
Ylisukupolvinen huono-
osaisuus

Tutkimusta ja kirjallisuutta 



Lapset, nuoret ja perheet 



Sillä, miten perhetaustaa tutkitaan, on väliä

• Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa huomattiin, että tutkimukselliset 
valinnat perhetaustan huomioimisessa vaikuttavat tuloksiin. 
Konventionaalisissa tutkimuksissa otettiin huomioon vain isän 
sosiaalinen tausta, kun tutkittiin ylisukupolvista sosiaalista 
liikkuvuutta. Tulokset muuttuivat, kun otettiin huomioon myös äidin 
tausta. Silloin huomattiin, että ylisukupolvinen eriarvoisuus oli 
kasvanut 60-luvun puolivälin jälkeen syntyneillä miehillä verrattuna 
aiemmin syntyneisiin. Tällaista eroa ei huomattu pelkästään isän 
sosiaalisen aseman siirtymistä tutkimalla. 

Beller, Emily (2009). Bringing intergenerational social mobility research 
into the twenty-first century: Why mothers matter. American 
Sociological Review, 74(4), 507-528.



Vanhemmuuden mallit periytyvät

• Tutkimuksissa on nähty merkkejä siitä, että sekä negatiiviset että 
positiiviset vanhemmuuden mallit periytyvät ylisukupolvisesti. Näin 
sekä positiiviset sosiaaliset ja koulutukseen kannustavat taidot että 
ongelmakäyttäytyminen siirtyvät sukupolvelta toiselle.  Vanhemmuus 
on ylisukupolvinen suojaava tekijä tai riskitekijä nuoren kehitykselle. 

Conger, R. D., Belsky, J., & Capaldi, D. M. (2009). The intergenerational 
transmission of parenting: Closing comments for the special section.
Developmental Psychology, 45(5), 1276-1283. 



Hyvinvoivat vanhemmat           Hyvinvoivat   lapset?

• Vanhempien subjektiivisen hyvinvoinnin yhteyttä lasten hyvinvointiin tutkittiin Iso-
Britanniassa tehdyssä pitkittäistutkimuksessa. 

• Tutkimuksessa todettiin, että tämä yhteys oli olemassa, mutta pienempi kuin etukäteen 
oletettiin. 

• Sen sijaan tärkeämpää lasten hyvinvoinnille oli vanhempi-lapsi-suhteen laatu. 
Interventiot tulisikin suunnata vanhempi-lapsi suhteen laadun parantamiseen eikä vain 
vanhempien hyvinvoinnin parantamiseen. 

• Lisäksi lasten tyytyväisyyden parantamiseen tulisi suunnata erikseen interventioita. 
Tyytyväisemmät lapset hyötyivät erityisesti äidin hyvinvoinnista ja hyvästä äitisuhteesta 
enemmän kuin ne lapset, joiden tyytyväisyys oli kovin matala. 

• Myös perheiden köyhyyttä tutkittaessa lapsen näkökulma tulisi ottaa huomioon. Koska 
lapsilla ei ole perheen sisällä vaikutusmahdollisuuksia, perheen sisällä köyhyys saattaa 
kohdistua enemmän lapsiin kuin aikuisiin. 

Clair, A. (2012). The Relationship Between Parent's Subjective Well-Being and the Life 
Satisfaction of Their Children in Britain. Child Indicators Research, 5(4), 631-650. 



Lasten kaltoinkohtelu

• Lapsena koetulla kaltoinkohtelulla on pitkät aikuisiälle ulottuvat vaikutukset 
työllistymiseen, taloudelliseen asemaan ja terveyteen. Yhdysvalloissa 
tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että lapsena kaltoinkohtelua kokeneiden 
keskuudessa oli enemmän työttömyyttä, köyhyyttä ja terveydenhoidon 
käyttöä. Myös heistä suurempi osa oli sosiaalijärjestelmän piirissä. 
Vanhempien alhainen sosiaalinen asema on riskitekijä lasten 
kaltoinkohteluun. Tutkijoiden mukaan tämän tutkimuksen tuloksissa onkin 
havaittavissa mahdollinen mekanismi väkivallan ylisukupolviseen 
siirtymään. Tutkimus peräänkuuluttaakin interventioita, ennalta ehkäiseviä 
toimia ja hoitoa kaltoinkohtelun ja hyväksikäytön uhreille.

Zielinski, D. S. (2009). Child maltreatment and adult socioeconomic well-
being. Child Abuse & Neglect, 33(10), 666-678



Koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolelle 
jäävät nuoret 
• Pekka Myrskylä on tehnyt seurantatutkimusta vuosina 2003-2009 15-29-vuotiaista nuorista, jotka 

ovat peruskoulun jälkeistä koulutusta ja jotka ovat työmarkkinoiden ulkopuolella.

• Vanhempien tausta vaikuttaa aikuistuvaan nuoren ulkopuolelle jäämiseen. Ulkopuolisten nuorten 
vanhemmat ovat usein keskimääräistä huonommin koulutettuja ja kuuluvat alimpiin 
sosioekonomisiin ryhmiin. Runsas kolmannes vanhemmistakin on ollut työttöminä.

• Seuranta-ajan jälkeen 36 % nuorista oli edelleen ulkopuolisena tai työttömänä. 

• Koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolelle olevat nuoret ovat hyvin pienituloisia. Työvoiman 
(työlliset + työttömät) keskitulot ovat 32 200 euroa. Nuorten työttömien suomalaismiesten 
keskitulot ovat 11 900 euroa, vieraskielisten miesten 9 400 ja naisten 5 800. Työttömien tulotaso 
on noin puolet työvoiman tulotasosta ja muuten ulkopuolisten taas puolet työttömien tulotasosta

Myrskylä, P. (2011). Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella. Helsinki: Työ- ja 
elinkeinoministeriö.



Köyhyys ja syrjäytyminen



Sosiaalinen liikkuvuus Euroopassa

• Pohjois-Euroopassa liikkuvuus on suurempaa kuin Etelä-Euroopassa, jossa 
sosiaaliset asemat ja tulotaso siirtyvät sukupolvelta toiselle. Lisäksi 
vanhempien ja lasten sukupuoli vaikuttaa liikkuvuuteen. Äidin taloudellinen 
ja sosiaalinen hyvinvointi vaikuttaa enemmän lasten sosiaaliseen asemaan. 
Tämä ylisukupolvinen siirtymä on myös tyttärille suurempi kuin pojille. 

Alberto Molina, J., Navarro, M., & Walker, I. (2011). Intergenerational well-
being mobility in europe. Kyklos, 64(2), 253-270.

• 2007 tehdyssä tutkimuksessa todetaan, että sosiaalinen liikkuvuus 
Pohjoismaissa on epälineaarista verrattuna esimerkiksi Iso-Britanniaan. 

Bratsberg, B., Roed, K., Raaum, O., Naylor, R., Jantti, M., Eriksson, T., et al. 
(2007). Nonlinearities in intergenerational earnings mobility: Consequences 
for cross-country comparisons. Economic Journal, 117(519)



Perhetaustan vaikutus tuloihin

• Ruotsissa on tutkittu 1932-68 syntyneitä miehiä ja perhetaustan 
yhteyttä heidän tuloihinsa. On todettu, että noin 1950 syntyneillä 
miehillä perhetaustan vaikutus oli 17 % pienempi kuin 30-luvulla 
syntyneiden. Tähän tutkimuksessa uskotaan vaikuttaneen ennen 
kaikkea koulutusjärjestelmässä tapahtuneet uudistukset. Sitä 
myöhemmin syntyneillä miehillä perhetaustan vaikutus on taas ollut 
lievässä kasvussa. 

Bjorklund, A., Jantti, M., & Lindquist, M. J. (2009). Family background 
and income during the rise of the welfare state: Brother correlations in 
income for swedish men born 1932-1968. Journal of Public Economics, 
93(5-6), 671-680. 



Sosiaalinen pääoma

• Vanhempien koulutustaustan on tutkittu vaikuttavan sosiaaliseen 
liikkuvuuteen. Vanhempien koulutustaustan on todettu olevan yksi 
tekijä, joka ennustaa lasten sosiaalisen aseman putoamista 
(downward social mobility). Tutkimuksissa puhutaankin sosiaalisesta 
pääomasta, joka siirtyy ylisukupolvisesti vanhemmilta lapsille ja 
vaikuttaa lasten pärjäämiseen aikuisena ja sosiaaliseen asemaan. 
Joissakin tutkimuksissa on nähty, että tämä sosiaalinen pääoma 
vaikuttaa sosiaaliseen liikkuvuuteen ja lasten sosiaaliseen asemaan 
enemmän kuin vanhempien pelkkä tulotaso. 

Alm, S. (2011). Downward social mobility across generations: The role 
of parental mobility and education. Sociological Research Online, 16(3), 
2. 



Huono-osaisuuden kasautuminen

• Huono-osaisuus kasautuu. Miisa Törölä tutki oikeuspsykiatristen potilaiden 
sosiaalista taustaa ja totesi suurimman osan tutkittavista olevan osa 
huono-osaisuuden ja yhteiskunnan väliinputoajien ylisukupolvista ketjua. 
Monilla heistä oli taustallaan moniongelmainen lapsuudenkoti, jossa 
monet eri huono-osaisuuden muodot olivat läsnä, esimerkiksi vanhempien 
päihdeongelmat ja köyhyys. Lapsuuden kodin huono-osaisuudella oli yhteys 
heidän elämänkulkuunsa. Vanhempien päihdeongelmat saattoivat ajaa 
myös lapset käyttämään päihteitä ja moniongelmainen lapsuuden perhe 
saattoi laukaista lapsissa mielenterveysongelmia. 

Törölä, Miisa: Oikeuspsykiatristen potilaiden sosiaalinen tausta teoksessa 
Niemelä, M., & Saari, J. (2013). Huono-osaisten hyvinvointi suomessa. 
Helsinki: Kelan tutkimusosasto.



Pitkäaikaisten sosiaaliturvan asiakkaiden 
kanssa työskentely
• Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa tarkasteltiin sosiaalityöntekijöiden työskentelyä sosiaaliturvan 

pitkäaikaisten asiakkaiden kanssa. 

• Työntekijöiden huoli kohdistui erityisesti pitkäaikaisen sosiaaliturvan ylisukupolviseen 
vaikutukseen perheiden lapsiin. 

• Keskeisiä asiakasryhmiä olivat maahanmuuttajataustaiset henkilöt, yksinhuoltajaäidit, nuoret 
aikuiset, yksinäiset miehet ja naiset. Usein pitkäaikaisasiakkailla oli heikot siteet työmarkkinoihin, 
alhainen koulutustausta, maahanmuuttajatausta, huono terveydentila, heikot taloudelliset ja 
poliittiset resurssit.

• Tutkimuksessa todettiin, että sosiaalityöntekijät yrittivät etsiä yksilöllisiä ratkaisuja rakenteellisiin 
ongelmiin. 

• Pitkäaikaisten asiakkaiden selviytymistä parantavan sosiaalityön edellytyksenä on tutkimuksen 
mukaan rakentava työympäristö, tukevat yhteiskunnalliset rakenteet (esim. työmarkkinoiden 
inklusiivisuus) ja sektorit ylittävä viranomaisyhteistyö.

Marttila, A., Johansson, E., Whitehead, M., & Burstrm, B. (2012). Dilemmas in providing resilience-
enhancing social services to long-term social assistance clients. A qualitative study of swedish social 
workers. BMC Public Health, 12(1), 517-527. 



Vähemmistöt ja 
monikulttuurisuus



Terveys- ja hyvinvointierot

• Iso-Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa on todettu, että etniset 
vähemmistöt kärsivät ylisukupolvisesti huonommasta terveydestä 
kuin valtaväestö. Tämä terveydellinen epätasa-arvo näyttää siirtyvän 
ylisukupolvisesti niin, että toinen sukupolvi on terveydentilaltaan 
huonommassa asemassa kuin ensimmäinen. Tähän ylisukupolviseen 
siirtymään ei vaikuta edes sosiaalinen nousu tai terveystavat. 

Smith, N. R., Kelly, Y. J., & Nazroo, J. Y. (2009). Intergenerational 
continuities of ethnic inequalities in general health in england. Journal 
of Epidemiology and Community Health, 63(3), 253-258. 



Rikollisuus ja väkivalta



Rikollisuuden ylisukupolviset ketjut

• Hollantilaisessa tutkimuksessa tutkittiin rikollisuuden ylisukupolvista 
siirtymistä viiden sukupolven ajan. Tutkimuksessa huomattiin, että 
isän tai äidin rikollisuus lisäsi jonkin verran riskiä jälkikasvun 
rikollisuudelle. Tutkituissa perheissä oli myös muita riskitekijöitä 
(kuten päihdeongelmia, perheväkivaltaa, rikkinäisiä koteja), jotka 
mahdollisesti vaikuttivat rikollisuuden siirtymiseen. Rikollisuuden 
siirtymisen riski väheni, mikäli vanhemman rikollinen toiminta ja 
tuomiot olivat tapahtuneet ennen lapsen syntymää ja hän oli 
sittemmin lopettanut rikollisen toiminnan. 

Bijleveld, C. C. J. H., & Wijkman, M. (2009). Intergenerational continuity 
in convictions: A five-generation study. Criminal Behaviour & Mental 
Health, 19(2), 142-155



Perheväkivalta

• Suomessa 9. luokkalaisia tutkineessa tutkimuksessa todettiin, että 
perheväkivallan eri muodot vaikuttavat nuoren hyvinvointiin ja 
monenlaiseen riskikäyttäytymiseen. Negatiivisen kierteen 
katkaisemiseksi onkin olennaista, että nuorten kanssa työskentelevät 
ammattilaiset kiinnittävät huomiota kaikkiin perheväkivallan 
muotoihin, myös sen lievempiin muotoihin. 

Lepistö, S., Luukkaala, T., & Paavilainen, E. (2011). Witnessing and 
experiencing domestic violence: A descriptive study of adolescents.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, 25(1), 70-80. 



Terveys ja mielenterveys



Mielenterveysongelmien ylisukupolvisuus

• Iso-Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa on todettu 
mielenterveysongelmien siirtyvän ja vaikuttavan ylisukupolvisesti. 
Äidin mielenterveysongelmat vaikuttivat lapsen kouluttautumiseen, 
aikuisiän kotitalouden tuloihin ja rikollisuuteen. Näin 
mielenterveysongelmien ylisukupolvisuus on yksi mekanismi, jolla 
sosioekonominen huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle. 

Johnston, D. W., Schurer, S., & Shields, M. A. (2013). Exploring the 
intergenerational persistence of mental health: Evidence from three 
generations. Journal of Health Economics, 32(6), 1077-1089.



Asuminen, yhteisöt ja 
ympäristö



Nuoret asunnottomat

• Riskitekijöitä, jotka johtavat nuorten aikuisten asunnottomuuteen, 
ovat tutkimuksen mukaan ongelmainen perhetausta, 
sopeutumisvaikeudet koulussa ja perheväkivallan tai hyväksikäytön 
uhriksi joutuminen. 

• Tutkimus korostaakin asunnottomuuden ehkäisemiseksi vaikeissa 
perheolosuhteissa olevien nuorten varhaista tunnistamista ja 
tukemista. 

van den Bree, M. B. M., Shelton, K., Bonner, A., Moss, S., Thomas, H., & 
Taylor, P. J. (2009). A longitudinal population-based study of factors in 
adolescence predicting homelessness in young adulthood. Journal of 
Adolescent Health, 45(6), 571-578. 



Päihteet ja riippuvuudet



Vanhempien päihderiippuvuuden yhteys 
aikuisten lasten masennukseen
• Tutkimuksessa todettiin, että vanhempien pitkäaikainen päihdeongelma

johti vakaviin seurauksiin, jotka vaikuttivat lasten elämään vielä
aikuisenakin. 

• Päihdeongelmaisten vanhempien aikuisilla lapsilla oli jopa 69% suurempi
todennäköisyys sairastua masennukseen kuin muilla. 

• Huume- ja päihdeongelmalla on ylisukupolviset seuraukset. Tämän takia
tarvitaan interventioita, jotka takaavat lapsille terveen kehitysympäristön. 

Fuller-Thomson, E., Katz, R. B., Phan, V. T., Liddycoat, J. P. M., & 
Brennenstuhl, S. (2013). The long arm of parental addictions: The association 
with adult children's depression in a population-based study. Psychiatry 
Research, 210(1), 95-101.


