolella sovelletaan sosiaalihuollon
asiakaslakia sosiaalitoimen palveluksessa oleviin kuraattoreihin ja heillä on oikeus
toimia sosiaalihuollon asiakaslain 17 ja 18 pykälien mukaan siten, kun poliisin ja
sosiaalitoimen välisestä tiedonvaihdosta todetaan. Näin ei kuitenkaan voi toimia siinä
tapauksessa, jos kuraattorit ovat jonkun muun hallintokunnan palveluksessa.

Perusopetuslain 40 §:n mukaisesti opetuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten
jäsenet, 37 §:ssä tarkoitetut henkilöt ja opetusharjoittelua suorittavat eivät saa
luvattomasti sivullisille ilmaista, mitä he ovat koulutukseen liittyviä tehtäviä
hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden tai tässä laissa tarkoitetun henkilöstön taikka
heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut henkilöt sekä kouluterveydenhuollosta ja muusta
oppilashuollosta vastaavat henkilöt saavat sen estämättä, mitä 1 momentissa tai
salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään, antaa toisilleen sekä koulutuksesta
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vastaaville viranomaisille opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät
välttämättömät tiedot.

Työryhmä kiinnitti asiantuntijoiden kuulemisessa huomiota siihen, että kahden
asiantuntijan lähestymistapa tiedon vaihtoon liittyviin kysymyksiin oli aivan
päinvastainen.

6 Ehdotukset lasten ja nuorten syrjäytymistä
ehkäiseviksi kehittämistoimenpiteiksi

Lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja jo alkaneen syrjäytymiskierteen
katkaiseminen on kaikkien yhteinen etu. Varhainen puuttuminen ja siihen liittyvä
ennalta ehkäisevä toiminta, syrjäytymisen ennalta ehkäisy ja sosiaalinen
vahvistaminen, on lapsen oikeus.  Viranomaisten velvollisuus on toimia ennen kuin
lapsen ongelmat kasautuvat.

Seuraavassa esitetään työryhmän kehittämisehdotukset lasten ja nuorten syrjäytymistä
ennalta ehkäisevän työn kehittämiseksi.

6.1 Valmennus vanhemmuuteen

Ruotsin Leksandissa on käytössä toimintamalli, jossa vanhemmuutta tuetaan ja
vanhemmuuteen valmennetaan erityisesti ensimmäistä lastaan odottavia perheitä.
Toimintamallista on saatu erittäin hyviä kokemuksia lasten ja nuorten syrjäytymisen
ennalta ehkäisyssä. Toiminta perustuu vanhemmuuden vahvistamiseen, jossa
vanhemmille tarjotaan moniammatillista tukea jo ennen lapsen syntymää. Tuki ulottuu
aina siihen asti kun nuori on käynyt peruskoulun loppuun. Tuki sisältää erilaisia
toimia muun muassa niille vanhemmille jotka kokevat, että heillä on vaikeuksia omien
lastensa kanssa.

Yksi tärkeä osa Leksandin toimintamallissa on se, että se verkottaa vanhempia ja
tarjoaa vertaistukea. Verkosto lisää sosiaalista kontrollia ja yhteisöllisyyttä sekä tukee
vanhempien omaa roolia. Vanhemmat ovat verkoston kautta siten paremmin tietoisia
muiden saman ikäisten lapsiperheiden kohtaamista tilanteista ja kysymyksistä.
Vanhempien verkosto on tärkeässä asemassa myös sen vuoksi, että lapset ja nuoret
itse hyödyntävät verkostoja. Lapset ja nuoret tekevät vertailuja perheiden välillä
varsinkin silloin, kun he edistävät omia asioitaan. Näistä asioista yleisimpiä lienevät
kotiintuloaikoja koskevat sopimukset tai erilaiset hankinnat, kuten tietotekniikka ja
vaatteet. Ilman vanhempien omaa verkostoa vanhemmat eivät ole tietoisia muiden
perheiden tilanteista. Vanhemmat voivat oman verkoston kautta myös sopia yhteisesti
lapsia ja nuoria koskevista asioista. Päätöksissä on helpompi pysyä kun tietää, että
muissa perheissä noudatetaan samoja linjauksia.
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Espoon perhekeskus kumppanina -malli on hyvä esimerkki paikallisesta mallista,
jossa sovelletaan samaa ajattelutapaa kuin Leksandissa.  Toimintamallilla ei ole
kuitenkaan yhtä vahvaa asemaa kuin Ruotsin Leksandissa.

Suomen Kuntaliitto toteutti vuosina 2001 – 2006 kasvatusprojektia ”Kasvatus
tulevaisuuteen”, joka muun muassa painotti vanhempien vastuuta.

Valmennus vanhemmuuteen ja vanhemmuuden tukeminen on ensiarvoisen tärkeää.
Toiminnassa on useita hyviä puolia, se tukee ja auttaa vanhempia oman
vanhemmuuden vahvistamisessa ja luo tukiverkostoa muiden samassa asemassa
olevien kanssa. Mitä paremmin vanhemmat itse kykenevät hoitamaan lapsiaan, sitä
vähemmän tarvitaan yhteiskunnallisia erityistoimintoja. Tällöin yhteisiä resursseja
voidaan käyttää nuorten ja lasten hyvinvointia lisääviin toimintoihin sen sijaan, että
resurssit kuluvat ongelmien ratkaisemiseen.

Maahanmuuttajalasten osuutta käsitellään kohdassa 6.5 ”Maahanmuuttajat ja etniset
vähemmistöt”.

Kehittämisehdotus:

1) Työryhmä esittää, että Suomeen luodaan järjestelmiä, jossa vanhempia
valmennetaan vanhemmuuteen. Järjestelmän tulee kattaa vanhemmuus
raskausajasta aina siihen asti, kun lapsi on käynyt peruskoulun. Mallia tulisi
soveltaa valtakunnallisesti paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.
Vanhemmuuteen valmentaminen tulisi myös ottaa osaksi perusopetusta ja
muuta koulutusta, jossa osana kansalaistaitoja kerrotaan myös vanhemmuuteen
liittyvästä vastuusta ja vanhemman roolista.

6.2 Lapsen oikeus varhaiseen tukeen ja jatkumoon
siirtyessään elämänvaiheesta toiseen

Sosiaali- ja terveyshuollon perinteinen palvelukenttä rakentuu laadukkaista
peruspalveluista ja erityisestä tuesta. Lasten ja nuorten sekä perheiden palvelujen tarve
on kuitenkin muuttunut yhteiskunnan muutosten tahdissa eikä perinteinen palvelujako
peruspalveluihin ja erityisiin palveluihin enää riitä. Tarvitaan ennaltaehkäiseviä
palvelumuotoja.

Ennalta estävää työtä tai varhaista puuttumista ei perinteisesti ole määritelty kovin
tarkasti. Viime vuosina on tehty paljon töitä, jotta tilanne muuttuisi. Varhainen tuki on
ennaltaehkäisyyn panostava palvelumuoto, joka tukee myös sosiaalista ja pedagogista
kehittymistä. Varhainen tuki sijoittuu laadukkaan peruspalvelun ja erityisen tuen
välimaastoon. Varhainen tuki eroa perinteisestä lähestymisestä siinä, että varhaista
tukea tarkastellaan ilmiölähtöisesti eikä perinteisesti sektorien näkökulmista.

Varhaisessa tuessa kiinnitetään huomio niihin tapoihin, joilla yhteisö voi tarjota
sosiaalista ja pedagogista tukea omaa toimintaansa kehittämällä. Näin olleen varhaista
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tukea voidaan soveltaa tilanteissa, joissa tuen tarpeen taustalla ei välttämättä ole
lääketieteellistä määritelmää ja joka vahvistaa moniammatillista puuttumista.

Puuttuminen ilman lääketieteellistä määritelmää on yksi varhaisen tuen tärkeimmistä
lisäarvosta.  Kasvavaa huolta on erityisesti herättänyt jatkuvasti lisääntyneet
tapaukset, jotka kaipaavat tukea, mutta joiden taustalta ei löydy lääketieteellistä
diagnoosia. Kyseessä voi olla lasten levottomuus, psyykkisten häiriöiden ensi vaiheet,
perheiden tuen tarve tai lasten ympäristön epävarmuus ja arjen hallinnan puute.
Varhaisen tuen lähtökohtana tulee olla kysymys siitä, mitä tehdään puuttumisen
jälkeen. Pelkästään puheeksi ottaminen ei riitä, vaan puheeksi ottamisen jälkeen on
toteutettava muita tukitoimenpiteitä.

Varhaisella tuella tulee varmistaa, ettei tukea järjestetä eri järjestelmissä toisista
tietämättä hieman erilaisena siitä huolimatta, että tuen tarve nähdään samankaltaisena.

Varhaisen tuen avulla voidaan tarkastella työn painopisteitä ja sitä, panostetaanko
ennaltaehkäisyyn tai korjaaviin toimintoihin.  Eri palvelujärjestelmissä on helppo
tunnistaa kaikkein näkyvimmät ongelmat, joihin sitten tukitoimet ja resurssit
kohdistetaan. Näitä on helppo tilastoida ja osoittaa mahdollisia tuloksia.
Kiinnittämällä huomiota vain erityiseen tukeen saatetaan kuitenkin nopeuttaa lasten ja
perheiden siirtymistä erityispalveluihin.  Ennalta ehkäisevän työn näkökulmasta tulisi
kuitenkin ensisijaisesti kehittää laadukkaita peruspalveluja eikä niinkään luoda uusia
erityispalveluja.

Ennaltaehkäisyyn tulee panostaa enemmän jo alkuvaiheessa. Perheneuvoloissa on
havaittu, että nuorten perheiden ongelmat ovat kasvaneet viimeisen kymmenen
vuoden aikana merkittävästi.  Karkeasti ottaen voidaan arvioida, että kymmenen
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vuotta sitten noin 25 % perheistä oli ongelmallisia. Tänä päivänä tilanne on
päinvastainen, noin 25 % perheistä ovat ongelmattomia.

Aiemmin nuorten oma alkoholinkäyttö aiheutti heille ongelmia. Nyt on usein tilanne
sellainen, että perheen alkoholinkäyttö kokonaisuudessaan on myös nuoren ongelmien
taustalla. Kohdentamalla resursseja peruspalveluihin ja varhaiseen tukeen voitaisiin
vaikuttaa ongelmien määrään ja siihen, että ongelmat eivät kärjistyisi sellaisiksi että
ne vaativat erityistä tukea.

Kehittämisehdotukset:

Työryhmä ehdottaa, että varhaisen tuen varmistamiseksi toteutetaan seuraavat
toimenpiteet

1) Oppilashuoltoa jatkumona vahvistetaan varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen
sekä edelleen opiskelijahuoltona toisen asteen koulutukseen.

2) Lastenneuvoloiden tulee entistä selkeämmin tukea oppimisvaikeuksien tunnistamista
ja ennaltaehkäisyä. Tämän toteuttamiseksi vahvistetaan henkilöstön osaamista ja
luodaan yhtenäinen seulontajärjestelmä.

3) Kansainväliset sopimukset ja lainsäädäntö velvoittavat viranomaisia toimimaan
lapsen edun mukaisesti. Oppilashuoltotyön ja muun moniammatillisen yhteistyön
konkreettisia edellytyksiä tulee kehittää erityisesti tiedonvaihdon parantamiseksi.

4) Varhaista tukea tulee edelleen kehittää niin, että tukea voidaan tarjota ilman
lääketieteellistä diagnoosia.

6.3 Tietojenvaihdon ohjaavan lainsäädännön selkeyttäminen

Lainsäädäntöön liittyvät kysymykset aiheuttavat suuria käytännön ongelmia ja
saattavat jopa estää viranomaisten välisen yhteistyön. Lainsäädäntöön liittyvät
suurimmat ongelmat ovat normien suuri määrä, sektorilainsäädäntö ja
sektorilainsäädännön aiheuttamat näkökulmaerot.

Salassapitolainsäädäntö on vaikeasti hahmotettava ja ymmärrettävä ja sen
hahmottaminen on ollut vaativaa myös työryhmälle. Sekaannusta lisää se, että eri
alojen lainopilliset asiantuntijat tulkitsevat lakia eri tavalla. Yhtenä syynä tähän
näyttäisi olevan se, että eri alojen lainopilliset asiantuntijat lähestyvät asiaa eri tavalla
ja tulkitsevat lakia oman lähtökohtansa mukaisesti.

Voidaan esittää kysymys, miten opetustoimessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa tai
poliisihallinnossa käytännön työtä tekevä työntekijä kykenee nopeasti hahmottamaan
kokonaisuuden ja tekemään oikean ratkaisun siitä, voiko hän luovuttaa tiedon toiselle
viranomaiselle. Viranomaisten välinen tiedonvaihto ei tästä syystä aina toimi siten
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kuin olisi tarpeen ja jonka myös lainsäädäntö mahdollistaa. Salassapitolainsäädännön
selkeyttäminen on ensiarvoisen tärkeää.

Viranomaiset eivät aina osaa pyytää asiakkaan suostumusta tietojen siirtämiseen
viranomaiselta toiselle. Suostumuksen pyytämisen merkitystä ei vielä ole ymmärretty
riittävän laajasti. Terveydenhuollossa tämä toteutetaan niin, että asiakkaalta pyydetään
suostumusta tarvittaessa jakaa tietoa asiakkaan terveydestä ja hoitohistoriasta
lääkäriltä toiselle. Tarkoituksena on varmistaa, että lääkäri tietää hoidon kannalta
välttämättömät asiat. Vastaavanlaiseen käytäntöön tulisi päästä lasten ja nuorten
kannalta tärkeiden tietojen vaihdossa silloin, kun tietojen vaihdolla pystytään ennalta
ehkäisemään lapsen ja nuoren ongelmien kasaantumista ja muuttumista vaikeammin
ratkaistaviksi.

Kehittämisehdotus:

Työryhmä ehdottaa, että

1. Eri sektorien lainsäädäntöä johdonmukaistetaan niin, että se mahdollistaa yhdenmukaisen
tulkinnan tietojenvaihdosta.

2. Tietojenvaihtoa ohjaavan lainsäädännön tietämystä on lisättävä viranomaisten keskuudessa.
Tietojenvaihtoon liittyvä koulutus tulee sisällyttää ko. henkilöstön ammatilliseen
peruskoulutukseen.

6.4 Moniammatillisen yhteistyön ja verkostojen johtaminen

Ammattitaitoa on perinteisesti arvioitu niin, että mitä paremmin työntekijä hallitsee
omaan ammattialaan liittyvät asiat, sitä parempi ammattitaito hänellä on. Viimeisten
kahdenkymmenen vuoden aikana on kehitetty aktiivisesti erilaisia yhteistyöhön
perustuvia moniammatillisia toimintamalleja. Käytännön työssä haasteena usein on,
miten moniammatillisiin toimintamalleihin liittyvä ammattitaito ja osaaminen
mielletään osaksi ammattitaitoa ja perustyötä eikä sellaiseksi toiminnaksi, jota tehdään
varsinaisen perustyön lisäksi.

Moniammatillista työtä on johdettava. Moniammatillisten työtapojen
käyttöönottaminen edellyttää verkostomaista johtamista ja viranomaisten on
vastattava myös verkostomaisesti järjestettyjen työmuotojen johtamisesta.

Kehittämisehdotukset:

Työryhmä ehdottaa, että

1. Eri viranomaisten johdon on käytännön työssä otettava selkeä rooli jäsentyneiden
verkostomaisten työskentelytapojen ja toimintojen johtamisessa.

2. On luotava johtamisen rakenteet moniammatillista yhteistyötä varten. Pääsääntönä on
oltava, että viranomaiset kantavat vastuun ja johtavat toimintaa, joka sisältää heille laissa
määriteltyjä tehtäviä.
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6.5 Maahanmuuttajalapset ja – nuoret sekä etniset
vähemmistöt

Maahanmuuttajien syrjäytyminen noudattaa pääsääntöisesti samoja piirteitä kuin
kantaväestön. Maahanmuuttajanuorten tilanne on kuitenkin erilainen siksi, että he ovat
usein kahden kulttuurin välillä.

Suomen tai ruotsin kielen oppiminen on kotoutumisen onnistumisen kannalta
keskeisessä asemassa. Kielitaidon merkitystä kotoutumisen onnistumisessa ei voida
liikaa korostaa. Kielitaito, koulutus ja työ ovat perusedellytyksiä kotoutumisen
onnistumisen kannalta ja nämä kolme asiaa ovat toisiaan täydentäviä. Kieli luo
perustan toiminnalle yhteiskunnassa ja koulutus mahdollistaa työn saannin ja
tulevaisuuden. Koulutusta vastaavan työn saaminen on kuitenkin varsinkin nuoren
maahanmuuttajan näkökulmasta erittäin tärkeää. Kielitaito ei ole ratkaisevassa
asemassa vain nuorten näkökulmasta, vaan sen merkitys korostuu yhtä lailla aikuisten
maahanmuuttajien kotoutumisessa.

On kuitenkin myös otettava huomioon, että mahdollisuus säilyttää ja kehittää oman
äidinkielen taitoa edistää kotoutumista. Erityisesti tulee huomioida omakielisen
ohjauksen merkitys ja riittävien ohjauspalveluiden saatavuus.

Neuvolatoiminnassa tulisi kohdistaa erityistä huomiota maahanmuuttajaperheisiin.
Neuvoloissa tulisi varhaisessa vaiheessa tunnistaa mahdollisia syrjäytymisoireita sekä
puuttua niiden taustalla oleviin asioihin. Sujuva yhteistoiminta neuvolan ja
vanhempien välillä vaatii sujuvaa kommunikaatiota. Yhteinen kieli on tärkeä, samoin
molemminpuolinen kulttuurien erovaisuuksien ymmärtäminen.

Maahanmuuttajaäidit ovat ryhmä, jonka merkitystä ei aina ole riittävästi korostettu.
Lasten ja nuorten onnistuneen kotoutumisen kannalta on ongelma, jos äidit eivät opi
riittävästi suomen ja ruotsin kieltä eivätkä näin pysty riittävästi osallistumaan lastensa
arkeen suomalaisessa yhteiskunnassa. Äitien rooli kasvattajina on suuri, ja myös
tämän vuoksi maahanmuuttajaäitien asemaa tulisi tukea.

Romaninuorten keskuudessa romaniperinteen merkitys ei ole vähentynyt. Aika on
pakottanut kuitenkin romanikulttuuria muuttumaan esimerkiksi perinteisten
romaneiden  elinkeinojen ja perherakenteen muuttuessa. Romaninuorilta vaaditaan
uudenlaisia valmiuksia soveltaa romanikulttuurin käytännöt nykypäivään
suomalaisessa yhteiskunnassa.  On kuitenkin olemassa tietty marginaalinen
ongelmanuorten ryhmä, joilla perinteet ja tapakulttuuri ja kaikki muukin
elämänhallinta on kadoksissa. Jakautuminen menestyjiin ja syrjäytyneisiin on
korostunut myös romaninuorten joukossa.

Syrjintä ja syrjäytyminen ilmenevät asenteiden vääristymisenä yhteiskuntaa kohtaan,
mikä puolestaan voi aiheuttaa häiriökäyttäytymistä ja sallituista normeista
poikkeamista.  Suhtautuminen koulutukseen on tullut myönteisemmäksi ja
romaninuorten hakeutuminen toisen asteen koulutukseen on vähitellen lisääntynyt.
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Romaninuoret tarvitsevat kannustusta, rohkaisua ja itsetunnon tukemista. Myönteiset
kokemukset oppimisesta ja opiskelusta rohkaisevat muita yrittämään. Suomen romanit
ovat vahvasti suomalaisia ja vahvasti romaneja, eli heillä on vahva kaksoisidentiteetti.
Sen tähden heitä ei tulisi verrata maahanmuuttajiin.

Kehittämisehdotukset:

Työryhmä esittää, että;

1. Perusopetuslain (628/1998) 5 §:n ja 7 §:n mukaan kunta ja opetuksen järjestämisluvan
saaneet voivat järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta kuusivuotiaille ja
oppivelvollisuusikäisille vieraskielisille oppilaille. Opetusta tulisi järjestää riittävästi jotta
varmistetaan, että maahanmuuttajalasten oppimisen edellytykset koulunkäynnin
aloitusvaiheessa ovat riittävät. Opetuksen järjestämisen taloudelliset edellytykset tulee
turvata.

2. Kieliopetuksen menetelmiä kehitetään. Erityisesti maahanmuuttajaäideille tulee järjestää
kielikoulutusta huomioiden heidän elämäntilanteensa ja kulttuuritaustansa jotta
varmistetaan, että he pystyvät osallistumaan opetukseen. Hyödynnetään
yhteistyömahdollisuuksia kolmannen sektorin toimijoiden kanssa entistä vahvemmin.

3. Viranomaiset ja elinkeinoelämä edistävät yhteistyössä nuorten maahanmuuttajien
työllistymismahdollisuuksia

4. Valtio- ja kuntatyönantajat edistävät omalla esimerkillään maahanmuuttajien työllistymistä
Erityisesti on panostettava maahanmuuttajille tarkoitettujen monikulttuuristen
ohjauspalveluiden saatavuuteen

7 Lopuksi
Lasten ja nuorten syrjäytymiseen liittyvät haasteet voidaan nähdä sekä
yhteiskunnallisena että yksilötason kysymyksinä. Yhteiskunnalliset haasteet liittyvät
sosiaaliseen koheesioon, jolla tarkoitetaan kansalaisten tasa-arvoisuutta, tulonjaon
tasaisuutta ja turvallisuuden kokemusta. Turvallisuus ja turvallisuuden tunne,
luottamus ja vastuu yhteiskunnan jäsenten välillä sekä koulutuksen saatavuus lisäävät
sosiaalista koheesiota. Sosiaalista koheesiota heikentävät  erityisesti työttömyys ja
turvattomuuden tunne.

Uusi ilmiö suomalaisessa yhteiskunnassa ovat lahjakkaat nuoret, jotka eivät siirry
yliopistoon tai korkea-asteen koulutukseen. Nuoria tarvitaan myös
käsityöammateissa, joissa monella alalla on pulaa työvoimasta.

Erot koulutuksessa ovat kasvaneet. Aiemmasta poiketen koulujen välillä voidaan
nähdä eroja, jotka saattavat johtaa jopa tilanteeseen, jossa koulut jaetaan hyviin ja
huonoihin kouluihin. Myös oppilaiden väliset erot koulusaavutuksissa ovat kasvaneet.
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Nuoret, jotka peruskoulun jälkeen ajautuvat syrjäytymiskierteeseen, ovat kasvava
huolen aihe. On esitetty arvio, että näitä nuoria olisi noin 10–20 % ikäluokista..8

Perheet ovat keskeisessä asemassa lasten ja nuorten hyvinvoinnin osalta riippumatta
siitä, miten yhteiskunta, työ- ja perhe-elämä kehittyy ja muuttuu. Lasten ja nuorten
hyvinvoinnin perusta luodaan ensisijaisesti kotona. Vanhemmuuden taito ja siihen
liittyvä hiljainen tieto ei enää siirry sukupolvelta toiselle samalla tavalla kuin ennen.
Kyse ei ole vain vanhemmuuden perustaidoista vaan se liittyy arjen hallintaan
laajemminkin. Tärkeitä kysymyksiä ovat esimerkiksi kodin ja työelämän
yhdistäminen joustavasti eri elämäntilanteiden mukaan, runsaan päihteiden käytön
vaikutukset perhe-elämään, lapsen eri kehitysvaiheiden haasteet ja siirtyminen
joustavasti niin sanotuista nivelvaiheesta seuraavaan. Vanhemmat saattavat tarvita
tukea koko vanhemmuuden aikana tai tilapäisesti silloin, kun lapsi kohtaa vaikeuksia
esimerkiksi jonkin kehitys- tai nivelvaiheen aikana. Yhteiskunnalla tulisi olla kykyä
tunnistaa nämä tarpeet ja antaa tukea silloin, kun sitä tarvitaan.

Muuttuviin palvelutarpeisiin tarvitaan uusia ratkaisuja. Uusien ongelmien
ratkaiseminen vaatii entistä useammin laajaa yhteistyötä ja yksilöllisiä ratkaisuja
ongelmiin. Haasteet kohdistuvat niin kansalaisten ja perheiden kuin myös
viranomaisten toimintaan. Moniviranomaistoiminta ja poikkihallinnolliset
toimintatavat ovat osoittautuneet toimiviksi ratkaisuiksi näissä uusissa tilanteissa.

Paikallinen turvallisuussuunnittelu tarjoaa viranomaisille ja järjestöille
mahdollisuuden toteuttaa poikkihallinnollista yhteistyötä ja ratkaista ongelmia
yhdessä paikallisella tasolla. Paikallisen turvallisuussuunnittelun mahdollisuuksia
tulisi hyödyntää nykyistä kattavammin yli hallinnonalojen rajojen.

Viranomaisten välisen yhteistyön suurimpana esteenä käytännön tasolla ovat usein
tietämättömyys tai ymmärtämättömyys tietojenvaihtoa ohjaavasta lainsäädännöstä.
Salassapitolainsäädäntö on vaikeaselkoinen ja sitä tulkitaan sektorikohtaisesti eri
tavalla.

Kappaleessa kuusi esitetyissä kehittämisehdotuksissa lasten ja nuorten syrjäytymisen
ennalta ehkäisemiseksi on tarkasteltu lapsen ja nuoren elämän koko kaarta aina äidin
raskaudesta oppivelvollisuuden päättymiseen asti. Kehittämisehdotusten keskeinen
tavoite on tukea vanhempia vanhemmuudessa, parantaa viranomaisten tarjoamia
palveluja muun muassa kehittämällä moniammatillisia työmuotoja sekä selkeyttämällä
tiedonvaihtoa sääteleviä normeja. Tärkeää on myös johtaa uusia moniammatillisia
työmuotoja niin, että niistä tulee osa perustyötä.

Toimenpide-ehdotukset sisältävät myös kehittämisehdotuksia jotka koskevat
maahanmuuttajia ja etnisiä vähemmistöjä. Erityisesti näiden ryhmien nuoret
tarvitsevat usein tukea kieliopetuksessa ja koulutuksessa. Nuoren tulevaisuuden
kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että hän työllistyy koulutustaan vastaavaan
ammattiin.

8Alustus 14.5.2007, Hannele Niemi.
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16.1.2007                     SM-2007-00158/Tu-0

Jakelussa mainitut

TYÖRYHMÄN ASETTAMINEN

Asettaminen
Sisäasiainministeriö on tänään asettanut työryhmän laatimaan
selvityksen viranomaisten yhteistyöstä lasten ja nuorten syrjäytymisen
ehkäisemiseksi ja rikosten ja häiriöiden ennalta estämiseksi sekä
tekemään kehittämisehdotukset yhteistyön parantamiseksi
valtakunnallisesti. Työryhmän asettaminen perustuu sisäisen
turvallisuuden ministeriryhmän päätökseen 12.10.2006.

Toimikausi
22.1.2007–14.9.2007.

Tausta ja tehtävät
Valtioneuvoston päätöksessä Arjen turvaa - Sisäisen turvallisuuden
ohjelma on keskeiseksi tulevaisuuden uhkaksi arvioitu syrjäytymisen
lisääntyminen. Työttömyyden, köyhyyden, eriarvoisuuden,
ulkomaalaisten puutteellisen kotoutumisen, sairauksien ja päihteiden
käytön aiheuttaman syrjäytymisen seurauksena yhteiskunnan
ulkopuolelle ajautuvien määrä voi lisääntyä. Perheväkivallan ja
häiriökäyttäytymisen määrä saattaa tämän vuoksi lisääntyä. Rikolliseen
elämäntapaan päädytään edelleenkin valtaosin osana
syrjäytymiskehitystä. Pääosa noin 11 000 rikoksenuusijasta rekrytoituu
rikolliseksi tätä kautta.

Rikolliseksi rekrytoidutaan useimmiten neljän tekijän kautta. Nämä
tekijät ovat ylisukupolvisuus, siirtymävaiheet, tilannetekijät ja
tarkoitushakuinen rikollisuus. Tekijät voivat olla osin päällekkäiset.
Ylisukupolvisuudella tarkoitetaan köyhyyden, syrjäytymisen ja
sosiaalisten ongelmien periytymistä vanhemmilta ja kasvuolosuhteista
lapsille. Ongelmat ilmenevät usein oireiluna koulussa. Elämänvaiheesta
toiseen siirtyminen, jota konkretisoi ympäristön muutos, sisältää
rikolliseksi rekrytoitumisen kannalta riskin erityisesti silloin, kun
peruskoulu päättyy eikä nuori pääse tai halua jatko-opiskeluihin.
Tilannetekijöillä tarkoitetaan yllättäviä kriisejä ja vaikeuksia.
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Rikolliseksi rekrytoitumisen kannalta tällainen tilannetekijä voi olla
esimerkiksi sosiaalinen paine nuorisoporukassa.

Työryhmän tehtävänä on laatia selvitys viranomaisten välisen yhteistyön
nykytilasta ja kehittämistarpeista ottaen huomioon erityisesti seuraavat
näkökohdat:

§ Tarpeet kehittää oppilashuoltoryhmien toimintaa erityisesti
varhaisen puuttumisen varmistamiseksi ja työn
moniammatillisuuden tukemiseksi

§ Keinot, joilla varmistetaan opetusviranomaisten osallistuminen
paikalliseen turvallisuussuunnitteluun

§ Poliisikoulutuksen arviointi erityisesti siitä näkökulmasta,
antaako se riittävät valmiudet lasten ja nuorten kanssa tehtävään
rikoksia ja häiriöitä ennalta estävään työhön

§ Mahdollisuudet hyödyntää tulosohjausta nykyistä
tehokkaammin yhteistyön varmistamisessa

§ Tarpeet kehittää tiedonvaihtoa  yhteistyön edistämiseksi
§ Tarpeet kehittää maahanmuuttajanuorten kanssa tehtävää

moniammatillista ennalta ehkäisevää työtä rikosten ja
häiriöiden ennalta ehkäisemiseksi.

Selvityksen pohjalta työryhmän tulee tehdä kehittämisehdotukset
yhteistyön parantamiseksi.

Työryhmän työ otetaan huomioon lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman
valmistelussa.

Kokoonpano
Työryhmän kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja Sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö
Tarja Mankkinen, SM

Jäsenet
Opettaja Tuomas Aaltonen, Poliisikoulu
Kehittämispäällikkö Esa Eriksson, Stakes
Poliisitarkastaja Mikko Lampikoski, SM
Opetusneuvos Hely Parkkinen, OPH
Ylitarkastaja Maija Peltokangas, SM
Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi, OPH
ruotsinkielisen opetustoimen päällikkö
Gustav Wikström Suomen Kuntaliitto

Sihteeri Ylitarkastaja Johan Pawli, SM
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Kustannukset

Työ tehdään virkatyönä. Työryhmän työstä mahdollisesti aiheutuvat
matka- ja muut kustannukset maksetaan kunkin osallistujan
organisaation toimesta.

Kansliapäällikkö Ritva Viljanen

Hallintojohtaja Janne Kerkelä

JAKELU Työryhmän jäsenet

TIEDOKSI Sosiaali- ja terveysministeriö
Opetusministeriö
Opetushallitus
Suomen Kuntaliitto
Stakes
SM/poliisiosasto
SM/pelastusosasto
SM/kuntaosasto
Poliisikoulu
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Liite 2

Tilastoa Stakesin suorittamasta koulukyselystä
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Lintsaaminen koulunkäynnistä pitämisen mukaan
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Lintsaaminen opiskeluun liittyvien vaikeuksien mukaan
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Vanhemmuus ja toimiva viranomaisyhteistyö – lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyn avaimet
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Lintsaaminen arkirytmin mukaan
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