
Pamfletti: Opettaja nappaa beetasalpaajaa  

Syrjäytymisongelma koskettaa Suomessa vähintään puolta miljoonaa ihmistä, kun lasketaan mukaan syrjäy-
tyneiden läheiset. Vaikka 90-luvulla tehtyjen leikkausten karut tulokset ovat nähtävissä juuri nyt, koulut ja 
nuorten palvelut ovat jälleen säästökohteina. Apua hakeva nuori hukkuu systeemiin, joka käytännön avun 
antamisen sijaan keskittyy säästöjen toivossa kehittämään työryhmiä ja organisaatiouudistuksia.

Teos Huuto! Lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta (PS-kustannus 2014) näyttää, millaiseen lopputu-
lokseen asiat luisuvat järjestelmissä, joissa palvelut ajautuvat liian kauaksi asiakkaasta, ja mitä vaikutuksia 
koulumaailmaa koskevilla kululeikkauksilla on. Ammattilaisten aika kuluu välilliseen työhön, jossa he 
arvioivat ja ohjaavat nuorta asiantuntijalta toiselle. Asiantuntijoiden näkökulmasta tarkasteltuna kukin 
tekee työnsä hyvin, vaikka kenelläkään ei ole kokonaiskuvaa apua hakevan nuoren elämäntilanteesta.

Huuto!-pamfletin kirjoittajat ovat nähneet, mitä säästötoimenpiteet tarkoittavat käytännössä. Kun 
lapsi tai nuori ja hänen perheensä eivät enää saa apua hädän hetkellä, tilanne pahenee ja lopulta ollaan 
pisteessä, jossa jäljellä ovat vain pakkotoimet. Näin nykyinen järjestelmä säästää alussa rahaa, mutta luo 
samalla ongelmia, joita pyritään jälkeenpäin korjaamaan kalliilla toimenpiteillä.

Pamfletti ei tyydy vain huutamaan apua, vaan tarjoaa myös ehdotuksia asioiden parantamiseksi. Voisi-
vatko auttajat saada luvan käyttää maalaisjärkeä ja auttaa nuorta käytännössä sen sijaan että palveluiden 
keskiössä ovat luodut rakenteet ja niiden puolustaminen? Juuri nyt kouluissa opiskelee nuoria, jotka tu-
levat työskentelemään ammateissa, joita ei vielä ole olemassakaan. Tulisiko koulun keskittyä tästä syystä 
esimerkiksi sosiaalisten taitojen opetteluun ulkoa opeteltavien faktojen sijaan? Voisiko poliittinen päätök-
senteko muuttua sellaiseksi, että uskallettaisiin tehdä pitkällä tähtäimellä kustannustehokkaita päätöksiä, 
vaikka ne aluksi olisivatkin kalliita?

Teoksen kirjoittajiin kuuluu paitsi tutkijoita myös käytännön työtä nuorten kanssa tekeviä. Näkökulmia 
aiheeseen antavat mm. opettaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, poliisi ja opetuspäällikkö.
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20–30 uutta kirjaa opetuksen ja kasvatuksen, sosiaali- ja terveysalan, johtamisen sekä 
yhteiskunnan ajankohtaisista aiheista. 

  

Päivi Hamarus – Pekka Kanervio –  
Laila Landén – Seppo Pulkkinen (toim.)

Huuto!
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta

PS-kustannus, Opetus 2000, nid. 238 s. Hinta 35,-  
978-952-451-623-5

LEHDISTÖTIEDOTE
Vapaa julkaistavaksi

PL 303 
40101 Jyväskylä

Lisätietoja: 
PS-kustannus, Henna Santalahti, tiedotuspäällikkö
henna.santalahti@ps-kustannus.fi • puh. 040 530 7268


