
 

 

 

 

PARASTA LAPSILLE!  

Lasten (alle 18-vuotiaiden) hyvinvointi Keski-Suomen kunnissa 

HAUKKALAN SÄÄTIÖN VIIDES ASIANTUNTIJAFOORUMI 

Ajankohta: torstaina 23.11.2016 klo 12.00–16.00  

Paikka: Cygnaeustalo, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä  

 

Puheenvuorojen diaesitykset ladattavissa Haukkalan säätiön kotisivuilta 

Ohjelma 

12.00  Avaus – Kohti lapsiystävällistä Keski-Suomea 

Päivi Fadjukoff, dosentti, Haukkalan säätiön hallituksen sihteeri ja  

foorumin puheenjohtaja 

Päivi Fadjukoff toivotti osallistujat tervetulleeksi säätiön viidenteen foorumiin. 

Haukkalan säätiön tavoitteena on koota ja yhdistää erilaisia näkemyksiä – tä-

mänkin tilaisuuden kautta.  

Haukkalan säätiön tehtävänä KSLAPE-hankkeessa on ollut maakunnan lapsioh-

jelman kokoaminen. Lapsiohjelma on saatavilla KSLAPE-hankkeen sivuilla osoit-

teessa: http://www.ks2020.fi/uudistuksen-karkihankkeet/kslape/hankekokonai-

suudet/toimintakulttuurin-muutos/lapsiystavallinen-maakunta/  

Tule mukaan rakentamaan lapsiystävällistä Keski-Suomea! Nyt etsitään hyviä 

lapsitekoja 101 keskisuomalaista lapsitekoa -kampanjassa. Ilmoita teosta osoit-

teessa: https://haukkalansaatio.com/101-keskisuomalaista-lapsitekoa/   

 

12.10  Suomalaisoppilaiden hyvinvointi kansainvälisessä vertailussa 

Professori Jouni Välijärvi, Koulutuksen tutkimuslaitos 

Suomalaisten koululaisten tyytyväisyys omaan elämäänsä oman arvion mukaan 

on kansainvälisessä vertailussa viidenneksi korkein. Etelä-Amerikan valtioissa on 

vielä tyytyväisimmät oppilaat. Tarkasteltaessa suomalaisten tyttöjen ja poikien 

tyytyväisyyttä elämäänsä, suurempi osa pojista kuin tytöistä on elämäänsä erit-

täin tyytyväisiä. Suomalaisten koululaisten koeahdistus verrattuna kansainväli-

sesti on kolmanneksi alinta. Tarkasteltaessa sukupuolittain, Suomessa koeahdis-

tuneisuus on yleisempää tytöillä. Heikosti menestyvillä oppilailla suhtautumi-

nen kokeisiin on huomattavasti pelokkaampaa kuin paremmin menestyneillä. 

Suomessa oppilaiden ulkoisiin palkkioihin sidottu suoritusmotivaatio on muihin 

verrattuna huomattavasti vähäisempää. Ulkoisella palkkiolla on tarkoitettu tut-

kimuksessa ylempää koulutustasoa. Korkeammasta sosioekonomisesta taustasta 

tulevilla suoritusmotivaatio on korkeampi kuin muilla. Ylipäänsä korkeampi so-

sioekonominen tausta vaikuttaa myönteisesti oppilaan hyvinvointiin ja menes-

tymiseen koulussa. Keskusteltiin perheiden mahdollisuudesta tukea lapsiaan 

http://www.ks2020.fi/uudistuksen-karkihankkeet/kslape/hankekokonaisuudet/toimintakulttuurin-muutos/lapsiystavallinen-maakunta/
http://www.ks2020.fi/uudistuksen-karkihankkeet/kslape/hankekokonaisuudet/toimintakulttuurin-muutos/lapsiystavallinen-maakunta/
https://haukkalansaatio.com/101-keskisuomalaista-lapsitekoa/


 

 

kouluttautumiseen. Mm. lukiokoulutukselle kertyy suuria kustannuksia moni-

lapsisessa perheessä. 

Yhteenkuuluvuus kouluyhteisöön on tilastojen mukaan vähentynyt Suomessa 

15 vuoden aikana. Tämä voi heijastella yhteiskunnan kulttuurista kehitystä, 

jossa nuorisokulttuuri on pirstaloitunut yhä pienempiin alakulttuureihin. Mikä 

on koulun rooli yhteenkuuluvuuden edistäjänä ja miten sitä voidaan tukea? 

Oppilas-opettaja-suhteen koettu laatu on sidoksissa selvästi sukupuoleen: pojilla 

on enemmän kokemuksia opettajan epäoikeudenmukaisesta toiminnasta. Erityi-

sesti nämä liittyvät kurinpitoon. Tyttöjen sosiaalistuminen koulun normeihin on 

vahvempaa kuin pojilla. Kiusaamiskokemuksia ei aineistossa tule esiin prosentu-

aalisesti paljon, mutta jokaiseen on puututtava, koska ne ovat henkilökohtai-

sella tasolla isoja asioita. Pojilla kiusaamiskokemukset olivat tyttöjä yleisempiä. 

Kiusaamiskokemuksilla, yhteenkuuluvuudella ja opettajien tuella oli vahva kes-

kinäinen yhteys niin, että kiusaamista kokeneilla oli enemmän ulkopuolisuuden 

kokemuksia. Kiusaaminen liittyy siten monin tavoin koulun sosiaaliseen toimin-

taan. 

Suomessa nuorten liikkuminen koulussa ja vapaa-aikana on OECD-maiden ta-

soa. Liikkumisen määrä on vahvasti yhteydessä oppilaan sosioekonomiseen 

taustaan. 

Työssäkäyvien nuorten koulumenestys on heikompaa. Tähän kannattaa kiinnit-

tää huomiota.  

 

12.40 Kouluterveyskyselyn tulokset Keski-Suomen kuntien ja koulujen kannalta 

Erikoistutkija Nina Halme, Terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuslaitos 

Puheenvuorossa käytiin läpi, missä Keski-Suomessa mennään LAPE-tavoitteissa.  

Kouluterveyskyselyn tulokset ovat vapaasti hyödynnettävissä osoitteessa: 

https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia. Tammi-

kuun aikana tulee mahdollisuus tarkastella tuloksia eri muuttujittain. Uutta on, 

että tietoa saadaan 4.–5.-luokkalaisista sekä heidän huoltajistaan. On tärkeää 

saada mahdollisimman kattavaa alueellista tietoa LAPE-kärkihankkeen ja sote-

uudistuksen tueksi. Tähän toivotaan vaikutettavan kunnissa ja kouluissa, joissa 

kyselyyn vastaaminen konkreettisesti tehdään. 

Poimintoja kyselyn tuloksista:  

Esityksessä vertailtiin kuutta keskisuomalaista kuntaa: Keuruu, Jyväskylä, Jämsä, 

Saarijärvi, Viitasaari ja Äänekoski. 

Keskusteluvaikeudet huomattavasti yleisempiä nuorilla, jos äidin koulutustaso 

matala; syntyperä ulkomainen; toimintarajoitteita; kodin ulkopuolelle sijoi-

tettu. Tulos asettaa näiden perheiden tuelle huomattavia vaateita. 

Tyttöjen yksinäisyys huomattavasti poikia yleisempää, vaikka pojilla on huo-

mattavasti vähemmän läheisiä ystäviä kuin tytöillä. Yksinäisyys on yhteydessä 

https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia


 

 

koettuun ahdistuneisuuteen. Keski-Suomessa yksinäisiä nuoria on yhtä paljon 

kuin maassa keskimäärin. Keskisuomalaisten kaupunkien välillä on suuria eroja, 

erityisesti lukioikäisillä. Ilmiön arveltiin liittyvän ystävien siirtymiseen muihin lu-

kioihin tai oppilaitoksiin. 

Yksinäisten ja koulukiusattujen nuorten osuus on huomattavasti suurempi sijoi-

tettujen ja ulkomaalaisten keskuudessa. Nämä nuoret olisi tärkeä tavoittaa var-

haisessa vaiheessa. Kiusatuilla nuorilla on myös enemmän luvattomia koulu-

poissaoloja. Keuruulla koulukiusaaminen näyttää olevan yleisemmin koettua 

kuin muissa suurissa keskisuomalaisissa kunnissa. 

Peruskoulun jälkeiset opintosuunnitelmat puuttuvat muita useammin toiminta-

rajoitteisilta, ulkomailla syntyneiltä sekä äidin matalan koulutustason nuorilta. 

Sijoitettujen nuorten osuus ei poikennut keskimääräisestä. Keski-Suomessa 

jatko-opintosuunnitelma puuttuu keskimääräistä useammin keuruulaisilta ja 

jämsäläisiltä nuorilta. 

Irrallisuus ja kiinnittymättömyys luokka- ja kouluyhteisöön lisää riskiä koulutuk-

sen keskeyttämiseen; on yleisempää ulkomailla syntyneillä ja toimintarajoittei-

silla nuorilla.  

Koulun aikuisia ei koeta tahoiksi, joiden kanssa oppilaat kokisivat voivansa kes-

kustella heitä askarruttavista asioista.  

Raittiiden nuorten osuus on lisääntynyt, mutta kannabiksen kokeilua esiintyy 

aiempaa enemmän. Kannabiksen kokeiluosuudet eroavat suuresti koulutason 

suhteen. Kokeilut yleisempiä isoissa kunnissa. 8.–9.-luokkalaisten arvion mu-

kaan huumeiden hankinta on helpompaa Jyväskylässä, Jämsässä ja Äänekos-

kella kuin koko maassa keskimäärin. Äänekoskella noin 50 % sanoo, että huu-

meiden hankkiminen on helppoa. 

Hyvinvointivajeet kasautuvat usein samoille lapsille.  

Keskustelua ja kommentteja 

Yhteenvetona esityksen perusteella summattiin, että mahdolliset koulupudok-

kaat ovat poikia, joilla on kielteinen arvio opettajista; ovat kiusattuja; kokevat 

ulkopuolisuutta; alhainen koulutustaso ja sosio-ekonominen asema ja on toi-

mintarajoitteita. Todettiin myös, että ulkopuolisuuden kokemusta on opettajan 

vaikea saada selville.  

Päihteiden käyttöön liittyvät asiat, sosiaalinen ympäristö ja verkosto sekä kou-

lunkäyntiin ja oppimiseen liittyvät vaikeudet liittyvät tähän kokonaisuuteen sel-

keästi. Tarkempia tutkimustuloksia on tulossa. 

Muutamia havaintoja tilastoista. Ensiksi, toisen asteen 100 %:n koulutustavoi-

tetta ei ole saavutettu, vaan edelleen 15–20 % nuorista jää ulkopuolelle. Kou-

lutuksen keskeyttäminen on yksi suuri riskitekijä.  

Koulutuksen eriarvoistuminen on kasvanut. Oppilaiden osaamisen taso on pu-

donnut huomattavasti enemmän alimmissa sosioekonomisissa ryhmissä. Tämä 



 

 

kertoo enemmän suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta ja koulun kyvyttö-

myydestä vastata siihen. Aiempi Suomen koulujärjestelmän vahvuus tasa-arvon 

tuottajana on näiden tilastojen valossa menetetty kymmenen vuoden aikana.  

Helsingin Sanomien marraskuussa 2017 julkaisema selvitys, jossa Äänekoski tuli 

esiin heikoimpana kuntana nuorten hyvinvoinnin kannalta, ei perustunut Kou-

luterveyskyselyyn vaan varttuneempien nuorten, 17/18–24-vuotiaiden, syrjäy-

tymistä kuvaaviin mittareihin.  

 

13.10  Ryhmäkeskustelut 

Keski-Suomen kuntien edustajien, eri toimialojen, järjestöjen ja tutkijoiden nä-

kemyksiä siitä, millaisten lasten elämään ja hyvinvointiin liittyvien tekijöiden 

eteen on tehty työtä ja saatu toimimaan hyvin ja mitä pitäisi ottaa paremmin 

huomioon toiminnan kehittämisessä  

 

14.15 Ryhmätyöskentelyssä esiin nousseiden asioiden kokoaminen 

  

RYHMÄ 1  

HYVÄÄ PARANNETTAVAA 

 

- Ala- ja yläkoululaisten liikuntatar-

jontaan on panostettu, esim. JKL Lii-

kuntalaturi ja -veturi sekä mahdolli-

suudet harrastaa ilmaiseksi 

 

- Nuorten Ääni Keski-Suomessa -toi-

minnan kautta Keski-Suomi edelläkä-

vijä lasten ja nuorten osallisuuden 

edistämisessä  

 

-varhaisen tuen ja perhetyön kehittä-

minen 

 

-perhekeskukset tulossa joka kuntaan 

-> vahva tuki perheille  

 

-etsivä nuorisotyö syrjäytymisuhassa 

olevien nuorten tukena 

 

-keskisuomalainen asiantuntijuus las-

ten, nuorten ja perheiden tutkimuk-

sen, koulutuksen ja kehittämisen 

alalla -> uusia toimintamalleja 

 

- ohjautumisessa tarjolla olevaan 

maksuttomaan liikuntatarjontaan ke-

hitettävää 

 

- luontaisen, itselle ominaisen liikun-

nan mahdollisuuksien parantaminen 

 

-eri toimijoiden yhteistyötapojen ke-

hittäminen 

 

-2. asteen uudistuksen tuomiin ongel-

miin varautuminen: nuoret tarvitse-

vat työpaikkaohjaajia suoriutuakseen 

työharjoitteluista -> lisää NEET-nuo-

ria? 

 

-kiusaaminen on laajaa ja sillä on 

kauaskantoiset vaikutukset tulevaan 

(työ)elämään -> keskeyttämisen taus-

talla useimmiten kiusaaminen -> itse-

tunto-ongelmat -> kiusaaminen taus-

talla isolla osalla nuorisopsykiatrian 

potilaita 

 



 

 

- kokemusasiantuntijuus ja vertaistuki 

apuna perheen tukemisessa 

 

-kolmannen sektorin työ, mm. har-

rastustoiminta 

 

-puhdas ruoka, ilma ja luonto -> ter-

veellisen elämän mahdollisuudet  

 

 

-vanhemmat/aikuiset eivät puutu kiu-

saamiseen  

 

-kiusattujen auttamisen malli puuttuu 

 

-nuoret tarvitsevat aikuisen tukea ja 

ohjausta  

 

-laajempi tiedottaminen perheiden 

varhaisen tuen mahdollisuuksista 

 

-varhaiskasvatuksen merkitystä nos-

tettava itsetunnon vahvistamisessa ja 

tukemisessa  

 

 

 

 

RYHMÄ 2 

 

 

HYVÄÄ  PARANNETTAVAA 

-osaajien ammattitaito: ihmisen koh-

taamisen taito ja sisällöllinen osaami-

nen 

 

-tahtoa tehdä, draivi toimia, esim. 

lasten terveydenhoito, rokottaminen 

 

-hyvät lasten liikuntamahdollisuudet 

 

-eroauttaminen on kehittynyt mata-

lan kynnyksen palveluksi 

 

-foorumit, joissa eri ammattilaiset 

kohtaavat ja verkostoituvat 

 

-nuorten näkökulma huomioidaan, 

mm. oppilaskuntatoiminta 

 

-nykyvanhempien sukupolvi on sosi-

aalisissa taidoissa vanhempiaan taita-

vampia -> isien vahvempi mukaan-

tulo perhe-elämään 

 

- yhteistyö ammattiryhmien välillä 

 

-vaikea tunnustaa negatiivisia asioita, 

asioille ei haeta ratkaisuja -> pitkä-

jänteisten ratkaisujen hakeminen 

puuttuu 

 

-lasten kehitystaso paremmin huomi-

oitava lapsia koskevien muutosten ar-

vioinnissa 

 

-kilpailuttamisen ongelmat, lyhytnä-

köisyys 

 

-osallistuvien nuorten edustuksellisuus 

-> miten heikommassa asemassa ole-

vat nuoret pääsevät esiin? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RYHMÄ 3 

 

HYVÄÄ PARANNETTAVAA 

-nuorten pariin jalkautumalla ääni 

hiljaisille: pienryhmätoiminta, koke-

musasiantuntijatoiminta, ym. 

 

-perheet ja muut lähiyhteisöt mukaan 

kouluyhteisöön alusta lähtien -> eri-

laiset perheet mukaan toimintaan, 

vanhemmuuden tuki 

 

-kiinnittymisen uudet keinot: some, 

harrastukset, yhteisöllinen opiskelu-

huolto 

 

 

-yhteiskunnan kaksi diskurssia: nuoret 

huippuosaajia <–> eriarvoistumiske-

hitys -> arvostetaan liikaa koulusuo-

rituksia: puhutaan paljon yhteisölli-

syydestä, mutta siitä ei saa kehuja 

koulussa 

 

- Ulkopuolisuuden tunne, kiinnitty-

mättömyys -> pitkäaikaiset seurauk-

set minäkuvaan, identiteettiin 

 

 

RYHMÄ 4 

 

 

HYVÄÄ PARANNETTAVAA 

- erot kuntien välillä ilmaisevat, että 

joillain tekijöillä voidaan vaikuttaa 

 

-luotettavia aikuisia seurakunnasta ja 

järjestöistä -> opettaja voi olla pelot-

tava lapsen näkökulmasta kouluorga-

nisaatiossa 

 

-MLL:n koulukiusaamisen jälkihoito-

pilotti meneillään 

 

-lasten ja nuorten erityinen tuki -> 

apua perhekeskuksista? ”HYPE-tiimi”, 

moniammatillisuus, SI-SO-TE 

 

-etsivä nuorisotyö koululla ”NEPA” -

> srk nuorisotyöntekijät ala- ja ylä-

kouluilla -> koulutusta ryhmäytymi-

seen 

 

-kaupungin ja srk välillä yhteinen 

OPS (JKL), samoin MLL, paljon kun-

tasopimuksia 

 

-Kouluterveyskysely on hyvä väline 

seurata kunnan toimintaa 

 

-ongelmien kasautuminen samoille 

nuorille ja perheille -> lasten ja nuor-

ten eriarvoistuminen 

 

- osa riskitekijöistä tunnistetaan, osa 

perheiden omia kokemuksia, joihin 

tulisi päästä paremmin kiinni 

 

-lasten yksinäisyys: vaikenemisen 

kulttuuri lisää yksinäisyyttä-> yksin-

pärjäämisen kulttuuri -> lisää avoi-

muutta ja luottamuksen rakentamista 

yhteiskuntaan 

 

- avioerolasten lisääntynyt tuentarve 

-> miehiä tueksi! 

 

-Wilma-järjestelmän pelottavuus il-

moittamisvälineenä 

 

-oppilashuollon palvelut hitaasti saa-

tavilla -> erot kuntien välillä? 

 

 

 

 



 

 

 RYHMÄ 5 

1. Apu ja sen vastaanottaminen 

- paljon julkisia palveluja, mutta niistä on vaikea saada tietoa = pirtaleisuus 

- viranomaispelko nuorilla ja perheillä -> esim. sosiaalityöntekijät 

o jos asian tuo esiin, se johtaa ongelmiin 

o miten pelkoa ja vääriä mielikuvia voidaan hälventää ja korostaa aut-

tajan roolia 

- avun hakeminen voi olla hankalaa 

o jalkautuminen, etsivä nuorisotyö  

▪ liian pienimuotoista toimintaa nykyisellään 

o kouluissa enemmän tietoa auttamisjärjestelmästä, viranomaistyösken-

telystä jne.  

 

2. Ryhmän muodostamisen haaste  

 - miten koulu ja muut tahot voivat tukea ryhmän muodostamisessa institutio-

naalisissa yhteyksissä, joissa vaihtuvuutta ym. muutoksia 

o panostetaanko tarpeeksi?   

 

3. Oppilaan, lapsen, nuoren, työntekijän oma vastuu 

- vastapoolina järjestelmän vastuulle 

- osallisuus, oikeudet ja vastuut keskusteluun 

 

Kommentteja keskusteluun 

Sote-uudistus ei tullut esiin keskusteluissa. Kuinka säilytetään toimiva yhteistyö-

rakenne ja keskusteluyhteys kuntiin, jotta lapset, nuoret ja perheet saavat tar-

vitsemansa avun, tuen ja palvelut? Asia on huomioitava uudistuksessa.  

  

15.00 Kommenttipuheenvuoro lastenpsykiatrian näkökulmasta 

Lastenneurologian ja lastenpsykiatrian erikoislääkäri Kirsi Mustonen, Keski-Suo-

men sairaanhoitopiiri 

Keski-Suomeen tarvitaan uudenlaista toimintakulttuuria: lisää yhteistä resiliens-

siä ja yhteisöjen mentalisaatiokykyä, joka johtaa merkityksellisyyden tuntee-

seen. Lasten mielenterveystyöhön kiinnitetään tulevina vuosina huomiota.  

Lisätietoa ja toimintaan mukaan haluavat voivat ilmoittautua kirsi.musto-

nen@ksshp.fi   

Keskustelua 

Raija Harju-Kivinen kertoi KSLAPE-hankkeen toiminnoista ja tulevista koulutuk-

sista. Lapset puheeksi -koulutus alkaa vuoden 2018 alussa. Toinen, päättäjille ja 

työntekijöille kohdennettu toimintakulttuurin muutokseen tähtäävä koulutus 

mailto:kirsi.mustonen@ksshp.fi
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alkaa myös alkuvuodesta. Siinä saadaan tietoa mm. lapsivaikutuksen arvioin-

nista, lapsibudjetoinnista, osallisuuden vahvistamisen keinoista, erilaisista työ-

menetelmistä, jne. Lisätietoa tilaisuuksista hankkeen nettisivuilla: 

http://www.ks2020.fi/uudistuksen-karkihankkeet/kslape/  

Keski-Suomessa on tällä hetkellä hyvät resurssit kehittää maakunnan lapsi- ja 

perhetyötä monien eri hankkeiden ja muiden toimijoiden myötä. Voimavaro-

jen yhdistäminen kokonaisuudessa on tärkeää sekä yhteisen keskustelun synnyt-

täminen eri toimijoiden välille.  

Valtakunnallisessa LAPE-hankkeessa on tällä viikolla esitetty, että perhekeskuk-

set olisivat maakunnan toimintaa. Jos tämä toteutuu, on entistä tärkeämpää 

miettiä yhdyspinta kunnan sivistystoimen ja soten kesken.  

  

15.30 Päätöspuheenvuoro 

Lea Pulkkinen, professori, Haukkalan säätiön hallituksen puheenjohtaja 

Kiitos aktiivisesta keskustelusta! 

Edelleen on tarve löytää hyviä ratkaisuja lasten ja perheiden palvelujen saatta-

misessa uusiin rakenteisiin.  

On hyvä, että lasten hyvinvointi, mielenterveystyö mukaan lukien, on tullut 

päivän esityksissä esille näin laaja-alaisesti. Emootioita voidaan säädellä ja ne 

ovat yhteydessä hyvinvointikokemukseen. Pelkästään kognitiivinen osaaminen 

ei elämässä menestymistä ratkaise, vaan hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja ongel-

manratkaisutaitoihin liittyvät taidot ovat erittäin tärkeitä. Nämä ovat jääneet 

sivuun koulu- ja varhaiskasvatusjärjestelmässä, jossa kohdataan koko ihminen – 

lapsi.  

Lapsilähtöinen toimintakulttuuri yhteiskunnassa merkitsee lapsen elämäntilan-

teen ja ajattelutavan sekä tunteiden ymmärtämistä ja niihin vastaamista koko-

naisuutena. 

Erillisyyden, yksinäisyyden, kuulumattomuuden tunteiden poistamiseksi on teh-

tävä nykyistä enemmän. Keinona tähän voisi olla koulupäivän rakenteen muut-

taminen kansainvälisen terminologian mukaiseen muotoon (extended educa-

tion) kattamaan opetuksen ohella oppilaiden valinnaista harrastustoimintaa ja 

tarpeen mukaista hoivaa joustavasti koulupäivään sijoitettuna. Tästä on saatu 

hyviä kokemuksia. Tutkimustietoa on paljon siitä, että koulussa olevat ryh-

mäyttämismahdollisuudet, kuten harrastusryhmät, kiinnittävät lapset paremmin 

kouluyhteisöön. Tämä vähentää kiusaamista määrällisesti, kehittää sosiaalisia ja 

työskentelytaitoja ja vähentää yksinäisyyttä ja ahdistuneisuutta sekä parantaa 

koulumenestystä.Etelä-Koreassa järjestettiin heinäkuussa 2017 aihepiiriä koskeva 

laaja kansainvälinen foorumi, jossa 12 maan edustajat kuvasivat tilannetta 

omassa maassaan ja jossa Lea Pulkkinen piti opetus- ja kulttuuriministeriön 

kanssa valmistellun esityksen Suomen tilanteesta. Seuraava foorumi on marras- 

http://www.ks2020.fi/uudistuksen-karkihankkeet/kslape/


 

 

joulukuun vaihteessa 2017 Saksassa, johon hän myös osallistuu OKM:n edusta-

jan kanssa. Suomessa oppituntien ulkopuolisentoiminnan nykytilanne on hyvin 

hajautunut toiminnallisesti sekä lainsäädännöllisesti. Suomessa on perusopetus-

lakiin sisältyvää kerhotoimintaa lähinnä opettajien ohjaamana, mutta sen laa-

juus on riippunut rahoituksesta.  Sipilän hallituksen kärkihankkeessa Taiteen ja 

kulttuurin saavutettavuuden parantaminen lapsille on lapsilta kysymisen kult-

tuuria vahvistettu harrastusmahdollisuuksien tarjonnassa ja toiminnan suunnit-

telussa. Taiteen perusopetuksen sekä lastenkulttuurikeskusten ammattilaisia on 

saatu kouluihin harrastusten ohjaajiksi. Aamu- ja iltapäivätoiminta 1. ja 2. luo-

kan oppilaille on kerhotoiminnan ohella lakisääteistä toimintaa, mutta sen to-

teuttamisessa on kuntien kesken liikaa variaatiota sekä määrällisesti että laadul-

lisesti ja sen kytkentä kerhotoimintaan puuttuu lainsäädännössä. Suomessa on 

potentiaalia koulupäivän rakenteen uudistamiseen siten, että harrastustoimin-

nan ohjaamiseen osallistuvat eri järjestöt, seurakunnat, nuorisotyöntekijät, kult-

tuurialan toimijat ym. lasten ja nuorten parissa toimivat. Osaavaa joukkoa toi-

minnan vetämiseen on olemassa, jotka voivat pedagogien koulutuksen jälkeen 

toimia lasten ja nuorten ohjaajina. 

Tämä on globaalin tason kysymys, johon Suomen on löydettävä ratkaisu. 

Kaikki lapset ja nuoret kohdataan koulun kautta. 

 

Kommenttina puheenvuoroon tiedoksi tuotiin, että AVI:t jakavat avustuksia 

paikalliseen lasten ja nuorten kerho- ja harrastustoimintaan. Hakuaika päättyy 

15.12.2017.  

 

16.00 Foorumi päättyy 

 

 

 

Haukkalan säätiö on aktiivinen, monipuolista asiantuntemusta kokoava lasten ja nuor-

ten hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämisen puolestapuhuja. Se 

on vienyt eteenpäin valtakunnallisesti kiinnostusta herättänyttä maa-

kunnallista lapsiohjelmaa, ja pyrkii yhtenäiseen lapsikäsitykseen ja lasta 

Haukkalan säätiö on osatoteuttajana hallituksen LAPE-kärkihankkee-

seen kuuluvassa Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi (KSLAPE)-

ohjelmassa.  

 

https://haukkalansaatio.com/
http://www.ks2019.fi/uudistuksen-karkihankkeet/kslape/

