
lapsen ääni kuuluville yhteiskunnassa
 
Luitko Helsingin Sanomien jutun vähävaraisuuden vaikutuksista kanssaeläjiemme  
elämään? Hyvä. Toivottavasti sen lukivat ajatuksella ja tunteella myös ne, jotka tavoittele-
vat paikkaa eduskunnassa tulevalla vaalikaudella. On ilmeistä, että seuraavan eduskunnan 
keskeisimpiä tehtäviä on ottaa todellisia askelia eriarvoisuuden vähentämiseksi ja lasten ja 
perheiden hyvinvoinnin turvaamiseksi. Köyhyys satuttaa.  

Lapsuuden aikainen köyhyys on suorassa yhteydessä myöhempään, aikuisena koettuun 
huono-osaisuuteen. Tämä on tiedetty jo pitkään, ja sen osoittaa konkreettisesti myös 
THL:n toteuttama uusi, Kohortti 1987 -aineistoon perustuva tutkimus. Kohorttitutkimusten 
mukaan vanhempia kuormittavat tekijät, kuten vähävaraisuus, lisäävät voimakkaasti myös 
lapsen todennäköisyyttä tulla sijoitetuksi kodin ulkopuolelle.  

Jos huono-osaisuuden kierre yhteiskunnassamme halutaan katkaista, se tehdään tukemal-
la lapsiperheitä. Emme saa syrjäyttää ketään. Meidän on aktiivisesti tehtävä toimia, jotka 
tähtäävät lapsiperheköyhyyden vähentämiseen. Ajoissa vaikuttaminen rakentaa myös 
taloudellisesti kestävämpää yhteiskuntaa. Tästä kirjoitti 8.1. Helsingin Sanomissa myös 
Sixten Korkman. 

Lapsiperheköyhyyden vähentäminen on mahdollista, jos yhteiskunnan tukiverkko – ja 
tahtotila – on riittävän vahva. Yksi syy köyhien lapsiperheiden ahdingon syvenemiseen on 
se, että universaaleista peruspalveluista on viime vuosina ja vuosikymmeninä leikattu ja 
varoja on suunnattu kohdennettuihin ja korjaaviin palveluihin. Siksi tuki tulee usein liian 
myöhään. Monia lapsiperheiden etuuksia on tällä hallituskaudella heikennetty ja maksuja 
korotettu. Päätöksiä on tehty yksitellen, ilman kokonaisarvioita yhteisvaikutuksista. 

Lapsivaikutukset pitää arvioida 

Lasten ja perheiden kannalta haitalliset poliittiset päätökset voitaisiin välttää arvioimalla 
etukäteen niiden lapsi- ja perhevaikutukset. Lapsivaikutusten arviointi on asetettu  
tavoitteeksi kahdessa viimeisimmässä hallitusohjelmassa, mutta tavoite ei ole toteutunut. 
Vuoden 2013 hallituksen esityksistä vain 9 prosentissa oli tehty lapsivaikutusten arviointi. 
Toisinaan taas lapsivaikutusten arviointi on tehty, mutta sillä ei ole ollut vaikutusta.  
Tähän on saatava muutos ensi vaalikaudella. 

Selvitimme, millaisia lapsi- ja perhepoliittisia kysymyksiä kuluneella vaalikaudella nostet-
tiin esiin, ja ketkä puhuivat lasten puolesta. Tarkista täältä, miten istuvat kansanedustajat 
ovat käyttäneet ääntään ja katso myös verkkovisualisointi aiheesta. 

https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005954997.html?share=d7de6406fbf233086483404d1ea207a4
https://thl.fi/fi/-/koulumenestys-ei-tasoita-lapsuuden-aikaisen-koyhyyden-yhteytta-lapsen-myohempaan-huono-osaisuuteen?fbclid=IwAR3i5DehUStffAQFVY0NsCvcnW8_HOcfID_1ZW1iAnJypKQG168yyQ5SQxE
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005958147.html
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/159330/Katsauksia_8_Rantala_et_al_2015.pdf?sequence=1
https://www.lskl.fi/verkkouutiset/varhaiskasvatus-ja-turvapaikanhakijalapset-eduskuntakauden-kuumimmat-lapsipoliittiset-aiheet-kirjallisissa-kysymyksissa/
https://public.tableau.com/profile/erkka.rautio#!/


Löytyykö Ääni lapselle -ehdokkaita? 

On aika pistää painetta päättäjien ja tulevien päättäjien suuntaan. Siksi olemme eilen  
julkaisseet tietovisan, jossa ehdokkaat (tai sinä!) voivat testata osaamistaan lapsen oikeuksis-
ta ja asemasta Suomessa. Tarjoamme eduskuntavaaliehdokkaille myös mahdollisuutta ryhtyä 
Ääni lapselle -ehdokkaaksi. 

Ääni lapselle -ehdokas: 

sitoutuu kampanjamme teeseihin  
lupaa toimia lapsen hyvinvoinnin puolesta – myös tullessaan valituksi kansanedustajaksi 
vastaanottaa agenttikirjeitämme vaaleihin asti  
antaa luvan julkaista nimensä www.lskl.fi/aanilapselle -sivuilla 

Jos olet jo Ääni lapselle -agentti ja myös ehdolla eduskuntavaaleissa, laita meille viestiä 
osoitteessa aanilapselle@lskl.fi, niin lisäämme nimesi Ääni lapselle -ehdokkaiden listaan! 

Sinä olet avainasemassa. Seuraa, onko ehdokkaasi Ääni lapselle, ja jos ei ole, haasta hänet! 
Tulevalla vaalikaudella myös seuraamme läpimenneiden Ääni lapselle -ehdokkaiden  
toimintaa, ja voimme lähettää agenttipostiakin ja taustamateriaalia vaikuttamiseen silloin, 
kun käsitellään lasten ja perheiden hyvinvoinnin kannalta keskeisiä kysymyksiä. 

Näin etenemme  

Tarkemmin lapsiperheköyhyyden ja sen torjumisen teemoihin menemme seuraavassa  
agenttikirjeessä, joka ilmestyy tammikuun lopussa. Etenemme kevään aikana seuraavasti:  

Tulemme tarjoamaan näihin kaikkiin konkreettisia ratkaisuja, joiden avulla lasten asema 
paranee. Sillä lasten ja nuorten hyvinvointiin panostaminen on investointi koko Suomen 
tulevaisuuteen. Kiitos, että pidät siitä ääntä kanssamme! 

Yhteistyöterveisin: 

Anna ääni lapselle -kampanjan taustajärjestöt

PS: Jos hyppäsit vasta mukaan kampanjaan, löydät ensimmäisen, joulukuussa lähetetyn 
agenttikirjeen nyt Lastensuojelun Keskusliiton verkkosivuilta, joilla materiaalit julkaistaan 
viiveellä. Ääni lapselle -agenttina saat kaiken tiedon ja materiaalin reilusti ennen muita.
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