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LASTEN JA NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYN MAHDOLLISUUDET ALU-
EELLISEN TUTKIMUKSEN KEINOIN 
 
1. Tutkimuksen taustaa 
  
Kansainvälisesti arvioituna Suomi on sosiaalisesti ja taloudellisesti turvallinen maa. 
Perheen hyvinvointi ja onnellisuus ei ole sidoksissa yksinomaan taloudelliseen tilantee-
seen. Huoltajien turvattomuutta voivat lisätä esimerkiksi lasten kasvatukseen, koulu-
tukseen ja tulevaisuuteen liittyvät huolet. Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat, 
alkoholin  ja huumeiden käyttö on lisääntynyt. 

Tutkimusaiheeni valinta ja tarkentuminen on ollut monen asian summa. Asiaan ovat 
vaikuttaneet   seminaarit ja ympäristöstä esiin nousseet nuorten kysymykset, monissa 
projekteissa mukana toimiminen ja oma opintojen suuntautuneisuus. Havainnot lä-
hiympäristöstä sekä media  ovat tuoneet  lasten ja nuorten ongelmat lähelle ja näkyvik-
si. Lasten ja nuorten ongelmat, kuten yksinäisyys ja oluen juonnin yleistyminen on ollut 
huolestuttavaa viimeisen vuosikymmenen ajan. Kuka tai ketkä näihin ilmiöihin voivat 
vaikuttaa? Vai voiko kukaan? Onko kysymyksessä tavanomainen yhteiskunnan raken-
teiden ja lasten sekä nuorten yhteensopimattomuus? Millainen mahdollisuus päättäjillä 
on vaikuttaa yksilön (lasten ja lapsiperheiden) ympäristöön ja mm. yhteiskunnallisiin 
instituutioihin. Esimerkiksi koulun suhtautuminen terveystavoitteisiin näkyy terveysope-
tuksen järjestämisessä. Kouluterveys 1997-tutkimuksen (Rimpelä ym 1977) mukaan 
Oulun seudulla vastanneiden peruskoulun 8. luokan oppilaista 44 % ja 9. oppilaista 53 
% ei muistanut yhtään tupakointia koskevaa terveysoppituntia koko lukuvuoden ajalta. 
Samassa tutkimuksessa tehdyn kyselyn mukaan kahdeksannella ja yhdeksännellä 
luokalla 31 % ei muistanut yhtään huumeita käsitellyt terveysoppituntia lukuvuoden 
ajalta. 

Pitäisikö päihdevalistustunteja olla enemmän tai muuttaa opetusta siten, että asia 
muistettaisiin? Englantilainen tutkijaryhmä on arvioinut, että ”muutos kansanterveydes-
sä ja terveydenhoidossa edellyttää käyttäytymismuutosta, mutta ei niinkään yksittäisten 
ihmisten terveyskäyttäytymisessä, vaan muutoksen on tapahduttava poliittisessa ja 
professionaalisessa käyttäytymisessä” (Rahkonen 1989, 259-261). Minulla heräsi kiin-
nostus tutkia ilmiöitä paikallisesti. Millaisia  lapsia ja nuoria koskevia kunnallisia pää-
töksiä on tehty sekä millaisia toimintoja niistä on johdettu? Onko näillä ilmiöillä yhteyk-
siä lasten ja nuorten syrjäytymisriskiin? Lasten ja nuorten hyvinvointi  ja ”syrjäytyminen” 
alkoivat tuntua konkreeteilta ja mielenkiintoa herättäviltä aiheilta. Miten kolmasluokka-
lainen lapsi viettää koulunjälkeisen ajan? Onko hän ilman ruokaa ja aikuisen läsnä-
oloa? Miten hiukan vanhempi esimerkiksi viidesluokkalainen kokee elämänsä? Millai-
nen on  hänen yhteiskunnallinen, psyykkinen ja fyysinen identiteettinsä? Voivatko lap-
set ja nuoret hyvin? 

Aikaisempien kokemusteni mukaan tukioppilaskouluttaja havaitsin, että suurimmal-
le osalle nuorista (13v.) perhe on  arvoista tärkein, toisella sijalla ovat terveys ja kaverit. 
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Jostain syystä jotkut lapset kokevat, että heistä ei välitä kukaan ja millään ei ole mitään 
väliä. He jäävät ikään kuin kehän ulkopuolelle, ja heille alkaa kasautua ongelmia. ”Lap-
set ja nuoret eroavat vanhuksista siinä suhteessa, että he harvoin kuolevat ongelmiin-
sa. Lapset ja nuoret kasvavat aikuisiksi ja samalla myös pulmat kasvavat ja vaikeutu-
vat. Näin voi syntyä ”ammattiasiakkaita”  ja ”kalliita kuntalaisia” (Rimpelä, M. 2000). 
Miten voidaan estää tällainen ”ammattiasiakkuuden” syntyminen? Voiko yhteiskunta ja 
lähiympäristö vaikuttaa päätöksillään ja tehdyillä ratkaisuillaan  lasten ja nuorten syrjäy-
tymiseen? Kuinka heidän hyvinvoinnin mahdollisuuksia voidaan ylläpitää tai edistää? 
 
2. Lapsipolitiikka – mitä se on? 
 
Tulevaisuutta tehdään tämän päivän päätöksin. Tällöin päätetään lasten ja nuorten 
kasvu- ja kehitysympäristöstä. Globalisoituva maailma tähtää tehokkuuteen. Voidaan 
kysyä, jääkö lapsipolitiikka  tehokkuuden jalkoihin, isojen asioiden ja markkinavoimien 
varjoon? Onko lasten hyvä pelkkää retoriikkaa? Kyse on yhteiskunnan lapsikäsitykses-
tä, arvoista ja asenteista. Koulutuksella, tutkimustiedon lisäämisellä ja tiedottamisella 
luodaan edellytyksiä uudenlaiselle ajattelulle ja toimintamalleille. Syrjäytymisen ehkäisy  
tapahtuu kunnissa silloin, kun syrjäytymisen mahdollisuus katkaistaan. 

Lapsuus ja sitä seuraava nuoruus ovat ainutkertaisia ja arvokkaita elämänvaiheita. 
Lapsi rakentaa tulevaisuuttaan tämän päivän ratkaisuista ja päätöksistä. Perhe on yh-
teiskunnan perusyksikkö ja lapsiperheet muodostavat keskeisen väestöryhmän yhteis-
kunnassamme. 

Aikuisten päätökset ja päätöksistä johtuvilla toiminnoilla muokatut ympäristöt oh-
jaavat lapsen kasvua ja kehitystä, usein meidän kasvattajien mielestä huolestuttavaan 
suuntaan. Julkisen hallinnon voimavaroista kohdentuu merkittävä osa lapsille ja lapsi-
perheille. Tästä huolimatta  Suomessa ensimmäinen  lapsipoliittinen ohjelmaa valmistui 
vasta vuoden  2000 alussa. Lapsen oikeuksia vaalivista järjestöistä Mannerheimin Las-
tensuojeluliitto laati jo vuonna 1980 laajan lapsipoliittisen ohjelman, jossa tarkastellaan 
toimintoja lapsen näkökulmasta. Valtion virallisen kannanoton puuttuessa lasten ja 
nuorten puolesta, monet asiat eivät saaneet päättäjiä vakuuttuneiksi lasten huolenpi-
don merkityksestä. 

Lapsipolitiikassa tärkeitä on, että lapsilla on turvattu elinympäristö sekä taataan 
mahdollisuudet huolenpitoon ja koulutukseen asuinpaikasta ja sosiaalisesta taustasta 
riippumatta. Kuntaliiton lapsipoliittista ohjelmaa valmistellut työryhmä (27.1.2000) on 
todennut mm. , että seuraavat asiat ovat merkittäviä kunnallispolitiikassa. 
 

Protection: Lapsi saa perusturvan ja elämisen eväät kodistaan, mutta lap-
sen kasvatukseen tarvitaan koko kylä. 
Lapsen suojelu on yhteinen asia. 
Provision: Lapsuus on yhteiskunnallinen investointi, josta hyötyvät kaikki. 
Ongelmia ehkäisevänä pitkäjänteinen yhteiskunta- ja lapsipolitiikka on 
kustannuksiltaan halvin strategia.” 
Participation: Sosiaaliset valmiudet eivät synny itsestään, vaan osallistu-
misen ja kuulluksi tulemisen kautta. Lapsen näkemyksen arvostus kehit-
tää hyvää itsetuntoa ja ehkäisee ennalta turvattomuutta. 
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Kuntien tehtäväkenttä on laaja. Kunnan toiminnoista puhdas vesi, sairaanhoito, päivä-
hoito, koulutus, katutyöt, vapaa-aika, lastensuojelu, ja monet muut erilaiset tehtävät on 
saatava mahtumaan samaan toimintasuunnitelmaan ja yhteisen talousarvion sisään. 
Uudet lait lisäävät kuntien velvollisuuksia (mm. maankäyttö ja rakennuslaki 1.1.2000). 
Miten lapset ja nuoret näkyvät päätöksen teossa ja raamibudjetissa? Löytävätkö  lapset 
ja lapsiperheet  tulevaisuuden rakentamismahdollisuuksia tämän päivän ratkaisuista ja 
päätöksistä? 

Verkostoituminen on tänä päivänä IN. Sitä pidetään ratkaisuna moniin yhteiskun-
nassa esiintyviin ongelmiin. Lasten ja nuorten ongelmien ratkomiseen tarvitaan kump-
panuutta ja vanhempien vastuuta. Mutta näiden  lisäksi tarvitaan  ammattitaitoa ja 
suunnitelmallisuutta  sekä  palvelujen järkevää toteuttamista.  
 
3. Projektit kuntien kehittäjinä 
 
Kempele on Oulun viereinen kasvava kunta ja asukkaita on 12087 (31.12.1999). Väes-
tön lisäys on ollut kolmen viimeisen vuoden aikana yli 400 henkilöä ja palvelujen kysyn-
tä kasvaa samaa vauhtia. Mitä tehdään, jotta perheiden elinympäristöt olisivat kohtuul-
liset? Olisiko projekteilla ja tutkimuksella mahdollisuus vaikuttaa Kempeleen kunnan 
lasten ja nuorten tulevaisuuteen, tekemällä yhteistyötä eri hallintokuntien välillä ottaen 
päätöksenteossa  huomioon lapsipolitiikka? Kunta suunnittelee  uusia asuinalueita ja 
näiden alueiden suunnittelu halutaan tehdä nyt yhdessä ja vuorovaikutteisesti eri hallin-
tokuntien kanssa.  

Kempeleen kunnassa on toteutettu vuodesta 1998 sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kehittämisohjelmaa, palvelurakenneprojektia. Kehittämisohjelmassa on 13 erillisistä 
osaprojektia, joiden tarkoituksena on tuottaa kasvavalle väestölle laadukkaat palvelut 
kustannuksiltaan optimaalisesti ja palvelutaso säilyttäen. Stakesissa on ollut vuosina 
1994-1997 Palvelurakenteet - ympäristöt –projekti. Tämän projektin tuloksena havait-
tiin, että lähiöuudistuksen yhteydessä tehtävällä alueellisella, monisektorisella inven-
tointi-, tavoitteenasettelu-, suunnittelutyöllä voidaan edistää palvelurakenteen alueellis-
tamista ja sosiaalisten ja terveydellisten päämäärien toteuttamista lähiössä. (Tapaninen 
& Kauppinen & Kurenniemi & Kotilainen 1998,59.) 

Monissa yhteyksissä ja tutkimuksissa (mm. Stakes, Ideakortti 4/99 ; Tapaninen & 
Kauppinen & Kurenniemi & Kotilainen 1998) on todettu, että turvallinen ja viihtyisä 
elinympäristö ovat merkitseviä tekijöitä ihmisten elämässä. Elinympäristö vaikuttaa 
ennen kaikkea elämänlaatuun. Kempeleen kunta on nimetty Stakes:n ja Oulun seudun 
ammattikorkeakoulun Elinympäristöt -projektin pilottikunnaksi. Tässä hankkeessa on 
keskeistä väestönkehityksen huomioiminen palveluja suunniteltaessa, lasten ja nuorten 
syrjäytymisen ehkäisy, aikuisten elämänhallinnan ja työ- ja toimintakyvyn tukeminen 
sekä ikääntyvien hoito- ja hoivapalvelujen kehittäminen. Lisäksi Kempeleen kunnassa 
on toteutettu Kempeleen koulu 2000, Koulutuksen kehittämis- ja arviointihanke. Tässä 
projektissa keskeistä on organisaation kehittäminen kohti oppivaa organisaatiota, väli-
neiden ja menetelmien kehittäminen sekä oppilaan hyvinvoinnin tukeminen. Kolmas 
projekti on valtuuston asettama Hyvinvointi tiimi/Palvelutiimi, jonka päätavoitteena on 
ollut lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko ”Hyvinvoiva tulevaisuuden koulu”. Kuten 
havaitaan eri tahot työskentelevät samansuuntaisesti, mutta jokainen omassa hallinto-
kunnassaan.  
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4. Miksi tutkimusta projekteissa? 
 
Kunnat ovat havainneet ( Suominen, 1999), että tarvitaan  yhteistä koordinaattoria tai 
projektityöntekijöitä, jotka yhdistävät eri toimialojen projekteja/hankkeita, jotta niiden 
tavoitteet olisivat samansuuntaisia  ja mahdollisesti saavutetut tulokset maksimoitaisiin. 
Tutkimus on eräs tapa yhdistää hankkeita. Tutkimuksen tulisi olla luonnollinen osa pro-
jektia (Ihatsu & Ruoho 1999.) Maassamme on viime vuosina käynnistetty satoja erilai-
sia koulutus- työllistämis- ja muita syrjäytymisen ehkäisyyn ja voittamiseen pyrkiviä 
hankkeita, projekteja ja kokeiluja. Näyttää siltä, että EU-rahoitus vain kiihdyttää erillis-
ten koulutusohjelmien perustamista maassamme. Syrjäytymisvaarassa olevat ovat 
kiinnostuneita hankkeiden onnistumisesta, koska kysymys on yksilöiden menestymi-
sestä yhteiskunnassa. Toisaalta yhteiskunta toivoo vastinetta rahoitukselleen vähenty-
neenä syrjäytymisenä ja  epäsosiaalisuutena sekä yhteiskunnallisen toimintakyvyn 
parantumisena. (Ihatsu & Ruoho 1999.) 

Projekteihin ja kokeiluihin voidaankin suhtautua kriittisesti, koska hankkeet ovat ol-
leet suhteellisen lyhytaikaisia ja niiden pohjalta syntyneiden tietojen ja kokemusten 
kokoaminen, arviointi on ollut hyvin rajallista. Kyseenalaiseksi voidaan asettaa myös 
tehtyjen projektien pysyvät muutokset. Mikä on hankkeiden tuloksellisuus? Projektien 
toteuttamiseen tulee liittää kartoittavaa, kehittävää ja arvioivaa tutkimusta. Tutkimuksen 
avulla projekteja voidaan kehittää ”sisältä” ja arvioida ”ulkoa” sekä niitä voidaan tarkas-
tella suhteessa niiden toiminta ympäristöön ja liittää projekteissa saatuja tuloksia koko-
naisvaltaiseksi käsitykseksi projektien toimivuudesta ja onnistumisesta (Ihatsu & Ruoho 
1999,234.)  Projekteissa tutkimuksen lähestymistapoja voivat olla arviointitutkimus (to-
teava, ohjaava tai kontrolloiva), kartoittava ja deskriptiivinen tutkimus (interventio ja 
evaluaatiotutkimus). Ihatsun ja Ruohon mukaan ammattitutkijoiden ensisijaisena tehtä-
vänä ei olisikaan tehdä tutkimusta vaan konsultoida projekteja käyttämään hankkee-
seen sopivia tutkimusmenetelmiä sekä avustaa tulosten analysoinnissa, tulkinnassa ja 
raportoinnissa. Näyttää siltä, että pelkkä koordinaattori ei riitä, vaan tarvitaan enem-
mänkin konsulttia. 
 
5. Tutkimuksen tavoitteet ja haasteet 
 
Tutkimuksen ensimmäisenä päätavoitteena on löytää tai havaita alueellisen tutkimuk-
sen avulla ilmiöitä tai asioita, joita muuttamalla tai kehittämällä voidaan ehkäistä lasten 
ja nuorten syrjäytyminen. Tutkitaan toteutuuko  lapsen ja nuoren näkökulma kunnan  
yhdyskuntasuunnittelussa, koulun toiminnallisissa tavoitteissa, päivähoidon sekä  sosi-
aali- ja terveyspalvelujen toiminnassa. 

Toinen päätavoite on tutkia nuorten arvomaailmaa ja erityisesti perheen ja ympäris-
tön yhteyksiä arvoihin. Kasvatus ja arvot liittyvät kiinteästi toisiinsa. Kasvatuksella pyri-
tään välittämään muille ihmisille sitä, mitä syystä tai toisesta pidetään arvokkaimpana. 
Yhteiskunnassa vallitsevat arvot ohjaavat kasvatuksessa tehtäviä valintoja (Nurmi 
1986). Perhe toimii välittäjänä yhteiskunnan ja yksilön välillä, niin myös arvojen osalta. 
Arvot ja päätökset eivät välttämättä kohtaa elinympäristössä. Jos nuoret arvostavat 
perhettä, tukeeko yhteiskunnan (= kunnan) tekemät päätökset ja ratkaisut lapsiperheitä 
ja sen yksilöitä hyvinvoinnissa? Jos taas tärkeimmäksi arvoksi muodostuvat kaverit, 
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tuetaanko ratkaisuilla nuorten mahdollisuuksia olla aktiivisia, harrastaa ja toimia yhdes-
sä? Onko lapsipolitiikka huomioitu vain sosiaalipolitiikassa vai onko se kirjattu kunnan 
yleisiin visioihin ja strategioihin? 

Haasteena tälle tutkimukselle voidaan pitää sitä, että Järventien alueellisen  tutki-
muksen mukaan asuinympäristöllä ei ole yhteyttä lasten  syrjäytymisriskiin (Järventie 
1999, 122). Osaan kysymyksistä ei tässä tutkimuksessa varmaankaan löydy vastausta, 
vaan ne siirtyvät myöhempään jatkotutkimukseen ja teoretisointiin. 

Suurin osa Suomessa tehdyistä  syrjäytymistutkimuksista on kohdistunut työikäi-
seen väestöön. Eräs viimeisimmistä tutkimuksista on tutkimus 1990-luvun lasten pe-
rushoivasta, hyvinvoinnista ja lastensuojelupalvelujen käytöstä Helsingissä (Järventie, 
I). Tutkimuksen tulokset yhdistettiin sisällöllisin ja käsitteellisin kriteereihin perustuen 
neljäksi lapsiryhmäksi:  
 
Lapsiryhmä  1 Lapset, joiden perushoiva on hyvä ja he voivat hyvin, joten 

heillä ei ole syrjäytymisriskiä.(N= 96; 26%) 
Lapsiryhmä 2 Lapset, joiden perushoiva on huono tai erittäin huono, mutta 

he voivat hyvin, joten heillä on lievä syrjäytymisriski. (N=74; 
20%) 

Lapsiryhmä 3 Lapset, joiden perushoiva on hyvä, mutta he voivat huonosti 
tai erittäin huonosti, joten heillä on lievä syrjäytymisriski. (N= 
91; 25%) 

Lapsiryhmä 4 Lapset, joiden perushoiva on huono tai erittäin huono ja he 
voivat huonosti tai erittäin huonosti, joten heillä on vakava 
syrjäytymisriski. (N= 104; 29%) 

 
Omassa tutkimuksessani käytän perushoivaa  ja hyvinvointia indikaattoreina ja lähes 
samoin kysymyksin kuin Järventien tutkimuksessa. Kysymykset luokittelen siten, että 
ne kuvaavat sosiaalisen identiteetin, psykologisen identiteetin ja fyysisen identiteetin 
olemassaoloa ja muodostumista. Lisäksi kysymyssarjassa on kysymykset päihteiden 
käytöstä. Tätä on toivottu tutkittavan alueellisesti niin kuntalaisten kuin päättäjienkin 
taholta.  

Ihmisen psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen edellytyksenä on fyysisten tarpeiden 
kohtuullinen tyydyttäminen ja huolenpito (vrt. Maslow 1971 ; Rogers 1983). Tässä tut-
kimuksessa lasten perushoiva on toinen indikaattoreista ja sen kartoittamiseksi teh-
dään kyselylomake ala-asteen (kolmannen luokan) oppilaille yksinkertaisin kysymyksin. 
Kyselylomake on lyhyt, yhden sivun mittainen ja oppilas täyttää sitä yhden viikon aika-
na maanantaista maanantaihin, jotta viikonloppu saadaan tutkimukseen mukaan. Ky-
symykset käsittelevät tekemistä koulun jälkeen sekä ravinnon saantia, puhtautta, lepoa 
ja turvallisuutta.  

Lasten ja Nuorten hyvinvoinnin mittarina käytetään Maria Kovacsin ja Aaron Beckin 
kehittämää Children`s Depression Inventory (1977). Alkuperäisversiota on käytetty 
eniten lasten masennusoireiden selvittämiseen, mutta tässä tutkimuksessa kartoitetaan 
koko kunnan yhden ikäluokan eli viidesluokkalaisten hyvinvointia ko. kysymyssarjan 
avulla. Kysymyssarjan  jokainen osio sisältää kolme vastausvaihtoehtoa: vaihtoehto 1 
on vastakkainen vaihtoehtojen 2 ja 3 kanssa, jotka puolestaan eroavat toisistaan siten, 
että ne osoittavat saman asian vakavuuden aste-eroa. Kolmantena indikaattorina on 
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nuorten arvotutkimus ylä-asteen seitsemänsille luokille, jolla selvitetään, mikä kyseisel-
le ikäryhmälle on tärkeintä elämässä. 
 
6. Tutkimusprosessin eteneminen 
 
Empiirisen aineiston keruu alkaa keväällä  2000 ja päättyy ennen koulujen kesälomaa 
toukokuussa 2000. Nuorten arvoja kartoitetaan kyselylomakkeella kahdessa kunnassa 
(Kempele, Mynämäki) yläasteen seitsemänsillä luokilla. Arvotutkimuksen toivotaan 
tukevan lasten ja nuorten perushoivasta ja hyvinvoinnista saatavia tuloksia.  

Toinen osa tutkimuksen empiirisen aineiston keruusta kohdistuu vain Kempeleen 
kunnan alueelle. Tutkimuksen tausta- ja pohjatiedot kerätään tilastoista ja päätöksistä, 
jotka koskevat lapsia ja lapsiperheitä, lisäksi tehdään  haastatteluja satunnaisella otan-
nalla. Tämä tutkimusosa jakaantuu useampaan kokonaisuuteen. Yksi osa koostuu las-
ten ja nuorten omista  puheenvuoroista (kyselylomakkeet), toinen osa perheiden haas-
tatteluista ja kolmas kunnan eri sektoreiden (sosiaali, terveys, sivistys ja tekninen) vi-
ranhaltijoiden haastatteluista, päätöksistä ja toteutetuista ratkaisuista.  

Lasten ja nuorten haastattelujen analysointi ja koontivaihe on syksyllä 2000. Osa 
tutkimuksesta valmistunee jo vuoden 2000 loppuun mennessä. Tutkimus on tarkoitus 
saada loppumaan viimeistään vuonna 2002.  Tutkimuksen kestoon vaikuttavat esiin-
nousseet mahdolliset  uudet kysymykset sekä resurssit (aika, rahoitus). 
 
7. Tutkimuksen näkökulma, teoriapohja ja tutkimusmenetelmät 
 
Tutkimuksen näkökulma on sosiaalipsykologinen. Tutkimus pyrkii ymmärtämään tai 
selittämään miten toisten yksilöiden kuviteltu, epäsuora tai tosiasiallinen läsnäolo vai-
kuttaa yksilöiden ajattelemiseen, tuntemiseen tai käyttäytymiseen. Selittävänä teoriana 
yksilön ajatteluun, tuntemiseen ja käyttäytymiseen on   kognitiiviseen psykologiaan 
kuuluva havainnoiminen ns. havaintosykli, jossa henkilö havaitsee, poimii tietoa ha-
vainnoistaan, muuttaa toimintansa suuntaa ja kohtaa omat sisäiset skeemansa,  suun-
taa toimintaansa uudelleen, havaitsee, poimii uusia tietoja, ja suuntaa uudelleen  
(Neisser, 1982.)   Ulvinen, V.- M. (1997) on todennut myös, että ihmiset kehittävät kes-
kenään kulttuurisia merkitysrakenteita, yhteisiä tilanteen määrityksiä aina, kun heillä on 
mahdollisuus kommunikoida toistensa kanssa. Tällöin se, mikä säätelee toimintaa, on 
tilanteesta tehdyt tulkinnat (vrt. havaintosykli), eikä jokin muodollinen organisaatio, ku-
ten koulu, sairaala tai vankila.  

Tutkimuksessa tarkastellaan ekologisen sosiaalistumisteorian pohjalta nuoren liit-
tymistä yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi. Sosialisaation tulos käsitteellistetään 
persoonallisuuden kehitykseksi, joka tapahtuu viimekädessä vuorovaikutuksessa välit-
tömän sosiaalisen ja ekologisen ympäristönsä kanssa. Sosiaalistumiseen vaikuttavat 
ympäristön erilaajuiset kehät.  Esitettyjen sosialisaatioympäristöjen suhteita tarkastel-
laan usealla tavalla (Vrt. Hurrelmann, 1988). 

Hurrelmannin mukaan kaikki sosiaaliset organisaatiot ovat sosiaaliympäristöjä. Li-
säksi joukkotiedotus ja internetin kaltaiset uudet viestintävälineet ovat sosialisaatioon 
vaikuttavia tekijöitä. Mielenkiintoa herättää tutkia esim. mitä  arvoja ja tietoja mistäkin 
ympäristöstä omaksutaan, omaksutaanko ne vanhemmilta vai toveripiiristä? Oletus on, 
että yksilö omaksuu mekaanisesti ympäristönsä vaikutteita eikä itse aktiivisesti muok-
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kaa niitä. ( ks. Helkama & Myllyniemi & Liebkind  1999; Bronfenbrenner  (1971). Sa-
manikäisten nuorten muodostama vertaisryhmän  vaikutus on meillä länsimaissa il-
meistä. Lisäksi tutkin millaisilla nuoren asuinkunnan päätöksillä ja toiminnoilla näyttää 
olevan yhteyksiä lasten ja nuorten positiiviseen sosiaalistumiseen ja  hyvinvointiin? 

Tutkimuksessa käytetään sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä. Osa 
lomakehaastatteluista tuottaa kvantitatiivista tietoa ja ne toimivat pohjana, kun pyritään  
löytämään ja selittämään syy-seuraus kunnan päätöksien suhteita lasten pe-
rushoivaan, hyvinvointiin, sosiaalistumiseen sekä nuorten arvoihin. Lomakehaastattelut 
ovat puolistrukturoituja haastatteluja. Näissä käydään läpi elämänvaiheita, suhteita 
tärkeimpiin ihmisiin, omaan ruumiiseen, oireilun alkuun ja kulkuun.(Ks. Kokko, S. 
(1991) teoksessa Lasten psykiatrinen tutkimustyö.)  
 
8. Johtopäätökset 
 
Alueellisella tasolla valtion vastuu ja vaikutusmahdollisuudet vähenevät palvelujen tuot-
tamiseen ja sitä kautta kansalaisten hyvinvointiin. Tutkimuksen avulla pyritään tuke-
maan kuntaa organisaationa, kunnan päättäjiä ja keskeisiä toimijoita löytämään  oike-
ansuuntaiset päätökset ja toimintamallit lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. 
Kunnallispolitiikassa merkittäviä asioita ovat Protection, Provision sekä Participation. 
Kunnan strategian valmistelun, valintojen ja toteuttamisen tukena voi perinteisten ta-
loudellisten seurantojen rinnalle kehittää hyvinvointitilinpitoja ja hyvinvointitaseita 
(Suominen 1999). 

Tämän tutkimuksen yksi keskeinen tavoite on saada kaikkien projektien 
/hankkeiden vastuuhenkilöt (eri hallintokunnat) yhteisiin neuvotteluihin ja sopimaan 
yhteisistä tavoitteista, löytää tie omaan lapsipolitiikkaan ja samalla löytää ja havaita 
keinot lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi, jonka voidaan katsoa  olevan syr-
jäytymisen ehkäisyä alueellisella tasolla. 
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