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LAUSUNTO 

 

Nuorisotutkimusseura ja -verkosto kiittää mahdollisuudesta tutustua opetus- ja 

kulttuuriministeriön asettaman Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit -työryhmän 

ansiokkaaseen ja asiantuntevaan raporttiluonnokseen.  

 

I Indikaattorien tuotannosta niiden monipuoliseen hyödyntämiseen 

Indikaattorityöryhmän työskentely osuu monin tavoin otolliseen ajankohtaan. Ensiksi, lapsia ja 

nuoria koskeva kokonaisvaltainen poliittinen ohjaus on viime vuosina vahvistunut niin Suomessa 

kuin laajemmin Euroopassakin, mikä näkyy mm. lainsäädännöllisissä uudistuksissa, poliittisissa 

painotuksissa, moniammatillistuvissa työkäytännöissä ja tutkimusperinteiden muutoksissa.  

Toiseksi, tietoa lapsista ja nuorista tuotetaan yhä enemmän ja asiantuntijuudet moninaistuvat. 

Työryhmän raportti taustoittaa monipuolisesti tätä tieto-ohjauksen trendiä, niin käsitteiden, 

politiikan kuin käytäntöjen tasoilla. Raportissa on laaja johdanto- ja teoriaosa, jossa on 

asiantuntevaa tietoa työn taustaan, taustadokumentteihin ja raportin erilaisiin reunaehtoihin 

liittyen. Siinä käydään perusteellisesti läpi indikaattorityöryhmän asettamiseen ja sen 

tavoitteisiin liittyvät näkökohdat, työryhmän tavoitteet sekä lasten hyvinvoinnin kehityksen 

seurannan teoreettiset ja kansainväliseen vertailuun kurottuvat lähtökohdat.  Kuten monessa 

yhteydessä on todettu, laadukkaasti tuotetut ja avoimesti saatavilla olevat, käyttäjäystävälliset 

indikaattorit voivat onnistuessaan tukea lasten ja nuorten poliittisen ohjauksen 

nykypyrkimyksiä. Ne antavat mahdollisuuden ajallisiin ja paikallisiin vertailuihin, tiivistävät 

kiistanalaistakin tietotulvaa ja voivat tukea lasten ja nuorten parissa työskentelyä muutoinkin 

kuin yksinomaan poliittisen johtamisen näkökulmasta.  

Tieto ei liioin käänny mielekkäiksi poliittisiksi tavoitteiksi tai käytännön ohjeistuksiksi itsestään, 

eikä tietoon perustuva poliittinen ohjaus ole tässä mielessä itseisarvoista eikä vailla jännitteitä. 

Siinä missä indikaattorityötä oikeuttava taustoitus on huolellisesti tehty, raporttiluonnoksessa 

on vähemmän pohdintaa siitä, miten tietoa on tarkoitus hyödyntää ja soveltaa käytännössä – 

niin poliittisen päätöksenteon, käytännön työn kuin tutkimuksen kentillä – sekä millaisia 

(sisäisesti ristiriitaisiakin) tavoitteita indikaattoritiedon vahvistamisella voi olla. Tämä on 

erityisen merkittävää lasten ja nuorten kohdalla ajatellen nykypäivän tiedonpoliittisia haasteita 

mm. sukupolvien välisen vuoropuhelun vahvistamispyrkimyksissä. Monet tutkimukset 

osoittavat lasten ja nuorten rajalliset osallistumismahdollisuudet heitä koskevan 

tiedontuotannon ja käytön suhteen sekä lasten ja nuorten arkeen varastoituvan hiljaisen 

kokemustiedon merkityksen, joka saattaa jäädä tilastollisen tai rekisteritiedon marginaaliin.  

Indikaattoritiedon käytettävyyttä tulisi arvioida huolellisesti indikaattoreiden 

suunnitteluvaiheesta asti. Tällaisen tiede- ja hyvinvointipoliittisesti merkittävän satsauksen 

lähtökohtana tulisi olla tiedon avoimuus ja käyttäjäystävällisyys. Tarkasti tulisi pohtia niitä 

tapoja ja foorumeja, joiden avulla indikaattoritieto voi toimia paitsi poliittisen päätöksenteon 

resurssina, myös lasten ja nuorten parissa tehtävää käytännön työtä vahvistavana tukena sekä 

tutkijayhteisöjen keskeisenä aineistona. Tässä yhteydessä esimerkkinä mainittakoon, että 
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Nuorisotutkimusseuran ja Nuorisoasiain neuvottelukunnan yhteistyönä on sovellettu erilaisia 

tapoja jalkauttaa nuoria koskevaa tietoa käytäntöön valtakunnallisesti ja alueellisesti (mm. 

vaalitutkimusten ohessa toteutetut dialogiset maakuntakierrokset).   

Indikaattoritiedon käytettävyyttä arvioitaessa erityisen keskeistä on ennakoida, millä tavoin 

erilaisin tavoin tuotettua tietoa voi saattaa keskusteluyhteyteen siten, että voidaan muodostaa 

mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva lasten ja nuorten arjesta. Mukaan on syytä saada 

sellainen rosoinenkin tieto, joka saattaa kiistää olemassa olevia oletuksia hyvinvoinnin 

rakentumisen nykytavoitteista ja käytännöistä. Indikaattorien vahvistamisen ohella 

vaihtoehtoisten tiedonkeruujärjestelmien kehittäminen on erityisen tärkeää silloin, kun 

kyseessä on lapsia ja nuoria koskeva tieto. Tutkimukset osoittavat koetun ja tilastollisesti 

arvioidun hyvinvoinnin ja huono-osaisuuden välillä olevan erityisen suuri kuilu juuri nuoren 

ikäluokan kohdalla. Laadullisin menetelmin toteutettujen (seuranta)tutkimusten lisäksi tarvitaan 

myös sellaisia tutkimusasetelmia, joissa elämänkulun eri vaiheet ja niitä vastaavat 

institutionaaliset kehykset otetaan kootusti haltuun, instituutioiden ulkopuolisen hyvinvoinnin 

ulottuvuuksia unohtamatta. Tällaisen monimetodisen tiedontuotannon avulla voidaan myös 

vastata mm. eurooppalaisissa hyvinvointipoliittisessa nykykeskustelussa esiin nouseviin 

haasteisiin, joissa taiteillaan yhtäältä ns. objektiivisen ja subjektiivisen hyvinvoinnin, toisaalta 

ongelmakeskeisen sekä mahdollisuuksia ja sosiaalista vahvistamista painottavan hyvinvoinnin 

risteyksissä.  

Erityinen huomio tulisi siis kiinnittää siihen, että indikaattoritietoa jatkuvasti arvioidaan ja 

täydennetään monitieteisten ja monikenttäisten toimijoiden yhteistyönä (politiikka, käytäntö, 

tutkimus). Ehdotus Lapsiasiainvaltuutetun vuosikirjamallisesta raportoinnista on hyvä avaus, 

mutta myös muita arviointi- ja raportointifoorumeita tarvitaan. Indikaattoreiden seurantaan voi 

hakea osallistavia menetelmiä siten, että myös lapset ja nuoret ovat vuoropuhelun tärkeitä 

keskustelukumppaneita.  

II Monien tiedonkeruumenetelmien mahdollisuudet osaksi indikaattorityötä 

Lasten ja nuorten elämänkulun sensitiivinen tarkastelu sekä yhdessä että erikseen 

Samaan aikaan kuin elämänkaariajattelu määrittää yhä voimallisemmin lasten ja nuorten kanssa 

tehtävää poliittista ja käytännön työtä, on tarpeellista nostaa esiin lasten ja nuorten elämän ja 

sitä koskevan tiedontuotannon erityisyydet. Hyvinvoinnin muuttuvat ympäristöt ja 

rakentumisen dynamiikat vaihtelevat hyvin paljon liikuttaessa varhaislapsuudesta 

varhaisnuoruuteen ja aikuistumisen kynnykselle. Tällainen prosessimainen näkökulma tulisi 

sisältyä lapsia ja nuoria koskevaan tiedon politiikkaan siten, että erityinen huomio voidaan 

kohdistaa paitsi ikäerityisiin elämänvaiheisiin, myös elämänkulun herkkiin siirtymiin – ei vain 

poliittisesti tai tutkimuksellisesti tunnistettuihin nivelvaiheisiin vaan myös niihin siirtymiin, jotka 

voivat jäädä poliittisen katseen marginaaliin.   

Raporttiluonnoksessa on tehty yllättävän selvä raja lapsuuden ja nuoruuden välille siten, että 

raportti jo otsikkotasoisestikin korostaa keskittyvänsä lasten ja lapsuuden kysymyksiin. Tästä 

kertoo myös työryhmän kokoonpano. Vaikka lapsi- ja nuorisoerityisyys on perusteltua ja 

tarpeellista, on tarvetta myös lapsi- ja nuorisotiedon väliselle dialogille. Täysikäisyyden raja, 18 

vuotta, on yksi muttei ainoa raja lapsuuden ja nuoruuden välillä. Monet perinteisesti 

nuoruuteen kuuluvat sosiaaliset ja kulttuuriset ilmiöt ovat osa yhä nuorempien lasten arkipäivää 
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– katsottiinpa sellaisia hyvinvoinnin kehyksiä kuin kulutusta tai uudenlaisia ympäristöjä kuten 

sosiaalista mediaa ja verkkoyhteisöllisyyttä.  

Lapsierityisestä näkökulmasta johtuen raporttiluonnoksessa listattujen indikaattorien 

ulkopuolelle jää tietoaukkoja, jotka pikemminkin luovat paineen indikaattoreiden määrän 

lisäämiseen tai tiettyjen indikaattorien vahvistamiseen kuin karsimiseen. Toisaalta on selvää, 

että jo nykyinen indikaattorimäärä on esityksessä varsin laaja, ja joudutaan miettimään sitä, 

miten tästä laajasta indikaattorimassasta saadaan esiin olennainen, miten ja kuka sitä tulkitsee 

ja millä resursseilla.  

Yleisesti voidaan sanoa, että lasten kansallisten indikaattoreiden lista on terveys- ja 

koulupainotteinen. Aihealueita, joiden indikaattoreita raporttiluonnoksesta puuttuu tai joita ei 

ole käsitelty syvällisesti on mm.: 

-osallisuutta, osallistumista ja vaikuttamista kuvaavat muuttujat (ml. kuulemiskäytännöt)  

-nuorisokulttuurit ja nuorten omat arvostukset ja arvot  

-internetin käyttö, sosiaaliset mediat 

-maahanmuuttajia ja globaalia liikkuvuutta koskevat kysymykset 

-oppilaskunta, oppilashuolto ja sitä kuvaavat muuttujat 

-(varhais)kasvatus 

-peruskoulun päättäneet, kymppiluokkalaiset, ammatilliseen koulutukseen ja/tai 

työpajatoimintaan osallistuneet & siirtymät näissä nivelkohdissa 

- lasten ja nuorten perhetilanteiden muutokset (mm. avioerot) 

-yksilötiedon ohella ryhmä- ja yhteisönäkökulma hyvinvointiin 

 

Selvää on, että kaikista hyvinvoinnin ulottuvuuksista ei voi saada tietoa indikaattoreiden kautta. 

Nuorisotutkimuksen näkökulmasta tarkempaan arvioon nostettavana esimerkkinä toimikoon 

osallistuminen ja vaikuttaminen, joka nykyisessä raporttiluonnoksessa saa vähän painoarvoa. 

Osallistuminen ja vaikuttaminen ovat monimielisiä käsitteitä ja ilmiöitä, joita on vaikeaa saada 

kokonaisvaltaisesti vangituksi indikaattoreihin. Kuitenkin, lasten ja nuorten osallistumista 

voidaan jäsentää myös siten, että indikaattoritiedon keruuta voisi tältä osin vahvistaa nykyisestä 

luonnoksesta. Tähän yhden mahdollisen avauksen tuovat Tomi Kiilakosken ja Anu Gretschelin 

yhteiset tutkimusprosessit, joiden puitteissa osallistuminen jäsentyy neljällä tasolla, tässä 

erityisesti kuntakontekstiin liittyen: 1) lasten ja nuorten osallistuminen päätöksentekoon (mm. 

miten vaikutetaan päätöksentekoprosesseihin niiden sisä- ja ulkopuolella) ; 2) osallistuminen 

palvelun käyttäjinä (lakisääteiset palvelut; osallistumisen pakollisuus vs. vapaaehtoisuus); 3) 

osallistuminen kansalaisyhteiskuntaan (järjestäytynyt ja järjestäytymätön kansalaistoiminta, ml. 

lapsi- ja nuorisokulttuurit). Neljäntenä tasona on kokoava arviointi osallistumisen 

mahdollisuuksista ja dynamiikoista paitsi yksilön, myös yhteisöllisten ulottuvuuksien kautta 

arvioituina. Tällainen lapsi- ja nuorisokulttuurinen näkökulma hyvinvoinnin rakentumiseen jää 

raporttiluonnoksessa sivurooliin. 
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Tilasto- ja rekisteritiedon yhdistäminen kokemukselliseen tietoon 

Kokemuksellisen tiedon rooli indikaattoritiedon tuotannossa ja soveltamisessa on 

tiedonpoliittisesti merkittävä kysymys. Raporttiluonnoksessa pohditaan suhteellisen vähän 

indikaattoritiedon suhdetta kokemukselliseen tietoon sekä laadullisen ja määrällisen tiedon 

yhdistämiseen liittyviä, osaltaan käyttämättömiä mahdollisuuksia lapsi- ja nuorisopoliittisessa 

sekä tutkimuskehyksessä. Indikaattoritietoa tulisi kuitenkin jatkuvasti koetellen täydentää 

muunlaisella lapsia ja nuoria koskevalla tiedolla, jota kerätään monipuolisesti, niin kansallisesti 

kuin kansainvälisesti. Suomessa jo pitkään kerätyn relevantin barometritiedon mahdollisuuksia 

indikaattoritiedon täydentäjänä ei ole raporttiluonnoksessa juurikaan arvioitu (mm. 

nuorisobarometri, perhebarometri). Raporttiluonnoksesta ei liioin löydy viitteitä kansainvälisten 

barometritietojen hyödyntämiseen (EU-barometrit, tekeillä oleva Pohjoismainen 

nuorisobarometri). Edellä kuvatun kaltaisen barometritiedon sekä monin eri tavoin kerätyn 

laadullisen tiedon kokoava käyttö on ensisijaisen tärkeää ottaa huomioon myös indikaattoreita 

ja niiden kautta saadun tiedon hyödyntämistä suunniteltaessa. Tällä tavoin voidaan 

hyvinvoinnin subjektiiviset ja objektiiviset ulottuvuudet asettaa monitulkintaiseen 

vuoropuheluun.  

III Indikaattorityö lasten ja nuorten muuttuvassa ympäristössä: haasteena staattisuus ja 

kansallisvaltiokeskeisyys 

Yhdenmukaiseen tietoon ja ennalta rajattuun hyvinvointikäsitykseen nojaava indikaattorityö on 

erityisen haasteellista aikana, jota leimaa moniarvoistuminen ja kansallisvaltion rajojen 

haurastuminen. Sen lisäksi, että hyvinvointi on käsitteenä ja ilmiönä kontekstisidonnainen ja 

sellaisena kiistanalainen, hyvinvoinnin legitiimi normittaminen ja poliittinen ohjaus ovat yhä 

mutkikkaampia prosesseja moniarvoisissa ympäristöissä. Tämä haaste on syytä huomioida 

indikaattorityön eri vaiheissa, ei vähiten tiedon soveltamisessa ja avoimessa käytössä.  

Indikaattoreiden tulisi myös ennakoida tulevia muutoksia, ei ainoastaan reagoida nykyiseen tai 

totuttuun asiaintilaan. Hyvinvoinnin tilaa arvioitaessa kyse ei ole vain vahvoista korrelaatioista 

vaan myös uusien tekijöiden tunnistamisesta, niiden vastuullisesta käsittelystä sekä aikaansa 

seuraavan tutkimuksen ja käytännön näkökulmien ja avainkäsitteiden tuomisesta poliittiseen 

keskusteluun (esim. nuorten virtuaaliyhteisöt). Julkisten kenttien (valtio ja kunnat) lisäksi lasten 

ja nuorten hyvinvoinnista vastaa yhä moninaistuva kansalaisyhteiskunnan toimijajoukko 

tuottaen ja käyttäen relevanttia tietoa, yksityistä sektoria unohtamatta. Myös nämä kentät 

tulee ottaa huomioon indikaattorien käyttöä suunniteltaessa. 

Tieto paitsi moniarvoistuu, myös monikansallistuu. Myös indikaattoritieto laajentuu 

potentiaalisesti maailmanlaajuiseksi, ja erilaisten tietotekniikoiden tarjoamien mahdollisuuksien 

on katsottu antavan uusia mahdollisuuksia aikaisemmin vaikeasti tavoitettaviksi jääneiden 

ilmiöiden kuvaamiseksi indikaattoreilla. Eurooppalaiset tiedonkeruujärjestelmät ja poliittisen 

ohjauksen kehykset luovat perustaa myös kansalliselle indikaattorityölle (mm. Euro-barometrit, 

EU:n ja EN:n lapsi- ja nuorisopolitiikan asiakirjat). Näistä mainittakoon erityisesti EU:n 

nuorisostrategian puitteissa tehtävä indikaattorityö. Eurooppalaisen ulottuvuuden lisäksi 

kansallinen indikaattorityöskentely on mielekästä asettaa globaaleihin kehyksiin, vaikka 

varsinaista vertailevaa asetelmaa ei aina voitaisikaan rakentaa yli kansallisvaltiorajojen. On 
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tärkeää, että Suomessa seurataan globaaleja keskusteluja muullakin tasolla kuin keskeisten 

resurssien, EU:n ja YK:n, kautta (mm. yhteispohjoismainen UNICEFin teettämä tutkimus lasten ja 

nuorten osallistumisesta), esim. huomioimalla kansainvälisten lapsi- ja nuorisotyöhön 

keskittyvien kansalaisjärjestöjen tuottaman tiedon lisäarvo indikaattorityön edistämisessä. Sekä 

kansalliset että kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt voisivat tuoda asiantuntemusta, jonka avulla 

ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan indikaattorit tulisivat mahdollisimman laajaan 

käyttöön, moninaisten oikeusnäkökulmien kautta. 

Indikaattoreiden tulkinnassa ensiarvoisen tärkeää on analyysin ja päätelmien linkittäminen 

globaaleihin, kansallisiin ja paikallisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin sekä tulevaisuuden 

näkymiin. Tämä on haastava työ, jota varten olisikin taattava riittävän monitieteisten ja 

monikansallisten toimijoiden integrointi lasten ja nuorten indikaattorien tulkintaan, arviointiin 

ja seurantaan. Nuorisotutkimusverkosto osallistuu mielihyvin tällaiseen tärkeään ja 

vastuulliseen tietotyöhön.  

 

Helsingissä 14.10.2010 

 

Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston puolesta, 

 

Leena Suurpää                                                      Laura Kestilä 

tutkimusjohtaja                                                    tutkija 

 


