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VALIOKUNTAEHDOTUS 

 

 

Valiokuntaehdotus 

onnistuneesta koulunkäynnistä kielteisen so-

siaalisen perinnön katkaisijana 

1. Valiokunnan ehdotus 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se käynnistää sektorienvälisen koulutus- ja terveydenhuolto-

hankkeen, jossa keskitytään riskiryhmään kuuluviin lapsiin, esi-

merkiksi huostaan otettuihin lapsiin ja kasvattilapsiin, sekä heidän 

mahdollisuuksiinsa suoriutua koulusta ja koulutuksesta. Hanke voi-

taisiin mahdollisesti sisällyttää ministerineuvoston uuteen Kestävä 

pohjoismainen hyvinvointi -ohjelmaan. 

 

että se nostaa esille ajankohtaista tutkimusta ja hyviä esimerkkejä 

siitä, miten voidaan parantaa kodin ulkopuolella asuvien riskiryh-

mään kuuluvien lasten tulevaisuudennäkymiä ja koulutusmahdolli-

suuksia. Tämän onnistumiseksi tarvitaan koordinoitua, sektorien-

välistä panostusta, jonka lähtökohtana käytetään terveydenhuol-

lon, kasvatuksen ja koulutuksen näkökulmaa. 

 

että se kartoittaa riskiryhmään kuuluvien lasten koulunkäyntiin ja 

terveyteen liittyvää uutta tietämystä yhteistyössä alan johtavien 

tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. 

 

että se järjestää osana hanketta kuulemistilaisuuksia lasten ja 

nuorten mielipiteiden kuulemiseksi. Kuulemalla lasten omia koke-

muksia siitä, millaista on asua kodin ulkopuolella, esimerkiksi kas-

vattiperheessä, voidaan huomattavasti paremmin edistää nuorten 

tilannetta terveyden ja onnistuneen koulunkäynnin osalta. 

 

että se kartoittaa Pohjoismaiden onnistuneita prosesseja ja parhai-

ta käytäntöjä koskien esimerkkejä siitä, miten viranomaiset ovat 

onnistuneet kuulemaan lapsia ja keskustelemaan heidän kanssaan 

ennen lapsen siirtämistä pois omasta perheestä. 
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että se toteuttaa edellä mainitut aloitteet yhteistyössä hyvinvoin-

tialan keskeisten pohjoismaisten toimijoiden, esimerkiksi Tukhol-

massa toimivan Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen, kanssa. 

2. Baggrund 

Utbildning är en av de starkaste skyddande faktorerna för ett gott vuxen-

liv. Barn som misslyckas i skolan är en högriskgrupp för ogynnsam ut-

veckling, oavsett socioekonomisk bakgrund. Dessutom visar forskning från 

de nordiska länderna att fosterbarn i högre grad än andra saknar grund-

läggande behörighet till ungdomsutbildning.  

 

För många vuxna som tidigare varit placerade går det bra i livet, men som 

grupp har de en större risk än genomsnittet att drabbas av olika problem 

och negativa händelser. Risken är bland annat större för att de ska ha låg 

utbildning, vara utan sysselsättning och ha sämre ekonomi. Som grupp 

har de också sämre fysisk och psykisk hälsa och en förhöjd risk att dö i 

förtid. Dessutom har de en högre risk för kriminalitet. (Socialstyrelsen 

2013, Fugelsang Olsen R, Egelund T & Lausten M 2011, Egelund T m.fl. 

2008). 

 

I jämförelse med jämnåriga går det på lång sikt mycket dåligt för familje-

hemsplacerade barn. Professor Bo Vinnerljung har med hjälp av register-

studier visat höga överrisker för flera allvarliga problem. Personer som 

vuxit upp i familjehem har tre gånger högre risk, jämfört med jämnåriga, 

att ha högst grundskoleutbildning. Det är tio gånger högre risk att perso-

ner som vuxit upp i familjehem lever på socialbidrag (försörjningsstöd). 

Det är sju gånger vanligare att personer som vuxit upp i familjehem har 

dömts för allvarlig kriminalitet efter att de fyllt 20 år. Det är fem gånger 

vanligare att personer som vuxit upp i familjehem har alkoholmissbruk 

och det är sju gånger vanligare att de har registrerats för narkotikamiss-

bruk. Det är sex gånger vanligare att personer som vuxit upp i familjehem 

vårdats för självmordsförsök och det är lika höga överrisker för att de be-

gått självmord i jämförelse med jämnåriga. 

 

I dag finns en hel del kunskap om hur man kan förbättra fosterbarnens si-

tuation. Svensk registerforskning pekar på att fosterbarn har sämre betyg 

i årskurs nio än andra barn med samma begåvning (kognitiva förmåga). 

Dessutom läser färre av fosterhemsbarnen in grundskolebetygen i efter-

hand, jämfört med andra barn med samma betyg. I vuxen ålder blir de 

alltså i högre grad lågutbildade än jämförbara grupper. (Social rapport 

2010). 

 

En stor del av de problem som drabbar fosterhemsplacerade barn i vuxen 

ålder går därför att förklara med deras skolmisslyckanden. Omvänt är en 

lyckad skolgång den starkaste skyddsfaktorn för dessa barn. Der er såle-

des bedre chancer for at bryde den negative sociale arv, når skolegangen 

lykkes. Vill man förbättra deras framtidsutsikter ska man således hjälpa 

dem till bättre skolresultat.  Det finns i dag metoder i Norden som visat 

lovande resultat för att förbättra fosterbarns skolprestationer, bland annat 

SkolFam och Paired Reading (Forsman & Vinnerljung 2011). 

 

Barnens fysiska och psykiska hälsa är ett annat område där samhällets in-

satser kan bli bättre. Forskning har visat att barn och ungas fysiska och 

psykiska hälsa inte utreds i samband med placering och här finns förbätt-

ringar att genomföra med ganska små resurser, till exempel obligatoriska 

hälsokontroller vid placering. 

 

Andra områden som lyfts fram i forskningen som viktiga för fosterbarnen 

är att arbeta för att de skall få stabilare vårdmiljöer utan omflyttningar, bli 

hörda på ett bättre sätt, få tillräckligt med information och bättre efter-
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vård. Däremot vet man väldigt lite om barnens upplevelser av att vara 

placerade och vad de vill förändra i sin situation. 

 

Anbragte børn føler sig i stor stil svigtet i deres egne sager, og selvom 

myndighederne i de fleste tilfælde har lovmæssig pligt til at samtale med 

barnet inden anbringelse, sker det ikke i op mod halvdelen af sager med 

anbragte børn. I Danmark er eksempelvis 13.000 børn og unge anbragt 

uden for hjemmet i enten plejefamilie eller på institution. I Norden drejer 

det sig om ca. 50.000 børn, der er anbragt uden for hjemmet. Når et barn 

fjernes fra hjemmet, skal der langt større ekspertise til i sagsbehandlingen 

og i mange tilfælde har myndighederne slet ikke den fornødne ekspertise. 

Når børn anbringes, er det enormt vigtigt, at man belyser børnenes per-

spektiv, men det sker ikke i ekstremt mange sager. Hvis barnet ikke ind-

drages, træffes beslutningerne hen over hovedet på barnet, og så kom-

mer en anbringelse ikke til at fungere (kilde Peter Albæk, formand for 

Børns Vilkår i Danmark). 

3. Valiokunnan näkemykset 

Pohjoismaiden ministerineuvosto on juuri käynnistänyt uuden laajan Kes-

tävä pohjoismainen hyvinvointi -ohjelman. Kulttuuri- ja koulutusvaliokun-

nan mielestä ohjelma on mielenkiintoinen ja käsittelee useita tärkeitä hy-

vinvointipoliittisia haasteita. Valiokunta haluaa kuitenkin huomauttaa, että 

osa lapsista ja nuorista tarvitsee erityishuomiota. Tämä koskee esimerkik-

si toisen asteen koulutuksesta putoavia nuoria, joilla on erityisesti sosiaa-

lisia ja terveydellisiä haasteita. Valiokunta on tietoinen jo käynnistetystä 

tietopankkialoitteesta, jonka tavoitteena on kerätä hyviä esimerkkejä sii-

tä, miten Pohjoismaiden nuoret saadaan suorittamaan onnistuneesti kou-

lutuksensa. Tämä on tärkeä aloite. Valiokunta on kuitenkin sitä mieltä, et-

tä riskiryhmään kuuluvien nuorten osalta tarvitaan perusteellisempaa sek-

torienvälistä panostusta, koska näiden nuorten auttamiseen tarvitaan eri-

tyisosaamista. 

 

Valiokunnan mielestä tulee käynnistää panostus riskiryhmään kuuluville 

lapsille ja nuorille esimerkiksi kodin ulkopuolelle muun muassa kasvatti-

perheisiin sijoitetuille lapsille, koska näillä lapsilla on erityisen suuria haas-

teita. Pohjoismaissa on tähän liittyvää asiantuntevaa osaamista, jota voi-

taisiin kartoittaa, mutta tietämystä on syytä tuoda esiin ja laajentaa niin, 

että saamme lisää työkaluja näiden lasten ja nuorten auttamiseen. Taus-

tana on suuret erot toiminnassa koskien omasta perheestään pois siirret-

täviä lapsia, jotka eivät voi asua vanhempiensa luona näiden psyykkisen 

sairauden tai erilaisten väärinkäyttöongelmien takia. Jo vuosina 2011–

2012 Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen johdolla toteutettiin hanke, jos-

sa oli kyse varhaisista panostuksista perheisiin ja lapsiin, jotka ovat vaa-

rassa syrjäytyä yhteiskunnasta. Hanke toteutettiin Pohjoismaiden ministe-

rineuvoston toimeksiannosta.  Osana hanketta selvitettiin, mitä lapset ja 

nuoret olivat mieltä riskiryhmään kuuluville perheille annettavasta tuesta. 

 

Hankkeen puitteissa pidettiin kokoukset Oslossa, Kööpenhaminassa ja 

Helsingissä. Mukana olleet nuoret olivat kasvaneet väärinkäytöstä tai 

psyykkisestä sairaudesta kärsivien vanhempien kanssa. Nuoret oli sijoitet-

tu sijaiskotiin tai laitokseen. Nuoret kertoivat muun muassa haavoittuvuu-

desta, jota monet kokivat sijaiskotiin sijoittamisen seurauksena. Nuoret 

ehdottivat politiikoille keinoja tilanteen parantamiseen. 

 

Usein sosiaalitoimi ja vanhemmat ovat samaa mieltä, että lapsen on pa-

rempi asua kodin ulkopuolella jonkin aikaa. Muissa tapauksissa lapset ote-

taan huostaan pakolla. Monelle lapselle ja nuorelle se merkitsee kielteisen 

kehityksen katkeamista ja elämäntilanteen paranemista. 
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Huostaan otettujen lasten ja kasvattilasten tilanteessa on kuitenkin kehi-

tysmahdollisuuksia. Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pitää ratkaisevan tär-

keänä kartoittaa uutta tietoa tavoitteena parantaa näille nuorille annetta-

vaa tukea. 

 

Yhteistyöllä tuloksia 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta haluaa tällä ehdotuksella edistää poliitti-

sen huomion kiinnittämistä asiaan, jotta Pohjoismaat tuovat esiin ajan-

kohtaista tutkimusta ja hyviä esimerkkejä siitä, miten sijaiskoteihin sijoi-

tettujen lasten tulevaisuutta voidaan parantaa. Sen onnistumiseksi tarvi-

taan terveydenhuollon, koulun ja sosiaaliviranomaisen välistä yhteistyötä. 

Hankkeen puitteissa saataisiin koottua tietoa terveyden ja koulun näkö-

kulmasta. Yhteistyö alan johtavien professorien kanssa, esimerkiksi Bo 

Vinnerljungin kanssa olisi erittäin oleellista. Hanke tulee toteuttaa tutki-

mustyön muodossa tavoitteena selvittää terveyteen ja kouluun liittyviä 

suojaavia tekijöitä, joissa keskitytään Pohjoismaiden lapsiin. 

 

Sijaiskodista pois siirtyvien nuorten jälkihoito on myös yksi kehityksen 

tarpeessa oleva alue. Toimintaa voidaan toteuttaa yhteistyössä kansalais-

järjestöjen kanssa tavoitteena tuoda esiin nuorten ääntä jälkihoidon osal-

ta: Miten sitä voidaan parantaa sijaiskodista pois siirtymisen jälkeen?  

Syrjäytymisvaarassa oleviin perheisiin ja lapsiin keskittyvän hankkeen 

varhaisten panostusten puitteissa laadittiin ohjekirja nuorten kuulemisti-

laisuuksien järjestämisestä. Kyseistä mallia voidaan käyttää myös tässä 

hankkeessa, jotta saadaan esille nuorten omia ehdotuksia poliitikoille ja 

päätöksentekijöille. 

 

Tutkijoiden ja kansallisten kehityskysymysten vastuuhenkilöiden asiantun-

tijaryhmään voidaan koota edustajia kaikista Pohjoismaista. Siihen voitai-

siin liittää myös kansalaisjärjestöistä koostuva viiteryhmä. Hankkeesta 

laaditaan raportteja, joissa on konkreettisia ehdotuksia huostaanotettujen 

lasten tilanteen parantamiseksi. Viestintäpanostukset tuloksista tiedotta-

miseksi kaikille toimijoille ovat myös tärkeitä. 

 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta katsoo, että kyseessä on luonteva ja tär-

keä yhteistyöala, josta voidaan saada pohjoismaista hyötyä ja synergiaa. 

Koska useiden Pohjoismaiden syntyvyys ei kasva, maiden on ensiarvoisen 

tärkeää luoda parhaita monialaisia rakenteita ja tukilaitoksia lasten koko 

ikäluokalle – erityisesti kaikista haavoittuvimpien lasten ja nuorten autta-

miseksi. 

4. Päätelmät 

 

Edellä esitetyn perusteella kulttuuri- ja koulutusvaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se käynnistää sektorienvälisen koulutus- ja terveydenhuolto-

hankkeen, jossa keskitytään riskiryhmään kuuluviin lapsiin, esi-

merkiksi huostaan otettuihin lapsiin ja kasvattilapsiin, sekä heidän 

mahdollisuuksiinsa suoriutua koulusta ja koulutuksesta. Hanke voi-

taisiin mahdollisesti sisällyttää ministerineuvoston uuteen Kestävä 

pohjoismainen hyvinvointi -ohjelmaan. 

 

että se nostaa esille ajankohtaista tutkimusta ja hyviä esimerkkejä 

siitä, miten voidaan parantaa kodin ulkopuolella asuvien riskiryh-

mään kuuluvien lasten tulevaisuudennäkymiä ja koulutusmahdolli-

suuksia. Tämän onnistumiseksi tarvitaan koordinoitua, sektorien-

välistä panostusta, jonka lähtökohtana käytetään terveydenhuol-

lon, kasvatuksen ja koulutuksen näkökulmaa. 
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