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Johdanto
Suomi on koulutuksen ja ammattiaseman suhteen var-

Tästä on kyse

sin avoin yhteiskunta.1-2 Tämä tarkoittaa, että sukupolvien välillä on liikkuvuutta eri sosioekonomisten asemi-

• Huono-osaisuuden ylisukupolvisuuden
taustalla vaikuttavat mekanismit ovat
runsaasta empiirisestä tutkimuksesta
huolimatta vielä epäselviä.

en välillä. Liikkuvuus on ollut suurta johtuen suhteellisen
pienistä tuloeroista, laadukkaasta ja universaalista varhaiskasvatuksesta sekä maksuttomasta koulutuksesta.
Suurinta sukupolvien välinen liikkuvuus on keskitulois-

• Pohjoismaissa maksuttoman koulujärjestelmän ja tulojen uudelleenjaon on
katsottu heikentäneen taloudellisten resurssien merkitystä huono-osaisuuden
periytymisessä.

ten joukossa. Sen sijaan köyhien ja rikkaiden perheiden lapset päätyvät keskituloisia herkemmin samoille
asemille kuin vanhempansa.3 Enemmistö lapsuudessa
huono-osaisuutta kokeneista menestyy aikuisuudessa
hyvin. Ylisukupolvisuuden riski kasvaa, kun tarkastel-

• Tässä katsauksessa tutkitaan huonoosaisuuden ylisukupolvisuudelle altistavia ja siltä suojaavia ei-materiaalisia
tekijöitä.

laan kasautuvaa huono-osaisuutta tai hyvin suoria huono-osaisuuden mittareita, kuten toimeentulotuen asiakkuutta.4-5

• Varhaiset itsenäistymiseen ja perheellistymiseen liittyvät siirtymät vahvistavat
äidin matalan koulutuksen ja lapsen
koulupudokkuuden välistä yhteyttä.

Tässä katsauksessa tarkastellaan, miten vanhempien

• Vanhempien huono-osaisuudella mitattuna lapsen varhaislapsuudessa on vain
hieman vahvempi yhteys koulupudokkuuteen kuin sillä on mitattuna myöhemmin teini-iässä.

senttia 16-vuotiaista ei jatka opintoja peruskoulun jäl-

sosioekonominen huono-osaisuus on yhteydessä lapsen koulupudokkuuteen, jolla tarkoitetaan tässä toisen
asteen tutkinnon puuttumista. Joka vuosi noin 5–8 prokeen. Tätä suurempi ongelma on toisen asteen koulutuksen keskeyttäminen. Noin 12 prosenttia nuorista
aikuisista ei ole suorittanut toisen asteen tutkintoa 24
ikävuoteen mennessä. Matala koulutus on yhteydessä moniin ei-toivottuihin ilmiöihin, kuten heikkoon työmarkkina-asemaan, varhaiseen eläköitymiseen, köyhyyteen ja huonoon terveyteen.6-8 Koulupudokkuus voidaan
nähdä yhtenä keskeisenä huono-osaisuuden mittarina.
Huono-osaisuuden ylisukupolvisuuden mekanismit ovat
runsaasta empiirisestä tutkimuksesta huolimatta vielä epäselviä. Sosiaalitieteissä lähdetään usein siitä, et-
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tä ylisukupolvisen huono-osaisuuden taustalla vaikut-

Youth Trajectories-rekisteriaineistoon, joka muodostuu

taa lapsen kasvuympäristö ja vähemmän merkitystä

25 prosentista vuosina 1980–1986 syntyneistä henki-

on geneettisillä tekijöillä. Kasvuympäristöllä tarkoite-

löistä sekä heidän samalla aikavälillä syntyneistä sisa-

taan esimerkiksi lapsuuden perhettä, sukua ja asuinalu-

ruksistaan. Osatutkimuksessa 3 on käytetty Terveyden

etta. Vanhempien erilaiset resurssit, käyttäytymismallit,

ja hyvinvoinnin laitoksen Syntymäkohortti 1987-rekis-

arvostukset ja asenteet auttavat ymmärtämään, mik-

teriaineistoa. Kyseessä on pitkittäisaineisto, jonka koh-

si huono-osaisuudella on taipumus siirtyä sukupolvelta

teena ovat kaikki Suomessa 1987 syntyneet lapset sekä

toiselle. Myös taloudelliseen niukkuuteen liitetty stres-

heidän vanhempansa.

5

si ja perheen huono-osaisuuden välittömät vaikutukset

Katsaus esittelee neljän osatutkimuksen keskeiset tu-

lasten psykososiaaliseen hyvinvointiin voivat selittää
huono-osaisuuden ylisukupolvisuutta.9, 10

lokset. Kolme osatutkimuksista (2, 3 ja 4) julkaistaan

Pohjoismaissa maksuttoman koulujärjestelmän ja tulo-

dissä. Artikkelit tulevat osaksi Niko Eskelisen ja Hele-

jen uudelleenjaon on katsottu heikentäneen taloudellis-

na Hautalan väitöskirjoja. Ensimmäisen osatutkimuksen

ten resurssien merkitystä huono-osaisuuden periytymi-

tulokset julkaistaan ainoastaan tässä raportissa johtuen

sessä. Esimerkiksi koulupudokkuuden, työttömyyden ja

aineiston riittävään kokoon liittyvistä haasteista. Lisäksi

toimeentulotuen asiakkuuden on todettu periytyvän van-

hankkeen puitteissa on tuotettu lasten huono-osaisuut-

hemmilta lapsille ”suoraan”, ei tulojen välityksellä.

ta ja köyhyyttä koskeva vertaisarvioitu perusteos, joka

myös vertaisarvioiduissa kansainvälisissä aikakausleh-

4, 11

Huo-

julkaistaan Vastapainon toimesta syksyllä 2020.

no-osaisuus vaikuttaisi sisältävän sellaisia periytymiselle altistavia tekijöitä, joita ei perinteisin sosiaalitieteissä

Sosioekonomisen aseman yhteys
varhaiseen vuorovaikutukseen

käytetyin mittarein ole tavoitettu. Nyt raportoitavassa
hankkeessa on tutkittu huono-osaisuuden periytymiselle altistavien ja siltä suojaavien ei-materiaalisten tekijöi-

Ensimmäisessä osatutkimuksessa tarkasteltiin sosioeko-

den merkitystä lapsen ja nuoren elämässä eri ikävaiheis-

nomisen aseman yhteyttä varhaiseen vuorovaikutukseen

sa, varhaislapsuudesta nuoreen aikuisuuteen. Suojaavia

vanhemman ja vauvan välillä. Tutkimuksen motivaatio

ei-materiaalisia tekijöitä ovat esimerkiksi varhainen vuo-

nousi aiemmassa tutkimuksessa tehdyistä havainnois-

rovaikutus sekä vanhempien terveys ja koulutus. Lisäksi

ta, että syrjäytymisen riskitekijät alkavat usein kasautua

tarkastellaan lapsen varhaisen kotoa pois muuttamisen

jo varhaisessa lapsuudessa. Varhaisten kehityksellisten ja

ja varhaisen perheellistymisen huono-osaisuuden ylisu-

käytöshäiriöiden sekä nuoruuden mielenterveyden ongel-

kupolvisuudelle altistavaa merkitystä. Kiinnostus koh-

mien on havaittu olevan vahvasti yhteydessä syrjäytymi-

distuu erityisesti siihen, vahvistavatko nämä varhaiset

seen aikuisuudessa. Varhaisten vuorovaikutussuhteiden

siirtymät vanhempien huono-osaisuuden ja lapsen kou-

ja niissä kehittyvän perusturvan ja tunnesäätelyn yhteys

lupudokkuuden välistä yhteyttä. Suojaavia ja altistavia

sekä varhaiseen sosioemotionaaliseen kehitykseen että

tekijöitä tarkastelemalla hankkeessa on tuotettu uut-

mielenterveyteen on kiistaton.13-16

ta tietoa ylisukupolvisuuden taustalla vaikuttavista mekanismeista. Pyrkimyksenä on valaista sitä, miksi huo-

Aineistona tutkimuksessa käytettiin Turun yliopistos-

no-osaisten perheiden lapsilla on suurempi riski kokea

sa kerättyä Finnbrain-pitkittäisaineistoa. Kyselyaineis-

huono-osaisuutta, kuten koulupudokkuutta, omassa ai-

ton osallistujat on rekrytoitu tutkimukseen 12. raskaus-

kuisuudessaan.

viikolla, ensimmäisen ultraäänitutkimuksen yhteydessä.
Perheitä lähti mukaan tutkimukseen yhteensä hieman yli

Katsauksessa on käytetty valtakunnallisia kysely- ja re-

kolme tuhatta. Tarkastelemme vastauksia lapsen ollessa

kisteriaineistoja. Osatutkimuksessa 1 hyödynnettiin Tu-

kuuden kuukauden ikäinen, jolloin aineistossa oli muka-

run yliopistossa kerättyä Finnbrain-pitkittäisaineistoa,

na yhä 2681 perhettä. Aineistoa analysoitiin kuvailevi-

joka kohdistuu raskaana oleviin ja vastasynnyttäneisiin

en menetelmien lisäksi lineaarisella regressioanalyysilla.

äiteihin.12 Osatutkimukset 2 ja 4 perustuvat Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen Tilastokeskukselta tilaamaan

Vuorovaikutusta vanhemman ja vauvan välillä mitattiin
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vanhemman mentalisaatiokyvyllä. Mentalisaatiokykyä

tiin tutkimuskohteena liittyy edelleen joitakin keskeisiä

pidetään mielenterveyden kulmakivenä.

Sillä viita-

haasteita. Asiasta olisi mahdollista saada täsmällisem-

taan vanhemman kykyyn tulkita, peilata ja säädellä lap-

pää tietoa käyttämällä mentalisaatiokyvyn ohella var-

sen tarpeita ja tunnetiloja. Kyky mentalisaatioon raken-

haisen vuorovaikutuksen tutkimuksessa hyödynnettyjä

tuu lapselle vanhemman vastaavan kyvyn varassa ja

perinteisiä mittareita ja menetelmiä. Yleensä vuorovai-

on vahvasti yhteydessä turvalliseen kiintymyssuhtee-

kutusta on tutkittu havainnoimalla, jolloin tutkimuksen

seen. Sekä puutteellinen mentalisaatiokyky että turva-

kääntöpuolena on se, että aineisto jää laajuudeltaan ver-

ton tai jäsentymätön kiintymyssuhde ennustavat laajaa

rattain rajalliseksi. Vaikka aiheen tutkiminen on haasta-

ongelmien kirjoa: oppimisvaikeuksia, käytös-, kehitys-

vaa, aikaisempi tutkimuskirjallisuus antaa viitteitä aiheen

ja tarkkaavaisuuden häiriöitä, vaikeuksia sosiaalisissa

tärkeydestä.

17-18

suhteissa, sosiaalista vetäytyneisyyttä ja myöhempiä
tää myös syrjäytymisen riskitekijöinä.

Perheen huono-osaisuus, sukupuoli
ja toisen asteen koulutus

Huono-osaisuuteen kytkeytyvä sosiaalinen ja taloudel-

Toisessa osatutkimuksessa tarkasteltiin sukupuolen

linen stressi voivat potentiaalisesti johtaa vanhemman

merkitystä perheen huono-osaisuuden ja toisen asteen

huomiokyvyn jakautumiseen ja vaikuttaa negatiivisesti

tutkinnon suorittamisen välisessä kytköksessä. Huono-

vanhemman mentalisaatiokykyyn sekä vauvan ja van-

osaisuuden ylisukupolvisuutta on tutkittu laajalti, mutta

hemman välisen vuorovaikutuksen laatuun.19 Puutteelli-

sukupuolen merkitys on saanut vähemmän huomiota.

nen vuorovaikutus vauvan ja vanhemman välillä saattaa

Lisäksi on tutkittu hyvin vähän sukupuolen merkitystä

olla ensimmäisiä huono-osaisuuden ylisukupolvisuudel-

yksittäisten huono-osaisuustekijöiden yhteydessä toi-

le altistavia tekijöitä.

sen asteen tutkinnon suorittamiseen. Äidin koulutus-

mielenterveyden ongelmia14-16, joita kaikkia voidaan pi-

tason tiedetään aikaisemman tutkimuksen perusteella
Tutkimuksessa kysyttiin, onko varhaisen vuorovaiku-

olevan isän koulutustasoa voimakkaammin yhteydessä

tuksen laadussa sosioekonomisia eroja vanhemman

lapsen koulutussaavutuksiin20-21, mutta lapsen sukupuo-

mentalisaatiokyvyllä mitattuna. Vanhemman mentali-

li on saanut vähemmän huomiota. Kansainvälinen tutki-

saatiokykyä mitattiin lapsen ollessa kuuden kuukauden

mus osoittaa monin paikoin isän työttömyyden olevan

ikäinen. Mentalisaatiokyvyn mittarina käytettiin validoi-

äidin työttömyyttä merkittävämpi riskitekijä, mitä tulee

tua PRF-mittaria (Parental Reflective Functioning), jol-

lapsen koulutussaavutuksiin22-23, mutta Suomessa van-

la voidaan kartoittaa vanhemman suhdetta sekä omaan

hemman sukupuolen merkitystä tässä kytköksessä on

että lapsen tunne- ja tarveilmaisuun. Vanhemman so-

tutkittu niukasti. Lisäksi ei tiedetä, onko vanhemman

sioekonomista asemaa mitattiin koulutuksella, tyytyväi-

työttömyydellä erilainen vaikutus poikiin ja tyttäriin.

syydellä taloudelliseen tilanteeseen ja toimeentulotuen
Tutkimuksessa kysyttiin, 1) onko tyttärien ja poikien vä-

asiakkuudella.

lillä eroa siinä, kuinka perheen huono-osaisuus heijasTulosten perusteella vanhempien sosioekonomista ase-

tuu todennäköisyyteen suorittaa toisen asteen tutkinto

maa mittaavista tekijöistä ainoastaan äidin koulutustaso

22 ikävuoteen mennessä, ja 2) kuinka äitien ja isien kou-

oli yhteydessä mentalisaatiokykyyn. Tulokset antoivat

lutustaso ja työttömyys ovat yhteydessä toisen asteen

viitteitä siitä, että matalampi koulutustaso ennustaa hei-

tutkinnon suorittamiseen tyttärillä ja pojilla, sekä 3) on-

kompaa mentalisaatiokykyä. Osatutkimuksen kysymyk-

ko vanhemman korkealla koulutustasolla suojaavaa vai-

senasettelun näkökulmasta aineistossa oli joitakin puut-

kutusta mitä tulee huono-osaisuustekijöiden ja toisen

teita, mikä tulee ottaa huomioon tuloksia tulkittaessa.

asteen tutkinnon suorittamisen väliseen kytkökseen ja

Esimerkiksi kyselytutkimukseen vastanneista vain har-

onko tässä sukupuolen mukaista eroa. Aineistona hyö-

va oli saanut toimeentulotukea. Lisäksi on toistaiseksi

dynnettiin Youth Trajectories -rekisteriaineistoa. Huono-

kiistanalaista, missä määrin mentalisaatiokykyä voidaan

osaisuutta mitattiin tuloköyhyydellä, toimeentulotuen

ylipäätään mitata onnistuneesti erilaisia kysymyspatte-

asiakkuudella, työttömyydellä ja matalalla koulutusta-

ristoja hyödyntäen, sillä mentalisaation operationalisoin-

solla. Analyysimenetelminä käytettiin kuvailevien mene-
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telmien lisäksi lineaarista todennäköisyysmallia ja sisa-

pudokkuus oli harvinaista: tyttäristä 95 ja pojista 91 pro-

ruskorrelaatioanalyysia.

sentilla oli toisen asteen tutkinto 22 vuotiaana.

Kuviossa 1 on esitetty tyttärien ja poikien toisen asteen

Monitasomallinnuksen avulla tutkittiin vanhempien huo-

koulutuksen suorittaminen vanhempien huono-osai-

no-osaisuustekijöiden yhteyden voimakkuutta toisen as-

suustekijöiden mukaan. Kuvailevan analyysin mukaan

teen koulutuksen suorittamisen todennäköisyyteen su-

tyttäret
suorittivat
poikia useammin
toisen
asteen
koulu-koulutuksen
kupuolittain.
VanhempienProsentuaaliset
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Vanhempien sosioekonomisen
huono-osaisuuden ja sairastamisen
yhteys lapsen koulupudokkuuteen

sen toisen asteen tutkinnon suorittamisen todennäköisyyttä. Tutkimuksen tavoitteena oli valaista terveydellisten tekijöiden roolia huono-osaisuuden ylisukupolvisten
siirtymien taustalla ja tuottaa tietoa perhetaustaan kyt-

Osatutkimuksessa kolme tarkasteltiin vanhempien so-

keytyvän huono-osaisuuden ajoituksen merkityksestä

sioekonomisen huono-osaisuuden ja sairastamisen yh-

lapsen toisen asteen tutkinnon suorittamiselle 25 ikävuo-

teyttä lapsen toisen asteen tutkinnon suorittamiseen.

teen mennessä. Osatutkimuksen aineistona hyödynnet-

Lisäksi huomiota kiinnitettiin vanhempien sosioeko-

tiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Syntymäkohort-

nomisen huono-osaisuuden ja sairastamisen ajoituk-

ti 1987 -seuranta-aineistoa. Kuvailevien menetelmien

seen sekä kertautumiseen lapsen lapsuuden ja nuo-

ohella tutkimuksessa sovellettiin regressioperusteista

ruuden aikana. Viimeaikaisessa lapsen perhetaustan

varianssidekomponointianalyysiä ja logistista regressio-

ja aikuisuuden asemien välistä yhteyttä tarkastelevissa

analyysiä, jonka yhteydessä raportoitiin keskimääräiset

tutkimuksissa kiinnostuksen kohteena on ollut erityises-

marginaaliefektit.

ti se, miten vanhempien sosioekonominen huono-osaisuus on kytköksissä lapsen aikuisuuden sosioekono-

Kuvailevan analyysin mukaan niiden perheiden lapsista,

misiin asemiin.4 Sen sijaan vähemmän tiedetään siitä,

joissa vähintään toinen vanhemmista oli suorittanut toi-

millainen yhteys vanhempien sairastamisella on lapsen

sen asteen tutkinnon, yhdeksän kymmenestä (90 %) oli

opiskelumenestykseen ja kouluttautumiseen.24, 25 Vähän

suorittanut ylioppilastutkinnon tai toisen asteen amma-

on tutkittu myös sitä, millainen merkitys vanhempien

tillisen tutkinnon 25 ikävuoteen mennessä. Sen sijaan

huono-osaisuuden ajoituksella ja kertautumisella on

niiden perheiden lapsista, joissa molemmat vanhem-

lapsen kouluttautumiseen tai laajemmin aikuisuuden

mista olivat ainoastaan perusasteen tutkinnon varas-

sosioekonomisten asemien rakentumiseen.9, 10

sa, toisen asteen tutkinnon oli suorittanut kolme neljästä

Vanhempia kohdanneet sairaudet sekä fyysinen sairas-

(74 %). Vanhempien koulutuksen lisäksi lasten tutkinnon

taminen, että mielenterveyden häiriöt voivat olla stres-

suorittamista erottelivat vanhempien työttömyys ja toi-

saavia ja ahdistavia kokemuksia lapsille ja vaikuttaa kes-

meentulotuen asiakkuus. Seuranta-ajalla työttömyyttä

keisesti niin perhedynamiikkaan kuin perheen arkeen

kokeneiden vanhempien lapsista tutkinnon oli suoritta-

laajemminkin.26,

Aikaisempi tutkimus on osoittanut,

nut 83 prosenttia, kun taas niiden vanhempien lapsista,

että vanhempien mielenterveyden ongelmat ja fyysinen

jotka eivät olleet kokeneet työttömyyttä seuranta-ajalla,

(somaattinen) sairastaminen ovat yhteydessä lasten ko-

tutkinnon oli suorittanut 93 prosenttia. Vanhempien toi-

honneeseen riskiin kokea erilaisia hyvinvointiin liittyviä

meentulotuen asiakkuuden osalta tulokset olivat pitkälti

ongelmia lapsuudessa ja nuoruudessa.26, 28 Myös per-

samansuuntaisia: toimeentulotukea saaneiden vanhem-

hetaustaan kiinnittyvän huono-osaisuuden ajoituksella

pien lapset olivat 25 -vuotiaina muita useammin pe-

on esitetty olevan merkitystä. Esimerkiksi tutkimukset

rusasteen tutkinnon varassa. Kuvailevan analyysin pe-

neurotieteen ja kehityspsykologian saralla ovat antaneet

rusteella vanhempien sairastaminen ei erotellut toisen

viitteitä siitä, että varhaisilla kokemuksilla on merkittävä

asteen tutkinnon suorittamista.

27

vaikutus aivojen arkkitehtuuriin sekä sosiaalisten ja kog-

Varianssidekomponoinnin avulla tarkasteltiin, missä

nitiivisten taitojen kehittymiseen. Näin ollen vanhempien

määrin vanhempien sosioekonomista huono-osaisuut-

huono-osaisuudella lapsen varhaislapsuuden aikana voi

ta kuvaavat tekijät (vanhempien koulupudokkuus, työt-

olla erityisen haitallinen merkitys.29, 30

tömyys ja toimeentulotuen asiakkuus) ja sairastaminen

Osatutkimuksessa kysyttiin 1) missä määrin vanhempi-

(mitattuna erikoissairaanhoidon osastokäynneillä) sekä

en sosioekonominen huono-osaisuus ja sairastaminen

näiden yhteinen vaikutus ja kertautuminen otoshenkilön

sekä niiden kertautuminen lapsen eri ikävaiheissa se-

lapsuuden ja nuoruuden aikana, selittää vaihtelua lap-

littävät lapsen toisen asteen tutkinnon suorittamista ja

sen toisen asteen tutkinnon suorittamisessa. Dekom-

2) miten vanhempien sosioekonominen huono-osaisuus

ponoinnin lähtökohtana on se, että kukin komponentti

ja sairastaminen lapsen eri ikävaiheissa ennustavat lap-

(eli tarkastelun kohteena oleva tekijä) kuvaa kuhunkin

6
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yksittäiseen komponenttiin liittyvää osaa toisen asteen

maan, jolloin työttömyys oli yleisintä Suomen lähihistori-

tutkinnon suorittamisen vaihtelusta. Menetelmän avulla

assa. Lisäksi analyysi osoitti, että silloin kun vanhempi-

voidaan arvioida myös missä määrin näiden tekijöiden

en sosioekonomista huono-osaisuutta kuvaavat tekijät

yhteisvaikutus selittää tutkinnon suorittamista. Perhe-

tunnetaan, vanhempien sairastaminen ei itsessään se-

taustaan liittyvistä sosioekonomisista tekijöistä vah-

littänyt lapsen toisen asteen tutkinnon suorittamisen

yhteisvaikutus selittää tutkinnon suorittamista. Perhetaustaan liittyvistä sosioekonomisista tekijöistä
vimmin lapsen toisen asteen tutkinnon suorittamisen
vaihtelua. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että vanhempien
vahvimmin lapsen toisen asteen tutkinnon suorittamisen vaihtelua lapsen eri ikävaiheissa selitti
vaihtelua lapsen eri ikävaiheissa selitti vanhempien toiterveyteen liittyvät tekijät eivät olisi merkityksellisiä. On
vanhempien toimeentulotuen asiakkuus. Se selitti lapsen
ikävaiheesta riippuen 32 - 45 prosenttia lapsen
meentulotuen
asiakkuus.
Se suorittamisen
selitti lapsen ikävaiheesta
mahdollista,kiinnittyvistä
että vanhempien
terveyden ja lapsen
koulutoisen asteen
tutkinnon
vaihtelusta. Perhetaustaan
sosioekonomisista
huonoriippuen
32-45 prosenttia
toisenseuraavaksi
asteen tutkinnon
pudokkuuden
välinen
yhteys selittyy
muiden
terveyteen
osaisuutta
kuvaavistalapsen
tekijöistä
vahvin lapsen
tutkinnon
suorittamista
selittävä
tekijä
oli
vanhempien
matala eliPerhetaustaan
vain perusasteen
koulutus. Lapsen
iästä riippuen
selitti lapsen
toisen
asteen
suorittamisen
vaihtelusta.
kiinnittyvistä
epäsuorasti
liittyviensetekijöiden
kautta.
Kuviossa
2. on
tutkinnon
suorittamisesta
16
22
prosenttia.
Vanhempien
työttömyys
selitti
lapsen
tutkinnon
suorittamista
sosioekonomisista huono-osaisuutta kuvaavista tekiesitetty lapsen toisen asteen tutkinnon suorittamisen
verrattain
vähän.
Tätä
saattaa
osittain
selittää
se,
että
1985
syntyneillä lapsuus osui syvään talouslamaan,
jöistä seuraavaksi vahvin lapsen tutkinnon suorittamisvaihtelua selittävät tekijät lapsen eri ikävaiheissa. Tarjolloin työttömyys oli yleisintä Suomen lähihistoriassa. Lisäksi analyysi osoitti, että silloin kun vanhempien
ta selittävä tekijä oli vanhempien matala eli vain peruskasteltavien ikävaiheiden, sosioekonomista huono-osaisosioekonomista huono-osaisuutta kuvaavat tekijät tunnetaan, vanhempien sairastaminen ei itsessään
asteen
koulutus.
Lapsen
iästäasteen
riippuentutkinnon
se selitti lapsen
suutta
ja vanhempien
selittänyt
lapsen
toisen
suorittamisen
vaihtelua.
Tämä sairastamista
ei kuitenkaankuvaavien
tarkoita,tekijöiden
että
toisen
asteen tutkinnon
suorittamisesta
16-22 eivät
prosentvälillä oli vain pieniä
eroja siinä, missä
ne selittivanhempien
terveyteen
liittyvät tekijät
olisi merkityksellisiä.
On mahdollista,
että määrin
vanhempien
terveyden jatyöttömyys
lapsen koulupudokkuuden
välinen
yhteysvät
selittyy
muiden
terveyteen
epäsuorasti liittyvien
tia. Vanhempien
selitti lapsen tutkinnon
suovaihtelua
lapsen
tutkinnon suorittamisessa.
tekijöiden
kautta.
Kuviossa
2.
on
esitetty
lapsen
toisen
asteen
tutkinnon
suorittamisen
vaihtelua selittävät
rittamista verrattain vähän. Tätä saattaa osittain selittää
tekijät
lapsen
eri
ikävaiheissa.
Tarkasteltavien
ikävaiheiden,
sosioekonomista
huono-osaisuutta
Kun
lapsen
eri
ikävaiheisiin
kiinnittyvä
vanhempienjatyötse, että 1987 syntyneillä lapsuus osui syvään talouslavanhempien sairastamista kuvaavien tekijöiden välillä oli vain pieniä eroja siinä, missä määrin ne selittivät
vaihtelua lapsen tutkinnon suorittamisessa.

Sopeutettu selitysaste
0,060

0,050

0,040

0,030

0,020

0,010

0,000

0-1

2-3

Jaettu varianssi
Vanhempien työttömyys

4-5

6-7

8-9
10 - 11
Lapsen ikä vuosina

Vanhempien koulupudokkuus
Vanhempien sairastaminen

12 - 13

14 - 15

16 - 17

Vanhempien toimeentulotuki

Kuvio 2. Lapsen toisen asteen tutkinnon suorittamisen vaihtelua selittävät tekijät. Varianssidekomponointi.

Kuvio 2. Lapsen toisen asteen tutkinnon suorittamisen vaihtelua selittävät tekijät. Varianssidekomponointi.

Kun lapsen eri ikävaiheisiin kiinnittyvä vanhempien työttömyys, toimeentulotuen asiakkuus ja
sairastaminen vakioitiin, analyyseissä havaittiin, että
7 yksittäisten vanhempien sosioekonomista huonoosaisuutta kuvaavien tekijöiden sijaan lapsen toisen asteen tutkinnon suorittamista selitti näiden tekijöiden
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tömyys, toimeentulotuen asiakkuus ja sairastaminen

selitti noin kolmanneksen lasten tutkinnon suorittami-

vakioitiin, analyyseissä havaittiin, että yksittäisten van-

sen vaihtelusta. Lapsuuden ja nuoruuden aikana ka-

hempien sosioekonomista huono-osaisuutta kuvaavi-

sautunut vanhempien sosioekonominen huono-osai-

en tekijöiden sijaan lapsen toisen asteen tutkinnon suo-

suus ei kuitenkaan ehdollista lasten koulutuspolkuja, ja

osaisuuden
ja sairastamisen
kasautuminen
lapsen tulokset
lapsuuden
ja nuoruuden
aikana selitti
noin
rittamista
selitti näiden
tekijöiden kasautuminen
yli ajan
osoittavat
että koulupudokkuuden
torjumisekkolmanneksen
lasten 16
tutkinnon
suorittamisen
vaihtelusta.
Lapsuuden
nuoruuden
aikana varhaislapsuukasautunut
(kuvio
3). Lapsen ollessa
- 17 vuotias
vanhempien
si voidaan
tehdä ja
paljon
vielä haastavan
vanhempien sosioekonominen
huono-osaisuus
ei kuitenkaan
lasten koulutuspolkuja, ja tulokset
sosioekonomisen
huono-osaisuuden
ja sairastamisen
den jaehdollista
kouluiän jälkeenkin.
osoittavat että koulupudokkuuden torjumiseksi voidaan tehdä paljon vielä haastavan varhaislapsuuden ja
kouluiän jälkeenkin.

kasautuminen lapsen lapsuuden ja nuoruuden aikana

Sopeutettu selitysaste
0,080
0,070
0,060
0,050
0,040
0,030
0,020
0,010
0,000

0-1

2-3

4-5

Jaettu varianssi
Vanhempien koulupudokkuus
Vanhempien työttömyys

6-7

8-9
10 - 11
12 - 13
14 - 15
16 - 17
Lapsen ikä vuosina
Aikaisemmista ikävaiheista akkumuloitunut taakka
Vanhempien toimeentulotuki
Vanhempien sairastaminen

Kuvio 3. Lapsen toisen asteen tutkinnon suorittamisen vaihtelua selittävät tekijät. Aikaisempi altistuminen

Kuvio 3. Lapsen toisen asteen tutkinnon suorittamisen vaihtelua selittävät tekijät. Aikaisempi altistuminen vanhempien
vanhempien sosioekonomiselle huono-osaisuudelle ja sairastamiselle kontrolloitu. Varianssidekomponointi.
sosioekonomiselle huono-osaisuudelle ja sairastamiselle kontrolloitu. Varianssidekomponointi.

Analysoidaksemme perhetaustaan liittyvän huono-osaisuuden ajoituksen merkitystä toisen asteen
tekijät olivat yhteydessä lapsen toisen asteen tutkintutkinnon suorittamiselle, osatutkimuksessa verrattiin vanhempien sosioekonomisen huono-osaisuuden ja
non suorittamiseen
tarkasteltavissa
osaisuuden
ajoituksen
merkitystä
toisentutkinnon
asteen tutsairastamisen
yhteyttä
toisen asteen
suorittamiseen,
kun lapsi olimolemmissa
niiden aikaan
0-1-vuotias taiikävaiheissa. Sen sijaan
vanhempien sairastamisella
ei ole
kinnon
suorittamiselle,
osatutkimuksessa
verrattiin
16-17-vuotias.
Analyysit
osoittivat, että vanhempien
sosioekonomiseen
huono-osaisuuteen
kytkeytyvät
tekijät olivat
yhteydessä lapsen
toisen asteenjatutkinnon
suorittamiseen
molemmissa
tarkasteltavissa
suoraa
itsenäistä yhteyttä
lapsen toisen
asteen tutkinvanhempien
sosioekonomisen
huono-osaisuuden
ikävaiheissa.
Sen
sijaan
vanhempien
sairastamisella
ei
ole
suoraa
itsenäistä
yhteyttä
lapsen
toisen
asteen
non suorittamiseen varhaislapsuudessa tai teini-iässä.
sairastamisen yhteyttä toisen asteen tutkinnon suotutkinnon
suorittamiseen
varhaislapsuudessa
tai
teini-iässä.
Kun
vanhempien
sosioekonomista
huonoKun vanhempien sosioekonomista huono-osaisuutta
rittamiseen, kun lapsi oli niiden aikaan 0-1-vuotias
osaisuutta kuvaavien tekijöiden ja lapsen tutkinnon suorittamisen välistä yhteyttä tarkasteltiin eri
kuvaavien tekijöiden ja lapsen tutkinnon suorittamisen
tai 16-17-vuotias. Analyysit osoittivat, että vanhempiikävaiheissa, ja lapsen aikaisempi altistuminen sosioekonomiselle huono-osaisuudelle ja vanhempien
välistä
yhteyttä tarkasteltiin
eri ikävaiheissa, lapsen
ja lapsen
en sairastamiselle
sosioekonomiseen
huono-osaisuuteen
kytkeytyvät
oli kontrolloitu,
havaittiin
että vanhempien
sosioekonomisella
huono-osaisuudella
varhaislapsuuden aikana oli ainoastaan hieman vahvempi yhteys lapsen tutkinnon suorittamisen
todennäköisyyteen kuin lapsen ollessa 16-17 -vuotias. Esimerkiksi niissä perheissä, joissa vanhemmat olivat
saaneet toimeentulotukea lapsen ollessa 0-1 -vuotias, lapsen todennäköisyys suorittaa toisen asteen
tutkinto oli noin 8 prosenttiyksikköä pienempi kuin niissä perheissä, joissa toimeentulotukea ei ole saatu.
8 saaneet toimeentulotukea lapsen ollessa 16-17 Vastaavasti niissä perheissä, joissa vanhemmat ovat
vuotias, lapsen todennäköisyys suorittaa toisen asteen tutkinto on noin 4 prosenttiyksikköä pienempi
Analysoidaksemme perhetaustaan liittyvän huono-
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aikaisempi altistuminen sosioekonomiselle huono-

miota kiinnitettiin varhaisen kotoa pois muuttamisen

osaisuudelle ja vanhempien sairastamiselle oli kont-

ja koulupudokkuuden sekä varhaisen perheellistymi-

rolloitu, havaittiin että vanhempien sosioekonomisella

sen ja koulupudokkuuden väliseen yhteyteen. Lisäksi

huono-osaisuudella lapsen varhaislapsuuden aikana

tarkasteltiin, miten varhaiset siirtymät itsenäiseen

oli ainoastaan hieman vahvempi yhteys lapsen tutkin-

asumiseen ja vanhemmuuteen muovaavat vanhempien

non suorittamisen todennäköisyyteen kuin lapsen ol-

sosioekonomisen

lessa 16-17 -vuotias. Esimerkiksi niissä perheissä, jois-

toisen asteen tutkinnon puuttumisen välistä yhteyttä.

sa vanhemmat olivat saaneet toimeentulotukea lapsen

Osatutkimuksessa kysyttiin 1) miten vanhempien

ollessa 0-1 -vuotias, lapsen todennäköisyys suorittaa

sosioekonominen huono-osaisuus, lapsen varhainen

toisen asteen tutkinto oli noin 8 prosenttiyksikköä pie-

kotoa pois muuttaminen ja perheellistyminen ovat

nempi kuin niissä perheissä, joissa toimeentulotukea

yhteydessä lapsen koulupudokkuuteen, 2) miten per-

ei ole saatu. Vastaavasti niissä perheissä, joissa van-

hetausta on yhteydessä toisen asteen tutkinnon suo-

hemmat ovat saaneet toimeentulotukea lapsen ollessa

rittamiseen varhain kotoa pois muuttaneiden ja varhain

16-17 -vuotias, lapsen todennäköisyys suorittaa toisen

perheellistyneiden keskuudessa, verrattuna myöhem-

asteen tutkinto on noin 4 prosenttiyksikköä pienempi

min kotoa pois muuttaneisiin ja myöhemmin perheel-

verrattuna niiden perheiden lapsiin, joissa toimeentu-

listyneisiin, ja 3) onko yhteys erilainen sukupuolen

lotukea ei oltu saatu. Myös vanhempien työttömyys oli

mukaan tarkasteltuna. Tutkimusaineistona käytettiin

negatiivisessa yhteydessä lapsen tutkinnon suoritta-

edellä kuvattua Youth Trajectories -rekisteriaineistoa.

miseen. Lapsen varhaislapsuuden aikana työttömyyttä

Kuvailevien menetelmien ohella analyysissä höydyn-

kokeneiden vanhempien lapsilla oli noin 4 prosenttiyk-

nettiin monitasoista lineaarista todennäköisyysmallia.

sikköä suurempi riski jäädä perusasteen tutkinnon va-

huono-osaisuuden

ja

lapsen

Kuvailevan analyysin (taulukko 1) mukaan varhain (15-

raan verrattuna niiden perheisiin lapsiin, joissa työttö-

18 -vuotiaina) kotoa pois muuttaneet ja varhain (15-19

myyttä ei oltu koettu. Puolestaan lapsen ollessa 16-17

-vuotiaina) perheellistyneet otoshenkilöt olivat yliedus-

-vuotias, vanhempien työttömyydellä ei näyttäisi ole-

tettuna niiden joukossa, jotka eivät olleet suorittaneet

van analyysin perusteella erityisen suurta merkitystä
lapsen tutkinnon suorittamisen todennäköisyydelle.

toisen asteen tutkintoa 30 ikävuoteen mennessä. Var-

Vanhempien sosioekonomisen huono-osaisuuden ja kriittisten siirtymien yhteys koulupudokkuuteen

desosa (19 %) oli ainoastaan perusasteen tutkinnon

Neljännessä osatutkimuksessa tarkasteltiin vanhempi-

(16 %). Varhain perheellistyneiden keskuudessa tutkin-

hain kotoa pois muuttaneista henkilöistä jopa noin viivarassa. Sukupuolen mukaiset erot olivat huomattavia:
varhain kotoa pois muuttaneista miehistä ilman tutkintoa oli yli neljännes (27 %) ja naisista noin joka kuudes

en sosioekonomisen huono-osaisuuden ja lasta koh-

to uupui yli kolmasosalta miehistä ja naisista. Varhain

danneiden kriittisten siirtymien yhteyttä lapsen kou-

kotoa pois muuttaneiden ja varhain perheellistyneiden

lupudokkuuteen. Kriittisillä siirtymillä viitataan tässä

ohella sosioekonomisesti haavoittuvassa asemassa

yhteydessä kotoa pois muuttamiseen ja perheellistymi-

olevien perheiden lapset olivat yliedustettuina niiden

seen, jotka ovat keskeisiä elämänkulkua jäsentäviä ta-

nuorten keskuudessa, joilla ei ollut toisen asteen tut-

pahtumia matkalla nuoruudesta aikuisuuteen, ja joihin

kintoa.

voi liittyä esimerkiksi erilaisia toimeentuloon kiinnittyviä sosiaalisia riskejä. Osatutkimuksessa erityistä huo-
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Kaikki
%

Miehet

Naiset

N

Ei tutkintoa
30-ikävuoteen
mennessä, %

%

N

Ei tutkintoa
30-ikävuoteen
mennessä, %

%

N

Ei tutkintoa
30-ikävuoteen
mennessä, %

SIIRTYMÄT
Kotoa pois muuttaminen
15-18

15

22 880

19

9

6911

27

22

15 969

16

19+

85

126 957

9

91

70 310

13

78

56 647

5

15-19

2

3144

36

1

638

37

4

2506

35

20+ (tai ei lapsia)

98

146 693

10

99

76 583

14

96

70 110

7

Yhteensä

100

149 837

11

100

77 221

14

100

72 616

7

Vanhemmuus

Taulukko 1.Yhteensä
Kotoa pois muuttaminen
perheellistyminen
sekä
tutkinnon
suorittaminen.
100 ja 149
837
11
100toisen
77 asteen
221
14
100 72 616

7

Taulukko 1. Kotoa pois muuttaminen ja perheellistyminen sekä toisen asteen tutkinnon suorittaminen.
Monimuuttuja-analyysi osoitti, että varhainen kotoa pois
Niillä miehillä, jotka olivat muuttaneet lapsuuden ko-

muuttaminen ja perheellistyminen kumpikin ennustivat
distaan ollessaan 15–18 –vuotiaita, koulupudokkuuden
Monimuuttuja-analyysi
osoitti,
että
varhainen
kotoa
pois muuttaminenolijanoin
perheellistyminen
kumpikinsuurempi
koulupudokkuutta niin miesten kuin naisten keskuutodennäköisyys
9 prosenttiyksikköä
ennustivat koulupudokkuutta niin miesten kuin naisten keskuudessa. Vanhempien sosioekonomista huonodessa. Vanhempien sosioekonomista huono-osaisuutverrattuna niihin, jotka olivat muuttaneet lapsuuden koosaisuutta kuvaavien tekijöiden kontrolloiminen ei vaikuttanut merkittävästi tarkasteltavien siirtymien ja
ta kuvaavien
tekijöiden
kontrolloiminen
ei vaikuttanut
vasta 19-vuotiaina
tai myöhemmin.
lapsen
koulupudokkuuden
väliseen
yhteyteen, mikä distaan
viittaa siihen,
että sekä varhaisella
kotoa poisSamaten
muuttamisella
että
varhaisella
perheellistymisellä
on
suora
ja
itsenäinen
yhteys
toisen
asteen
merkittävästi tarkasteltavien siirtymien ja lapsen koumiehillä, jotka olivat perheellistyneet tutkinnon
varhain, 15–19 –
puuttumiseen (kuvio 4). Niillä miehillä, jotka olivat muuttaneet lapsuuden kodistaan ollessaan 15–18 –
lupudokkuuden väliseen yhteyteen, mikä viittaa siihen,
vuotiaina, koulupudokkuuden todennäköisyys oli huovuotiaita, koulupudokkuuden todennäköisyys oli noin 9 prosenttiyksikköä suurempi verrattuna niihin, jotka
että sekä olivat
varhaisella
kotoa
pois
muuttamisella
että
mattavasti,
noin 14 prosenttiyksikköä,
suurempi
muuttaneet lapsuuden kodistaan vasta 19-vuotiaina
tai myöhemmin.
Samaten miehillä, jotka
olivat verratvarhain,
koulupudokkuuden
todennäköisyys
oli huomattavasti, noin 14
varhaisella perheellistyneet
perheellistymisellä
on 15–19
suora–vuotiaina,
ja itsenäinen
tuna myöhemmin
perheellistyneihin.
prosenttiyksikköä,
suurempi
verrattuna
myöhemmin
perheellistyneihin.
yhteys toisen asteen tutkinnon puuttumiseen (kuvio 4).

Kuvio 4. Varhaisten siirtymien ja vanhempien sosioekonomisen huono-osaisuuden yhteys toisen asteen tutkintoon miesten ja
Kuvio 4. Varhaisten
ja vanhempien sosioekonomisen huono-osaisuuden yhteys toisen asteen
naisten keskuudessa.
Lineaarinensiirtymien
todennäköisyysmalli.

tutkintoon miesten ja naisten keskuudessa. Lineaarinen todennäköisyysmalli.

Puolestaan naisilla, jotka olivat muuttaneet pois lapsuudenkodistaan 15–18 -vuotiaina, koulupudokkuuden
todennäköisyys oli noin 5 prosenttiyksikköä suurempi
10 myöhemmin muuttaneisiin verrattuna. Naisilla, jotka
olivat saaneet ensimmäisen lapsensa 15–19 -vuotiaina, toisen asteen tutkinnon puuttumisen
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Puolestaan naisilla, jotka olivat muuttaneet pois lap-

neet lapsuuden kodistaan varhain. Niiden miesten ja

suudenkodistaan 15–18 -vuotiaina, koulupudokkuu-

naisten osalta, jotka ovat muuttaneet kotoa ollessaan

den todennäköisyys oli noin 5 prosenttiyksikköä suu-

15–18 -vuotiaita ja joiden äidit ovat korkeasti koulutet-

rempi myöhemmin muuttaneisiin verrattuna. Naisilla,

tuja, koulupudokkuuden todennäköisyys oli pienempi

jotka olivat saaneet ensimmäisen lapsensa 15–19

kuin 19-vuotiaana tai myöhemmin kotoa poismuutta-

-vuotiaina, toisen asteen tutkinnon puuttumisen toden-

neiden perusasteen tutkinnon suorittaneiden äitien po-

näköisyys oli noin 22 prosenttiyksikköä suurempi kuin

jilla ja tyttärillä.

myöhemmin lapsen saaneilla naisilla. Tulosten mukaan

Lisäksi tyttärien keskuudessa äidin koulutuksen yhte-

varhainen kotoa pois muuttaminen linkittyy vahvemmin

ys lapsen koulupudokkuuteen oli voimakkaampi niiden

nuorten miesten koulupudokkuuteen, kun taas varhai-

keskuudessa, jotka olivat perheellistyneet varhain. Tar-

nen perheellistyminen nuorten naisten koulupudokkuuteen.

kastelut osoittivat, että varhainen kotoa pois muuttami-

Vanhempien sosioekonomista huono-osaisuutta ku-

listyminen) voi vahvistaa äidin matalan koulutuksen ja

vaavista tekijöistä erityisesti äidin matala koulutus ja

lapsen koulupudokkuuden välistä yhteyttä. Analyysit

vanhempien toimeentulotuen saanti ennustivat lap-

antavat viitteitä siitä, että äidin korkea koulutus suojaisi

sen koulupudokkuutta. Esimerkiksi toimeentulotukea

jossain määrin varhaisen kotoa pois muuttamisen

saaneiden vanhempien pojat jäivät ilman toisen asteen

negatiivisilta vaikutuksilta.

nen (ja naisten keskuudessa myös varhainen perheel-

5

tutkintoa 11 prosenttiyksikköä ja tyttäret 7 prosenttiyksikköä todennäköisemmin verrattuna niiden perheiden

Johtopäätökset

poikiin ja tyttäriin, joissa toimeentulotukea ei oltu saa-

Osatutkimusten mukaan vanhempien huono-osaisuus

tu. Myös vanhempien työttömyys oli yhteydessä toi-

on yhteydessä lapsen koulupudokkuuteen, kuten on

sen asteen tutkinnon suorittamiseen niin miesten kuin

havaittu myös aiemmassa tutkimuksessa. Huono-osai-

naistenkin keskuudessa. Kuitenkin, kun muut vanhem-

suuden kasautuminen perheessä voi olla kohtalokasta

pia koskevat sosioekonomiset tekijät ja tarkastelun

lasten toisen asteen koulutuksen suorittamiselle. Täs-

kohteena olevat kriittiset siirtymät vakioitiin analyyseis-

sä katsauksessa tarkasteltiin ylisukupolvisia yhteyksiä,

sä, vanhempien työttömyyden yhteys koulupudokkuu-

erityisesti niiden ei-materiaalisia suojaavia ja altistavia

teen heikkeni huomattavasti. Vanhempien huono-osai-

tekijöitä, aiempia tutkimuksia tarkemmin.

suutta kuvaavien sosioekonomisten tekijöiden osalta
analyysit osoittivat, että vanhempien sosioekonomi-

Vanhempien eri huono-osaisuustekijät kasvattavat

nen huono-osaisuus on vahvemmin yhteydessä poiki-

sekä tyttärien että poikien koulupudokkuuden riskiä,

en kuin tyttöjen toisen asteen tutkinnon puuttumiseen.

mutta pojat vaikuttaisivat olevan tyttäriä haavoittuvaisempia, kun tarkastellaan eri huono-osaisuustekijöi-

Interaktiotarkasteluiden perusteella vanhempien työt-

den yhteyttä toisen asteen tutkinnon suorittamatta jät-

tömyyden ja toimeentulotuen asiakkuuden yhteys lap-

tämiseen. Tutkimuksen tulokset vahvistavat aiemman

sen koulupudokkuuteen ei vaihtele tarkasteltujen siir-

käsityksen, jonka mukaan mahdollisuuksien tasa-arvo

tymien mukaan. Näin ollen vanhempien työttömyyden

saavutetaan useammin naisten kuin miesten kohdal-

ja toimeentulotuen asiakkuuden yhteydessä koulupu-

la. Matalamman sosioekonomisen aseman perheillä

dokkuuteen on kyse mekanismista, joka ilmenee yh-

sukupuoli näyttää olevan yksi monista tekijöistä, jotka

täältä kotoa muuttamisen iästä ja toisaalta perheel-

altistavat yksilön ylisukupolviselle huono-osaisuudelle

listymisiästä riippumatta. Sen sijaan niin poikien kuin

ja johtavat huono-osaisempiin asemiin. Suomalaises-

tytärtenkin keskuudessa äidin matala koulutus on vah-

sa yhteiskunnassa koulutusjärjestelmä on ollut ensi-

vemmin yhteydessä lapsen toisen asteen tutkinnon

sijainen keino lisätä sosiaalista liikkuvuutta. On mah-

puuttumiseen niiden keskuudessa, jotka ovat muutta-

dollista, että vaikka koulutusta pidetään tärkeimpänä

11

Tutkimuskatsauksia 3/2020

sosiaalisen nousun mahdollistavana tekijänä, se kohte-

nuoriin äiteihin, jotka ovat vaarassa pudota koulutus-

lee tyttöjä ja poikia keskenään epätasa-arvoisesti. Kos-

järjestelmästä. Myös aikaisemman tutkimuksen valos-

ka poikien murrosikä osuu yleensä koulutuksen ja sii-

sa huomion kiinnittäminen äiteihin on perusteltua, sillä

hen liittyvien valintojen kannalta tärkeälle ajanjaksolle,

vanhemmuus ja lastenhoito on edelleen sukupuolittu-

oppivelvollisuusiän nostaminen on tuotu istuvan hal-

nutta: tilastojen mukaan naiset pysyvät lapsen synnyt-

lituksen poliittiselle agendalle. Lähiaikoina on uutisoi-

tyä pidempään kotona kuin miehet ja käyttävät arjes-

tu, että oppivelvollisuusikä saatetaan nostaa Suomes-

sa enemmän aikaa lastenhoitoon.33 Tämä voi edelleen

sa 18 vuoteen jo tulevan vuoden sisällä, mikä osaltaan

liittyä siihen, että varhainen perheellistyminen muovaa

auttaisi ongelman ratkaisemisessa. Koska sukupuol-

vahvemmin naisten koulutuspolku- ja muodostaa suu-

ten väliset erot näkyvät erityisesti matalan sosioekonomisen aseman perheissä, yhdenvertaisten
mahdollisuuksien parantamiseksi
olisi tärkeää kiinnittää huomiota
riittäviin resursseihin ja henkilöstön määrään oppilaitoksissa. Näin

remman riskin heidän toisen asteen

Ei ole koskaan liian
aikaista – tai myöhäistä –
turvata lapsen tai nuoren
koulutuspolku

tutkinnon suorittamatta jättämiselle.
Vanhempien sosioekonomisen huono-osaisuuden ja sairastamisen ajoitusta tarkastelevan osatutkimuksen
mukaan

varhaislapsuuden

ohella

voitaisiin parantaa tasa-arvoisia

koulupudokkuuden ja aikuisiän sosi-

mahdollisuuksia selviytyä opin-

aalisen huono-osaisuuden ehkäisemiseksi myös nuoruuteen kohdistuvat investoinnit tulee

noista perus- ja toisen asteen koulutuksessa.

nähdä arvokkaina. Huolimatta siitä, että varhaislapsuuLisäksi tutkimustulosten mukaan varhain kotoa pois

den elinolosuhteisiin panostaminen on kiistatta tärkeää

muuttaneet henkilöt tarvitsevat erityistä tukea itse-

ja oikeudenmukaista, nuoruuteen ajoittuvilla koulupu-

näistymisen kynnyksellä. Lapsuuden kodista itsenäi-

dokkuuden ja huono-osaisuuden ehkäisemiseen täh-

seen asumiseen siirtyminen on eräs keskeisimmistä

täävillä toimenpiteillä, interventioilla tai investoinneilla

nuoruuden siirtymistä ja tämän siirtymän onnistumista

voi olla merkittäviä vaikutuksia positiivisen kehityksen

voidaan pitää monessa mielessä tärkeänä lapsen ai-

kannalta. Johtopäätöstä tukevat myös viimeaikaiset tut-

kuisuuden asemien rakentumisen näkökulmasta. Ai-

kimukset, joissa on tarkasteltu erilaisten sosiaalisten in-

kaisempi tutkimus on osoittanut, että varhain kotoa

terventioiden vaikutuksia suhteessa lapsen ikään ja ky-

pois muuttaminen (kuten varhainen perheellistyminen-

seenalaistettu vakiintunutta viisautta siitä, että varhaiset

kin) on yleisempää haavoittuvissa olosuhteissa varttu-

interventiot olisivat tehokkaampia verrattuna interventi-

neiden nuorten keskuudessa.31, 32 Sosioekonomisesti

oihin, jotka ajoittuvat esimerkiksi lapsen kouluvuosille.34

huono-osaisissa perheissä vanhemmilla on usein niu-

Intervention ajoituksesta voidaankin sanoa ytimekkääs-

kemmin resursseja tukea lapsuuden kodista irtautunei-

ti, ettei ole koskaan liian aikaista tai liian myöhäistä tur-

ta lapsiaan ja tätä kautta kompensoida siirtymään liit-

vata lapsen tai nuoren koulutuspolku.35

tyviä sosiaalisia ja taloudellisia kustannuksia. Tällöin
sekä institutionaalinen palvelujärjestelmä sekä esimer-

Aikaisemman ja tämän tutkimuksen mukaan vanhem-

kiksi kolmannen sektorin nuorisotoimijat ovat entistä

pien toimeentulotuen asiakkuus kytkeytyy vahvasti

suuremmassa roolissa siirtymän onnistumisen takaa-

lapsen haavoittuviin koulutuksellisiin asemiin. Vanhem-

miseksi. Erityisen tärkeäksi tekijäksi nousee niin ikään

pien toimeentulotuen asiakkuus ennustaa muita van-

varhain perheellistyneiden nuorten lapsiperhearjen ja

hempiin liittyviä huono-osaisuusmittareita vahvemmin

koulutuksen yhteensovittaminen. Varhain perheellis-

lapsen koulupudokkuutta. Lapsiperheiden ja nuorten

tyneiden nuorten osalta tämä voi tarkoittaa esimer-

toimeentulotuen asiakkuuksia tulisi vähentää huoleh-

kiksi opintojen suorittamisen joustavuuden lisäämis-

timalla ensisijaisesti riittävästä perusturvan tasosta,

tä. Tulosten mukaan erityistä huomiota tulee kiinnittää

sillä viimesijaisella ja vahvasti tarveharkintaisella toi-
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meentulotuella on esitetty olevan passivoivia ja osatto-

tekijät edesauttavat haavoittuvassa asemassa olevien

muutta lisääviä vaikutuksia. Toimeentulotuen vahvasta

nuorten kiinnittymistä koulutusjärjestelmään. Edelleen

tarveharkinnasta johtuen siihen on liitetty häpeää, lei-

tulisi tarkastella tekijöitä, jotka tukevat haavoittuvis-

mautumista ja kokemusta ulos sulkemisesta, joilla kai-

sa olosuhteissa varttuneiden tutkinnon suorittamis-

killa voi olla merkitystä huono-osaisuuden ylisukupol-

ta ja toisen asteen tutkinnon keskeyttäneiden palaa-

visissa siirtymissä.

mista opintoihin. Lisäksi jatkossa ylisukupolvisuuden

36, 37

teemaa tulisi lähestyä laadullisen tutkimuksen keinoin

Jatkotutkimuksissa tulisi tarkastella myös muita kou-

ymmärtääksemme nykyistä paremmin ilmiön taustal-

lupudokkuudelta ja ylisukupolviselta huono-osaisuu-

la vaikuttavia mekanismeja. Tässä tutkimushankkees-

delta suojaavien ei-materiaalisia tekijöitä, kuten esi-

sa on tarkasteltu koulupudokkuutta mitaten sitä toisen

merkiksi läheisverkoston korkeaa koulutusta, erilaisia

asteen tutkinnon puuttumisella. Vähemmän tiedämme

vanhempien ja lasten hyvinvointiin liittyviä tekijöitä

tällä hetkellä peruskoulun keskeyttäneistä tai myöhään

sekä esimerkiksi sosiaalisiin verkostoihin, kouluihin ja

suorittaneista ja siihen liittyvästä problematiikasta, ku-

laajemmin asuinalueisiin kiinnittyviä tekijöitä. Koulu-

ten koulukieltäytymisestä. Vaikka peruskoulun kesken

pudokkuuden, joka usein indikoi aikuisuuden haavoit-

jättäneitä on vähän verrattuna toisen asteen keskeyttä-

tuvia asemia ja sosiaalista syrjäytymistä, torjumiseksi

neisiin, on ryhmä syrjäytymisen ja huono-osaisuuden

tutkimuksessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, mitkä

näkökulmasta hyvin keskeinen.

Keskeiset tulokset

Politiikkasuositukset

• Vanhempien sosioekonominen huono-osaisuus
on vahvemmin yhteydessä poikien kuin tytärten
koulupudokkuuteen.

• Varhain kotoa pois muuttaneiden ja varhain perheellistyneiden koulutuksessa pysymistä ja koulutukseen takaisin palaamista tulisi tukea nykyistä
vahvemmin.

• Vanhempien sairastamisella ei ole itsenäistä yhteyttä lapsen toisen asteen tutkinnon suorittamiseen.

• Haavoittuvissa olosuhteissa varttuneiden poikien
ja nuorten miesten tukeminen koulutukseen liittyvissä kysymyksissä on tärkeää, koska vanhempien sosioekonominen huono-osaisuus näyttää olevan haitallisempaa miehille kuin naisille.

• Vanhempien sosioekonomisella huono-osaisuudella lapsen varhaislapsuudessa on vain hieman
vahvempi yhteys lapsen toisen asteen tutkinnon
suorittamiseen kuin myöhemmin teini-iässä.

• Tukea ja interventioita ei tulisi kohdistaa ainoastaan varhaislapsuuteen, vaan merkitystä on myös
nuoruudella.

• Varhainen kotoa pois muuttaminen ja varhainen
perheellistyminen lisäävät koulupudokkuuden riskiä.

• Ylisukupolvisuuden näkökulmasta katsottuna on
tärkeää, että lapsiperheiden toimeentulotuen asiakkuutta ehkäistään.

• Varhainen kotoa pois muuttaminen liittyy vahvemmin nuorten miesten koulupudokkuuteen, kun
taas varhainen perheellistyminen nuorten naisten
koulupudokkuuteen.
• Varhaiset itsenäistymiseen ja perheellistymiseen
liittyvät siirtymät vahvistavat äidin matalan koulutuksen ja lapsen koulupudokkuuden välistä
yhteyttä.
• Äidin korkea koulutus toimii suojaavana tekijänä,
kun tarkastellaan varhaisten siirtymien ja koulupudokkuuden välistä yhteyttä.
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