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Miksi lasten eriarvoisuuteen kannattaa ja pitää 
puuttua?

• Koska ”oma syy” väitteet eivät toimi 
(Jäntti)

• Koska lasten elämä on nyt, ei meidän 
nuoruudessa (Iivonen)

• Koska lapset näkevät lähinnä oman 
arkensa ja voivat pitää poikkeusoloja
”normaalina”

• Koska se on hyödyksi kaikille ja 
pitkään (kaikki)

• Koska asenteet aikuisia kohtaan ovat 
kovia
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Suomessa menestyminen ja pärjääminen riippuvat pääosin ihmisen omista valinnoista, 
työnteosta ja sinnikkyydestä (miehistä 28,5% TSM)
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• Kaikki eriarvoisuus ei ole 
sellaista, jota emme voi hyväksyä

• Kaikki keinot vähentää 
eriarvoisuutta eivät ole 
mielestämme hyväksyttäviä

• Eriarvoisuus on ongelmallista 
lähinnä silloin, kun asemat ovat 
suhteellisen pysyviä

… kannattaa puuttua, kunhan muistetaan, että 



• Entä jos jokainen lapsi olisi joka 
kymmenennen kuukauden 
köyhä

• Vietettäisiin pakollista 
köyhyyskuukautta, jonka aikana 
saisi perspektiiviä 

• Eniten voittaisivat ne lapset, 
jotka nyt ovat koko ajan köyhiä

• Todennäköisesti koko 
köyhyydestä pian luovuttaisiin, 
jos se koskisi kaikkia  

Täydellisen tasa-arvon sijaan voisi olla 
täydellinen kierto… ajatuskokeeksi muotoiltuna



Paljon on tehty ja hyvinkin, mutta onko 
tarpeeksi
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Pienituloisuus koko väestössä ja lasten pienituloisuus. 
OECD tilastoja, 2015 tai viimeinen tilastovuosi. 
Suomessa lasten pienituloisuus toiseksi vähäisintä ja 
Suomi on niitä hyvin harvoja maita, joissa lasten 
pienituloisuus on vähäisempää kuin väestön yleensä 



Onko lapsia ja perheitä sitten tuettu? 

• Kyllä on ja ihan hyvällä 
menestyksellä, ja koko ajan 
isommin

• Lasta kohden palveluiden 
bruttokustannukset 
10000€/vuonna 2015 (R&R)

• Vastaavia lukuja 8800€ (2010, 
Oulu)

• 9300€ (Hämeenlinna 2015, 
oma laskelma), 4986€ vuonna 
2005 Lempäälä (-9kk-24v)
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Kuinka hyödyllisenä pidätte kokemusasiantuntijoiden hyödyntämistä sosiaali- ja 
terveyspalveluissa?

Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista 
kokemusta jostakin vaikeasta elämäntilanteesta, kuten 
esimerkiksi omasta tai läheisen psyykkisestä tai fyysisestä 
sairaudesta, riippuvuudesta tai sosiaalihuollon asiakkaana 
olosta (esimerkiksi lastensuojelu). Lisäksi hän on käynyt 
kokemusasiantuntijakoulutuksen. Kokemusasiantuntijoita 
käytetään usein esimerkiksi palveluiden arvioinnissa, 
suunnittelussa ja kehittämisessä, ammattilaisten 
kouluttamisessa sekä vertaistukihenkilöinä.

naisista 54%: erittäin hyödyllisenä



Kiitos (ja anteeksi)


