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1. Keski-Suomen lapsiohjelma
Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila ja Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto kutsuivat koolle lapsiasiafoorumin 19.1.2016. Siinä pohdittiin, olisiko maakunnalliselle lapsistrategialle tarvetta Keski-Suomessa ja millainen se voisi olla. Laajapohjainen foorumi piti aloitetta tarpeellisena ja Haukkalan säätiö ilmoittautui halukkaaksi edistämään sen laatimista.
Keski-Suomen vasta nimitetty maakuntajohtaja Tapani Mattila suhtautui lapsiohjelman valmisteluun myönteisesti.
Samanaikaisesti käynnistettiin Sipilän hallituksen valtakunnallinen kärkihanke: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE). Haukkalan säätiön ehdotus Keski-Suomen lapsiohjelman laatimisesta sisällytettiin Keski-Suomen LAPE-hanketta koskevaan rahoitushakemukseen (2016). Se sopi LAPE-hankkeen tavoitteeseen palvelujen toimintakulttuurin muuttamisesta lapsiystävällisemmäksi. Myönnetty rahoitus antoi mahdollisuuden palkata Haukkalan
säätiön hallituksen sihteeri, dosentti Päivi Fadjukoff valmistelemaan lapsiohjelmaa. Hän on
kuvannut sen perusteita monipuolisesti ja tiedottanut siitä laajasti. Hän on osallistunut KeskiSuomen LAPE-hankkeen (KSLAPE) toteuttamiseen Keski-Suomen maakunnallisen LAPEryhmän puheenjohtajana. Maakunnallinen LAPE-ryhmä on toiminut myös hankkeen ohjausryhmänä.
KSLAPE-ohjausryhmä on käsitellyt ja hyväksynyt lapsiohjelman elokuussa 2017. KeskiSuomen maakuntahallitus hyväksyi ohjelman marraskuussa 2017 ja edellytti, että lapsiohjelma tulee huomioida sen edellyttämällä painoarvolla maakuntastrategian toimeenpanosuunnitelmassa (TOPSU). Lapsiohjelman tiivis yhteinen osa on julkistettu nimellä ”LAPSIYSTÄVÄLLINEN KESKI-SUOMI – Keski-Suomi lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin maakunnaksi” sekä Haukkalan säätiön verkkosivuilla että uudistuvan Keski-Suomen maakunnan
sivuilla: http://www.ks2020.fi/wp-content/uploads/2017/10/KESKI-SUOMEN-LAPSIOHJELMA.pdf
Keski-Suomen lapsiohjelman missioksi määriteltiin tavoite tehdä yhdessä Keski-Suomesta
lapsille, nuorille ja perheille paras maakunta, jossa lapsiystävällistä toimintakulttuuria edistetään kaikilla tasoilla. Lapsella tarkoitetaan YK:n lasten oikeuksien sopimuksen mukaisesti
kaikkia alle 18-vuotiaita ja perhekäsite kattaa monimuotoiset perheet. Missio koskee niin syntyperäisiä Suomen kansalaisia kuin maahan muuttaneita.
Visioksi tuli, että Keski-Suomi tunnetaan vuonna 2025 lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin maakuntana. Lasten hyvinvoinnin tukeminen toteuttaa Lapsen oikeuksien sopimuksen keskeisiä yleisperiaatteita: oikeus jäädä eloon ja kehittyä, syrjimättömyys, lapsen näkemyksen kunnioittaminen ja lapsen edun ensisijaisuus. Se on tärkeää myös kestävän kehityksen kannalta, sillä lapset tarvitsevat vahvat eväät menestyäkseen globalisoituneessa maailmassa ja rakentaakseen sitä entistä paremmaksi (YK:n kestävän kehityksen tavoiteagenda).
Kaikkien osallistuminen kasvattaa yhteiskuntaan tekijöitä ja vastuunkantajia.
Lapsiohjelmaan sisältyi toimintastrategia vuosiksi 2017–2018, jossa lähtökohtana olivat
keskisuomalaiset vahvuudet (101 keskisuomalaista lapsitekoa -kampanja), eteneminen valtakunnallisten kehittämishankkeiden tuella, lapsiystävällisen maakunnan ja lapsiystävällisten
kuntien kehittämistavoitteet, lapsiin ja nuoriin liittyvä tutkimus ja koulutus, järjestöt osana
lapsiystävällistä Keski-Suomea, perheystävälliset työpaikat ja lapsille ja perheille suunnatut
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palvelut (kulttuuri, liikunta, matkailu). Lapsiohjelmaan sisältyy päivittyvä osuus, jossa maakunnan alueen toimijat voivat sitoutua mukaan toimimaan lasten hyvinvoinnin hyväksi.
Lapsiystävällisen maakunnan toiminnan mallia toteutetaan laajasti kaikilla tasoilla yksittäisestä lapsen kohtaamisesta organisaatioiden toimintaan ja hallintoon asti julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Perheystävällisen työpaikan toimintamallia kehitetään ja hyviä
keskisuomalaisia lapsitekoja kootaan ja niistä tiedotetaan. Työ tapahtuu kunnissa ja muutamat Keski-Suomen kunnat ovatkin toimineet esimerkillisesti lapsiystävällisyyden edistämiseksi. Jyväskylä on UNICEFin sertifioima lapsiystävällinen kunta.
KSLAPE-hanke on osaltaan vienyt lapsiohjelmatyötä eteenpäin maakunnan alueen kunnissa,
oppilaitoksissa, järjestöissä ja yrityksissä, joita haastetaan ja sitoutetaan mukaan luomaan lapsiystävällistä Keski-Suomea ja koko maakunnan alueelle yhteistä lapsilähtöistä toimintakulttuuria. Hallituksen LAPE-hankkeessa on kaikkiaan neljä kehittämiskokonaisuutta ja ne kaikki
sisältyvät myös KSLAPE-ohjelmaan: (1) lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta vahvistavat
toimintakulttuuri, (2) perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto, (3) varhaiskasvatus ja koulu lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena ja (4) erityis- ja vaativamman tason
palvelujen kehittäminen. KSLAPE on osa Keski-Suomen sote- ja maakuntavalmistelun projektiryhmää. Tärkeä osa KSLAPE:n työtä on maakunnan ja kuntien välisen yhdyspintatyön
tukeminen sivistys-, sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta, ja myös järjestöjen ja seurakuntien
kanssa tehtävän yhteistyön edistäminen.
Keski-Suomen LAPE-suunnitelmaan sisällytetty ajatus lapsiohjelmasta saavutti valtakunnallisesti hyväksyntää, ja jo sellaisenaan tämä ajatus viritti uudenlaista toimintaa. Haukkalan
säätiön tekemä aloite viritti myös UNICEFia selvittelemään lapsiystävällisyyttä, ei vain kuntien, vaan myös maakuntien kannalta.
Myös mediassa on nostettu näkyvästi esiin ajatus Keski-Suomesta lasten ja nuorten hyvinvoinnin kärkimaakuntana.

2. Keski-Suomen kehittämistä ohjaavat suunnitelmat
Keski-Suomen strategia 2040 sisältää maakuntasuunnitelman, jonka Keski-Suomen liitto
on julkaissut 2014 ja joka linjaa, millaista maakuntaa rakennetaan lapsille ja mistä KeskiSuomi tunnetaan maailmalla. Maakunnan kärkialueiksi nostetaan biotalous, digitalous ja
osaamistalous. Osaamistalous tarkoittaa taloudellista toimintaa, jossa hyödynnetään henkisiä
voimavaroja, kuten tietotaitoa ja asiantuntemusta, joka perustuu korkeatasoiseen kasvatus- ja
koulutusosaamiseen. Keski-Suomi haluaa olla tunnettu koulutuksen maakuntana sisältäen
yrittäjäopinnot ja elinikäisen oppimisen.
Keski-Suomen strategiaa 2040 täsmentää 1.12.2017 hyväksytty Keski-Suomen maakuntaohjelma 2018-2021, joka tähtää taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään kehitykseen. Tavoitteena on työpaikkojen ja viennin merkittävä lisääntyminen. Kasvun kannalta
strategisia kärkiä ovat bio-, digi- ja hyvinvointitalous sekä matkailu, joissa kansainvälisyys
on poikkileikkaava elementti.
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Lapset mainitaan Keski-Suomen strategiassa 2040 suunnittelun keskeisenä edunsaajana:
”millaista maakuntaa rakennetaan lapsille”. Tulevaisuus on nykyisten lasten käsissä ja siksi
on tärkeää, että heidän elinoloistaan huolehditaan ennakoivasti. Strategiaan sisältyvä maakuntasuunnitelma ja täsmennetty maakuntaohjelma 2018-2021 keskittyvät elämän aineellisen perustan varmistamiseen. Maakuntaohjelmaa on vielä tarkoitus täsmentää toimeenpanosuunnitelmalla (TOPSU) kehittämistoimenpiteineen ja resursseineen.
Aineellisen perustan ylläpitäminen ja edistäminen vaatii ihmisten omaa panostusta ja hyvinvointia. Keski-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman tukena voidaankin pitää aloitetta, joka on otsikoitu Keski-Suomen ihmislähtöisen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä (KeHO, 2018). Tavoitteena on kehittää ihmislähtöinen tapa ratkaista, rakentaa ja ylläpitää hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä, luoda kansainvälisesti tunnettu suomalaisen hyvinvointiosaamisen ekosysteemi ja edistää siihen pohjaavaa liiketoimintaa. Pyrkimyksenä on
edetä professio-, palvelujärjestelmä- ja organisaatiokeskeisestä toimintamallista kohti mallia,
jonka keskiössä ihminen itse ja yhteisönsä jäsenenä rakentaa omaa ja läheistensä hyvinvointia
ja toimintakykyä. Tämä edellyttää näkökulmaa, joka kattaa ihmisen hyvinvoinnin lapsuudesta
vanhuuteen ja eri-ikäisten ihmisten tarpeiden huomioon ottamisen. Hyvinvoiva lapsi saa
mahdollisuuden kasvaa hyvinvoivaksi aikuiseksi, joka puolestaan tuottaa hyvinvointia perheestään. Osaamiskeskittymän yhtenä tavoitteena on lapsiystävällisen Keski-Suomen kehittäminen.
Fyysisesti ja psyykkisesti hyvinvoivat ihmiset ovat maakunnan tärkeintä resurssia elämän jatkuvuuden ja edellytysten luomisessa. Hyvinvoinnin perusta luodaan lapsuudessa. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila on kertomuksessaan eduskunnalle 2018 kiinnittänyt huomiota
moniin vallitseviin epäkohtiin ja vedonnut lapsipolitiikan uudistamisen ja päätösten lapsivaikutusten arvioimisen puolesta (http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2018/02/LA_eduskuntakertomus_2018_netti_SU.pdf). Hallitus onkin päättänyt käynnistää kansallisen lapsistrategian
valmistelun seuraavaa hallitusta varten lapsi- ja perhemyönteisen yhteiskunnan vahvistamiseksi ja asettanut sitä varten laajan ohjausryhmän.
Seuraavassa esitetään perusteita lapsiystävällisen Keski-Suomen toimintastrategialle
vuosiksi 2019-2025. Tavoitteena on, että sen periaatteita voitaisiin sisällyttää maakuntaohjelmaa (2018-2021) täsmentävään toimeenpanosuunnitelmaan (TOPSU). Maakunnan
lapsiystävällisestä lapsistrategiasta olisi hyvä päättää myös omana itsenäisenä asiakirjanaan. Keski-Suomessa tehtävä työ voi antaa tukea myös valtakunnalliselle lapsipolitiikan ja lapsistrategian valmistelulle.

3. Lasten ja perheiden hyvinvointitavoitteiden konkretisoiminen
Lapsiohjelman konkretisoimista varten tarkennettiin vision ja strategian käsitteitä. Seuraavassa näitä käsitteitä käytetään merkityksissä, jotka on soveltaen poimittu Lagerbohmin,
Lampisen ja Lumian (2015) analyysista Visio ja strategia http://esseepankki.proakatemia.fi/visio-strategia-2/.
Visio on näkemys tavoitetilasta tietyn ajan päästä, kun taas strategia vastaa kysymykseen,
miten tähän tavoitteeseen päästään.
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Vision tulee olla mielellään niin selkeä, että sen voi ilmaista yhdellä lauseella. Visio saa ja
sen kannattaakin olla kunnianhimoinen ja mieleenpainuva, mutta sen pitää olla myös uskottava eli toteutettavissa. Vision määrittelyssä ja etenkin uuden vision määrittelyssä on hyvä pitää yhtenäistä, johdonmukaista linjaa aiempien kanssa. Vision luomisen ja toteuttamisen kannalta tärkeintä on, että kaikki organisaatioon kuuluvat omaksuvat sen ja lähtevät toteuttamaan
jokapäiväistä toimintaansa niin, että tavoitteet toteutuvat. Visiolle ei kannata asettaa pidempää aikarajaa kuin 5 vuotta. Mitä lyhyempi aikaväli on sen helpommin se pysyy kaikkien
mielissä jokapäiväisessä toiminnassa kohti tavoitetta.
Hyvä strategia on visiota toteuttava ja sellainen että sitä toteutetaan toiminnassa määrätietoisesti. Hyvän strategian tulisi olla myös joustava ja helposti toteutettavissa, muutoin se saatetaan liian helpoin perustein hylätä tai unohtaa. Strategia pitäisi olla kaikilla kirkkaana mielessä ja kaikkien tulisi olla sitoutuneita sitä noudattamaan. Hyvästä strategiasta innostutaan ja
sitä halutaan noudattaa. Se pohjautuu tutkittuun ja kokemusperäiseen tietoon siitä, millaisin
toimin vision toteutumiseen voidaan päästä. Parhaimmillaan strategia on siis huolella kirjoitettu suunnitelma joka toteuttaa itse itseään. Myös tehokas strategian seuranta ja mittaaminen
ovat tärkeässä roolissa matkalla tavoitteiden täyttymiseen.
Keski-Suomen lapsiohjelmassa visio määriteltiin maakunnan ominaisuudeksi:
Keski-Suomi tunnetaan vuonna 2025 lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin maakuntana
Vision toteutumista voidaan todentaa vaihtoehtoisilla tavoilla:
1. Vertaamalla Keski-Suomen paremmuutta muihin maakuntiin
2. Osoittamalla Keski-Suomessa tapahtunut myönteinen kehitys
Vertailussa muihin maakuntiin olennainen kysymys on, eroaako Keski-Suomi muista maakunnista joissakin valituissa näkökohdissa, esimerkiksi hyvän lapsuuden peruspilareissa siten,
että se on tunnettu lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin maakuntana. Hyvän lapsuuden
peruspilarit viittaavat 10 näkökohtaan, joilla Pulkkinen luonnehti hyvää lapsuutta Washingtonissa vuonna 2012 järjestetyssä lapsuutta käsittelevässä kansainvälisessä konferenssissa. Suomalaista lapsuutta kohtaan tunnettiin tuolloin suurta kiinnostusta menestyksellisten PISA-tutkimuksen tulosten takia.
1. Turvallinen paikka elää ja oppia ja mahdollisuus terveydenhuollon, ravinnon ja vaatetuksen saamiseen
2. Vahvat perheet ja rakastavat, pysyvät huoltajat
3. Sosiaalinen vuorovaikutus ja ystävyyssuhteet
4. Luova leikki ja fyysinen aktiivisuus
5. Luontoympäristön kunnioitus ja hoito
6. Luova ilmaisu musiikin, tanssin, draaman ja muiden taiteenlajien muodossa
7. Kasvatus, joka kehittää lapsen kaikkia kykyjä
8. Tukea antava, huolehtiva ja lapsiystävällinen yhteiskunta
9. Kasvava itsenäisyys ja päätöksenteko
10. Lasten ja nuorten osallistuminen yhteiskuntaelämään
(http://www.allianceforchildhood.eu/files/Book2013/QOC13-Chapter5-Pulkinnen.pdf)
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Myönteisen kehityksen osoittamisessa puolestaan vertailu tehdään maakunnan sisällä. Sitä
varten visio konkretisoidaan koskemaan lapsia. Lapsilla tarkoitetaan YK:n Lapsen oikeuksien
sopimuksen mukaisesti kaikkia alle 18-vuotiaita. Lasten hyvinvointi pohjaa olennaisesti perheiden hyvinvointiin ja niiden asema nouseekin vahvasti esiin lasten hyvinvoinnin strategisissa edellytyksissä. Perheen hyvinvoinnin ja sen strategisten edellytysten analyysi on oma
tarpeellinen tehtävänsä. Lasten hyvinvoinnin osalta konkretisoitu visio on seuraava:
Keskisuomalaisten lasten hyvinvointi on vuonna 2025 parempaa kuin 2019.
Jos lasten hyvinvoinnissa tapahtuu myönteistä kehitystä, se voi johtaa maakunnallisen vision
todentumiseen, eli maakunta tultaisiin tuntemaan lasten hyvinvoinnin maakuntana.
Jotta hyvinvoinnin parantamiseen voitaisiin päästä, on valittava ne lasten hyvinvointia kuvaavat indikaattorit, joissa muutosta pyritään saamaan aikaan. Valinnan tulee perustua tietoon ja
käsitykseen siitä, missä parantamisen tarvetta erityisesti on.

4. Lasten hyvinvoinnin ulottuvuudet ja kuvausmalli
Hyvinvointi-indikaattorit kytkeytyvät tutkimuksissa usein näkökohtiin, joiden toivotaan tuottavan hyvinvointia. Esimerkiksi lasten hyvinvoinnin tilaa koskevassa raportissa (2014) on
käytetty seuraavia ulottuvuuksia noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön aiemmin käyttämää, Lapsen oikeuksien sopimuksesta johdettua jaottelua. Monet näistä ulottuvuuksista kuvaavat yhteiskunnan ja perheiden hyvinvointia, joilla uskotaan olevan yhteyttä lasten hyvinvointiin. Kattavassa perheiden hyvinvoinnin analyysissa pitäisi ottaa huomioon myös monia muita seikkoja, kuten parisuhteen laatu ja kestävyys, vanhempien työllisyys ja työolot ja
lasten huostaanotot, ellei katsota, että viimeksi mainitut sisältyvät palveluihin.
1. Materiaalinen elintaso (perheen toimeentulo ja materiaaliset elinolot hyvinvoinnin
mittareina)
2. Kasvuympäristön turvallisuus (tapaturmat ja turvattomuutta aiheuttavat riskitekijät ja
tilanteet)
3. Terveys (kuolleisuuteen, terveystottumuksiin ja riskikäyttäytymiseen sekä psyykkiseen hyvinvointiin liittyvät indikaattorit)
4. Koulu ja oppiminen (koulutusta, oppimista ja koulukokemuksia kuvaavat indikaattorit)
5. Perhe, vapaa-aika ja osallisuus (perhe- ja ystävyyssuhteita, vapaa-ajan viettoa sekä
osallisuutta kuvaavat indikaattorit)
6. Valtion ja kuntien tarjoama tuki ja suojelu (lapsille suunnattujen palvelujen käytön
yleisyys sekä koettu saavutettavuus)
(http://lapsiasia.fi/wpcontent/uploads/2014/12/Vuosikirja-2014.pdf)
Lasten hyvinvointia koskevissa tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota siihen, että pelkät ulkoiset indeksit eivät riitä hyvinvoinnin toteamiseen, vaan huomiota on kohdistettava myös
lapsen kokemuksiin. Esimerkiksi laajassa kansainvälisessä vertailussa (Bradshaw & Rees,
painossa) 10 - 12-vuotiailta tutkittiin hyvinvointia kysymällä tyytyväisyyttä perhesuhteisiin,
ystäviin, siihen mitä omistaa, elinympäristöön, kouluun, omaan kehoon ja elämään yleensä.
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Lisäksi kysyttiin kultakin alueelta joitakin kysymyksiä, kuten kuuntelevatko vanhemmat lapsen mielipiteitä, onko ystäviä riittävästi, omistaako lapsi kännykän, tietokoneen ja musiikin
kuuntelulaitteen, onko elinympäristö turvallinen, onko koulussa turvallista ja miten käyttää
aikaansa. Indikaattoreiden valinta on kuitenkin epäsystemaattista lapsen kehityksen näkökulmasta.
Keski-Suomessa on vankka kehityspsykologinen osaaminen, mikä puolustaisi lasten hyvinvointi-indikaattoreiden harkinnanvaraista valintaa lapsen kehityksen eri ulottuvuuksilta:
fyysinen, sosiaalinen, emotionaalinen, esteettinen, kognitiivinen, eettinen ja henkinen
kehitys ottaen huomioon myös lasten oma käsitys hyvinvoinnistaan.
Seuraavassa lasten hyvinvoinnin analyysia näissä ulottuvuuksissa tehdään ottaen huomioon
hyvinvoinnin strategisesti tärkeät edellytykset. Niitä voidaan tarkastella kullakin kehityksen ulottuvuudella kolmelta tasolta (lapsen oma toiminta, merkittävät ihmissuhteet ja kasvuympäristön ulkoiset puitteet) (kuvio 1).

Kuvio 1. Lasten hyvinvoinnin ulottuvuudet ja edellytykset
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Kuvion ytimessä on lapsi itse voimavaroineen. Mitä nämä voimavarat ovat, on ontologinen
kysymys, jota voidaan pyrkiä kuvaamaan lapsikäsityksellä. Siitä vähemmän keskustellaan ja
siksi lasten kanssa toimivilla henkilöillä voi olla hyvinkin erilaisia käsityksiä lapsesta: hänet
voidaan nähdä esimerkiksi tuotteiden kuluttajana, oppijana, potilaana ja yhteiskunnan tulevana työntekijänä. Lapsikäsityksen linjauksista keskusteleminen edistää eri tahojen keskinäistä kommunikointia (Pulkkinen, 2018; http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-096-0). Seuraavassa on esimerkki lapsikäsityksestä, joka on määritelty the Alliance for Childhood European Network –ryhmässä (kattaen YK:n määrittelyn mukaisesti alle 18-vuotiaat) (www.allianceforchildhood.eu):







Lapsella on sisäsyntyinen potentiaali kasvaa, oppia ja kommunikoida sekä osallistua
omalla tavallaan ja omine oikeuksineen ja velvollisuuksineen yhteisönsä toimintaan.
Lapsi on aktiivinen toimija omassa elämässään ja suhteessa toisiin ihmisiin. Lapsi ei
ole kohde, jota tungetaan aikuisen valitsemaan muottiin.
Aikuiset, jotka ovat herkkiä lapsen tarpeille, auttavat lapsen ainutlaatuisuuden kehkeytymisessä.
Lapsen vuorovaikutuksen ja suhteiden laatu aikuisiin ja toisiin lapsiin vaikuttaa heidän kasvuunsa ihmisinä joko myönteisesti tai kielteisesti.
Lapset luovat kanssamme maailmaa ja muuttavat sitä.
Inhimillinen kehitys on yksilön ainutlaatuisuuden kehkeytymisprosessi, johon vaikuttavat keskenään vuorovaikutuksessa olevat biologiset, psykologiset, sosiaaliset, kulttuuriset, henkiset ja yhteiskunnalliset tekijät.

Ensimmäinen hyvinvoinnin edellytysten kehä kuviossa 1 kuvaa lapsen omaa toimintaa.
Lapsi on oman elämänsä toimija ja oman toimintansa kautta hän omaksuu ne taidot ja hankitut ominaisuudet, joiden varaan hänen tulevaisuutensa rakentuu. Lapsen kehityksen ja kehitystason tuntemus ja lapsen kuuleminen ovat tarpeen lapsen oma-aloitteisen toiminnan ja itsenäistymisen tukemiseksi ikätasoon sopivalla tavalla. Lapsikäsitys ohjaa sitä, millaisia havaintoja lapsesta tehdään, millaisissa asioissa häntä kuullaan ja miten hänen toimintamahdollisuuksiaan pyritään järjestämään.
Toinen kehä sisältää lapsen kannalta merkittävät ihmissuhteet, jotka ylläpitävät elämää ja
joissa lapsen kehitys tapahtuu. Ihmissuhteita tarjoutuu kasvuympäristön erilaisista mikrosysteemeistä. Suhteet vanhempiin, muuhun pysyvään huoltajaan tai merkittävään aikuiseen ovat
avaintekijöitä lapsen kehityksen kannalta. Rinnalle tulee vähitellen muita aikuissuhteita sukulaisten ja kasvatusjärjestelmien sekä harrastusten kautta. Suhteet sisaruksiin ja ikätovereihin
saavat iän mukana kasvavaa merkitystä, mutta ne ovat yleensä vaikutuksiltaan rajallisempaa
kuin lapselle tärkeän aikuisen merkitys. Ihmissuhteiden laatu ja määrä voivat vaikuttaa lapsen
kasvuun myönteisesti tai kielteisesti.
Kolmas kehä sisältää lapsen kasvuympäristön ulkoiset puitteet Bronfenbrennerin (1979)
kuvaamine systeemisine kehineen alkaen mikroympäristöistä, joissa lapsi on toimijana. Mikroympäristöt, kuten koti, koulu ja harrastusryhmät, ovat keskenään vuorovaikutuksessa muodostaen kompleksisemman systeemin, joka voi toimia joustavasti tai tuottaa ongelmia. Seuraavalla tasolla on tekijöitä, kuten vanhempien työolot ja taloudellinen tilanne, joiden vaikutukset eivät ulotu lapseen suoraan vaan vanhempien kautta. Yleisimmällä eli makrotasolla
ovat lainsäädäntö, arvot sekä kulttuuriset ja muut tekijät, jotka säätelevät järjestelmien toimintaa. Lapsilähtöinen toimintakulttuuri systeemien eri tasoilla, tai sen puute, heijastuu lapsuuden laatuun ja lasten hyvinvointiin. Lapsilähtöisellä toimintakulttuurilla tarkoitetaan makrotasolla päätösten tai toimintatapojen lapsivaikutusten arviointia ja pyrkimystä toimia lasten
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parhaaksi ja mikrotasolla lapsen kehityksen ja tarpeiden ymmärtämistä, kuulemista ja huomioonottoa.

5. Lasten hyvinvointi-indikaattoreita ja niiden strategisesti tärkeitä edellytyksiä
Hyvinvointia kullakin kehityksen ulottuvuudella kuvataan indikaattoreilla, joissa otetaan huomioon kaksi puolta: miltä lapsen hyvinvointi näyttää ja miltä se hänestä tuntuu. Hyvinvoinnin
edellytyksiä ja esteitä luovat oma toiminta, merkittävät ihmissuhteet ja ulkoiset puitteet (kuva
1). Kutakin tarkoitusta varten hyvinvoinnin indikaattorit tulisi valita harkiten samoin kuin ne
strategisiin edellytyksiin perustuvat toimenpiteet, joilla hyvinvointia pyritään edistämään.
Lapsen oma näkökulma tulee ottaa huomioon myös strategisia edellytyksiä arvioitaessa.

5.1 Fyysinen hyvinvointi

Indikaattorit: terveys/sairastelevuus, normaalipainoisuus, ylipainoisuus/aliravitsemus, päihteiden käyttö/päihteettömyys, fyysinen suoritus- ja toimintakyky, toiminnan aktiivisuus; kokemus omasta fyysisestä hyvinvoinnista, tyytyväisyys omaan toimintakykyyn ja toiminnan tuottama mielihyvä.
Strategiset edellytykset (aikuisten ja lasten itsensä arvioimina)
Oma toiminta: mahdollisuus oma-aloitteiseen toimintaan ja liikkumiseen ikävaiheen mukaisesti, hyötyliikunnan määrä, valinnan vapaus liikuntaharrastuksissa, fyysisten rajoitteiden
huomioonotto siten, että jokaisella on mahdollisuus liikkumiseen omine edellytyksineen.
Merkittävät ihmissuhteet: huolehtivat vanhemmat/huoltajat/muut aikuiset, yhteiset päivittäiset ateriat, yhteinen liikunta vanhempien ja ikätovereiden kanssa, suhteet liikuntaharrastusten
ohjaajiin ja terveyspalvelujen tarjoajiin.
Ulkoiset puitteet: ravinto, ruokailutottumukset ja muut elämäntavat, kuten levon riittävyys,
kuormitus/stressi, päihteiden saatavuus, liikunta-, leikki- ja toimintamahdollisuudet ulkona
luonnossa ja sisätiloissa ja terveyspalvelujen saatavuus.

5.2 Sosiaalinen hyvinvointi
Indikaattorit: suhteet kumpaankin vanhempaan, isovanhempiin ja muihin sukulaisiin, sisarussuhteet, hyvät suhteet aikuisiin muihin lapsiin/kiusaaminen ja kiusatuksi tuleminen, osallistuminen sosiaaliseen toimintaan, tunne kuulumisesta omaan vertaisryhmään sekä hyväksytyksi
tulemisen kokemus, yhteisön normien noudattaminen.
Strategiset edellytykset (aikuisten ja lasten itsensä arvioimina)
Oma toiminta: lapsen kyky ja halu solmia kontakteja muihin, kommunikaatiorajoitteiden
(esim. kuulo, näkö) huomioonotto siten, että jokaisella on mahdollisuus sosiaalisiin suhteisiin
omine edellytyksineen.
Merkittävät ihmissuhteet: perherakenne ehjä/muut järjestelyt, sosiaalinen pääoma eli niiden
ihmisten määrä, jotka voivat tarvittaessa antaa tukea, suhteet opettajiin ja ohjaajiin pysyviä/vaihtuvia, leikkitovereiden ja ystävien määrä ja niiden jatkuvuus/vaihtuvuus.
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Ulkoiset puitteet: ympäristön tarjoamat mahdollisuudet sosiaaliseen toimintaan, mahdollisuus
muodostaa aikuissuhteita, ikätovereiden ja ystävien seura ja tapaamismahdollisuudet, päiväkodin/koulun/harrastusryhmän ilmapiiri tukea antava/kiusaamista salliva, keskinäistä kilpailua korostava/yhteistoimintaa korostava.

5.3 Emotionaalinen hyvinvointi
Indikaattorit: tunne-elämän tasapainoisuus, vallitseva mieliala positiivinen/negatiivinen, mielenterveys, tyytyväisyys elämän eri puoliin, itsearvostus, kyky ymmärtää omia ja muiden tunteita, kyky säädellä omia tunteiden ilmaisuja, suhteiden laatu ikätovereihin ja aikuisiin, innostus koulun käyntiin/ uupumus ja ahdistus, päihteettömyys.
Strategiset edellytykset (aikuisten ja lasten itsensä arvioimina)
Oma toiminta: lapsen mahdollisuus ilmaista tunteitaan ja tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi kotona ja kodin ulkopuolella
Merkittävät ihmissuhteet: turvalliset ja pysyvät kiintymyssuhteet vanhempiin tai muuhun
huoltajaan, isovanhempiin ja muihin perheen ja suvun jäseniin, ystävyyssuhteet ikätovereiden
kanssa, päiväkodin henkilöstön pysyvyys ja suhde heihin samoin kuin koulun aikuisiin ja harrastusten ohjaajiin. Hyvissä suhteissa kehittyy kyky ymmärtää omia ja muiden tunteita ja säädellä omia tunteiden ilmaisuja.
Ulkoiset puitteet: kasvatusilmapiiri kotona ja kodin ulkopuolella autoritaarinen vai lapsilähtöinen siten, että lapsen näkökulmia otetaan huomioon, tunteiden säätelyn tukeminen ennakoivalla valmistautumisella tapahtumiin vai hallitsematon tilanteiden vaihtelu, tunteiden ilmaisun salliminen/tukahduttaminen, konfliktin ratkaisussa auttaminen/yksin jättäminen, päivähoitopäivien kohtuullinen pituus/kuormittavuus, ryhmäkoon sopivuus lapselle, ikätasoon
sopivat odotukset opintoja koskevien valintojen tekemisessä, tuen saaminen.

5.4 Esteettinen hyvinvointi
Indikaattorit: halu ja kyky leikkiä, rakennella ja muovata omaa toimintaympäristöä, kiinnostus taiteeseen, kuten musiikkiin ja kirjoihin, ja halu ja kyky esittävään ja luovaan toimintaan
taiteen eri alueilla, kuten musiikissa, kuvataiteissa ja tanssissa.
Strategiset edellytykset (aikuisten ja lasten itsensä arvioimana)
Oma toiminta: mahdollisuus saada kokeilla erilaisia taiteellisen toiminnan muotoja itselle sopivan ja itseä kiinnostavan toiminnan löytämiseksi
Merkittävät ihmissuhteet: toimintamallit kotona ja kodin ulkopuolella, kuten kirjojen lukeminen kotona, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja opettajien omat taiteelliset kyvyt, ohjaajien pätevyys, suhteet samoista asioista kiinnostuneisiin ikätovereihin.
Ulkoiset puitteet: mahdollisuus saada kokemusta korkeatasoisesta taiteesta ja ikätasoon sopivaa ohjausta taiteelliseen tuottamiseen, taiteellisen toiminnan määrä ja arvostus kodin ulkopuolisessa varhaiskasvatuksessa ja koulussa, vapaa-ajan toiminnan integrointi koulun toimintaan ohjauksen järjestämiseksi siten, että kaikilla lapsilla on yhtäläiset mahdollisuudet taiteelliseen harrastamiseen omien valintojensa perusteella.

5.5 Kognitiivinen hyvinvointi
Indikaattorit: lapsen ikään liittyvän kehityksen mukainen kielen oppiminen, kyseleminen ja
kiinnostus uusia asioita kohtaan, jäljittely ja kokeileva oppiminen, keskittymiskyky ja kyky

11

ottaa vastaan oppimistehtäviä, pitkäjänteisyys oppimisessa ja lisääntyvä kyky abstraktiin ajatteluun, peruskoulun suorittaminen, jatko-opiskelu peruskoulun jälkeen.
Strategiset edellytykset (aikuisten ja lasten itsensä arvioimina)
Oma toiminta: lapsen uteliaisuuden, jäljittelyn ja kokeilevan oppimisen tukeminen, jokaisen
lapsen oppimismahdollisuudet edellytystensä mukaan
Merkittävät ihmissuhteet: lapsen kehitystasoa ja kehitystä ymmärtävä vanhemmuus ja opettajuus, ryhmätyön merkitys oppimisessa.
Ulkoiset puitteet: kielen kehityksen tukeminen kotikasvatuksessa, kodin ulkopuolisen varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstön pedagoginen osaaminen lapsen ikäkaudelle tyypillisen
toiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi, levottomuuden ja keskittymisvaikeuksien vähentäminen toiminnan laadun ja toimintaympäristön järjestelyillä, lahjakkaiden lasten etenemismahdollisuuksien turvaaminen oppimisessa, erityisvaikeuksia omaavien lasten asiantunteva
auttaminen, maahanmuuttajalasten oppimisen tukeminen omalla äidinkielellään, koulutuspolkujen tukeminen siten, että kaikki lapset saatellaan ammattiin valmistavaan koulutukseen.

5.6 Eettinen hyvinvointi
Indikaattorit: lapsen kyky käyttäytymisen itsesäätelyyn kehitystason mukaisella tavalla, yhteisön kirjoittamattomien ja kirjoitettujen säännösten omaksuminen, tietoisuus normien noudattamisen/rikkomisen merkityksestä toisille ihmisille ja yhteisölle, vastuullinen suhde ympäristöön, muihin ihmisiin ja luontoon
Strategiset edellytykset (aikuisten ja lasten itsensä arvioimina)
Oma toiminta: toisten auttaminen, neuvotteleminen ja sovittelu ristiriitatilanteissa, mahdollisuus kokeilla toiminnan rajoja, anteeksi pyytämisen ja saamisen mahdollisuus
Merkittävät ihmissuhteet: vanhempien ja muiden läheisten esimerkki, yhteistoimintaa vanhempien kesken ja koko kasvatusyhteisön aikuisten kesken ”koko kylä kasvattaa”-periaatteella.
Ulkoiset puitteet: kotikasvatuksessa, kodin ulkopuolisessa varhaiskasvatuksessa, koulussa ja
harrastustoiminnassa yhdensuuntaisten tavoitteiden asettaminen lapsen toimintaa ohjaaville
kehyksille, läheinen suhde luontoon

5.7 Henkinen hyvinvointi
Indikaattorit: rauhallinen keskittyminen toimintaan, luottavainen suhtautuminen elämään ja
tulevaisuuteen, usko omaan itseen ja omiin mahdollisuuksiin, oman identiteetin kehittyminen
suhteessa elämän eri puoliin.
Strategiset edellytykset (aikuisten ja lasten itsensä arvioimina)
Oma toiminta: lapsella on pienestä pitäen tarve keskittyä toimintaansa ja kysymyksiä, jotka
ulottuvat henkisille alueille, oman minuuden ja identiteetin löytyminen toiminnassa.
Merkittävät ihmissuhteet: mahdollisuus pohtia elämän kysymyksiä turvallisen ja lasta kunnioittavan aikuisen kanssa, lapsen kannustus ja luottamuksen vahvistaminen itseen ja tulevaisuuteen, lapsen temperamentin ja henkisten tarpeiden ymmärtäminen esimerkiksi oman rauhan ja virikkeiden tasapainon välillä (virikkeiden ylikuormitus voi aiheuttaa lapsessa stressiä)
Ulkoiset puitteet: tasapainoiset olot ja mahdollisuus lapsen omaan rauhaan, avoin ilmapiiri
lapsen identiteetin kehityksen tukemiseksi, mahdollisuuksia henkisten arvojen omaksumiseen
kulttuurisesti arvokkaissa ympäristöissä, kuten kirkoissa, museoissa, konsertti- ja näyttelysaleissa korkeatasoisen taiteen äärellä, luontokokemukset.
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6. Hyvinvointi-indikaattoreiden rinnalle strategiaindikaattorit
6.1 Strategiaindikaattoreiden valinta
Lasten hyvinvointiin vaikuttavat tekijät eli strategiset edellytykset, joita edellisessä luvussa
kuvataan kunkin hyvinvointiulottuvuuden yhteydessä (ks. myös kuvio 1), sisältyvät lapsen
elinympäristöön. Osa lapsen elinympäristöstä on perhekohtaista ja yksityistä, osa tapoihin
liittyvää ja osa on säädelty kunnallisilla tai valtiollisilla normeilla ja laeilla. Se kuinka paljon
säädöksissä on otettu huomioon niiden lapsivaikutuksia, on keskustelunalainen kysymys.
Säädöksiä voidaan tarpeen vaatiessa myös muuttaa.
Suomalaisessa yhteiskunnassa lasten elinympäristössä on yleisesti seuraavia puolia (sanalla
vanhemmat viitataan seuraavassa myös muihin pysyviin huoltajiin):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

koti eli vanhemmat, kotikasvatus, sisarukset, isovanhemmat ja sukulaiset
varhaiskasvatus ja hoiva kodin ulkopuolella
esiopetus, peruskoulu ja ammattiin valmistava koulutus
leikki ja vapaavalintainen harrastus- ja virkistystoiminta
perheen ulkopuoliset läheissuhteet, naapurit, seurakunta ja järjestöt
terveys- ja sosiaalipalvelut ja muut julkiset palvelut, kuten liikenne, aluesuunnittelu,
media, kirjastotoimi ja taidelaitokset

Kutakin niistä voidaan analysoida lasten hyvinvoinnin kannalta kaikilla hyvinvoinnin ulottuvuuksilla (fyysisestä henkiseen) ottaen huomioon hyvinvoinnin strategiset edellytykset:
- lapsen oma toiminta
- merkittävät ihmissuhteet
- ulkoiset puitteet
Pyrittäessä parantamaan lasten hyvinvointia, on käytävä läpi seuraavat vaiheet:
1. Valitaan ne hyvinvoinnin ulottuvuudet ja indikaattorit, joissa muutosta halutaan saada
aikaan. Tässä voidaan käyttää hyväksi kouluterveyskyselyä ja muita kartoituksia tai
vallitsevan tilanteen analyysia ja tavoitteiden asettelua lasten hyväksi.
2. Pohditaan, millaiset hyvinvoinnin strategiset edellytykset ovat hyvinvoinnin lisäämisen kannalta keskeisiä. Lasten hyvinvoinnin parantamiseksi valittujen kohteiden (hyvinvointi-indikaattoreiden) riippuvuutta strategisista edellytyksistä tulee arvioida, jos
mahdollista, tutkimusperustaisesti (evidence-based). Yhteistoiminta tutkijoiden ja
lasten parissa toimivien kesken edistää strategisten edellytysten hahmottamista ja tutkimusperustan löytymistä.
3. Valitaan strategiaindikaattorit ja ne strategiat eli ne menettelyt, joilla strategiaindikaattoreissa toivotaan saatavan aikaan muutosta. Hyvinvointia lapsessa ei voida lisätä
suoraan esimerkiksi opettamalla, vaan vaikutukset on saatava aikaan elinympäristön
muutoksella. Kuten edellisessä luvussa tuodaan esiin, strategisten edellytysten ja siten strategiaindikaattoreiden ja strategioiden valinnassa tulee myös lasten itsensä arviointi ottaa huomioon.
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Strategia vastaa kysymykseen, miten tavoitteeseen päästään. Vision jääminen pelkäksi toiveeksi voi johtua strategian puutteellisuudesta tai puutteellisesta noudattamisesta.
Laatikkotekstissä on esimerkki strategiaindikaattoreiden ja strategioiden valinnasta. Sitä voidaan täydentää Sitran käyttämän ilmiöpohjaisen tarkastelumallin tapaan, jossa samoin kuvataan jokin ilmiö ja kerätään ja analysoidaan käytettävissä oleva tietopohja. Sitran mallissa se
myös muunnetaan kustannuksiksi. Tämän työn perusteella johdetaan tarvittavat toimenpiteet,
säästöpotentiaali ja seurantaindikaattorit. Tällaisia rahoitusmalleja pitäisi kehittää lasten hyvinvoinnin edistämiseksi heitä lähellä olevien hyvinvoinnin edellytysten parantamiseksi.
Esimerkki strategiaindikaattoreiden ja strategioiden valinnasta:

1. Hyvinvointi-indikaattoreiden valinta. Kunnassa on todettu lasten ylipainoisuuden lisääntymistä, masennustaipumusta ja varhaista päihteiden/huumeiden kokeilua. Lasten hyvinvointia
haluttaisiin parantaa normaalipainoisuuden (fyysinen hyvinvointi) ja mielen tasapainoisuuden ja päihteettömyyden suuntaan (emotionaalinen hyvinvointi).
2. Strategisten edellytysten pohdinta. Tutkimuksista tiedetään, että liikunta tukee normaalipainoisuutta ja fyysistä kuntoa sekä tuottaa mielihyvää (emotionaalista hyvinvointia). Samoin
tutkimukset osoittavat, että ylipainoisuus, masentuneisuus ja päihteiden käyttö ovat yhteydessä perhe-elämään, jossa perheen yhteisten aterioiden määrä on vähäistä (https://thefamilydinnerproject.org/about-us/benefits-of-family-dinners/)
Suomi kuuluu valitettavasti OECD-maiden heikoimpiin maihin perheiden yhteisten aterioiden
määrässä, mikä heijastaa vähäisempää perhekeskeisyyttä elämäntavoissa. Työkeskeisyys on
siirtänyt aterioinnin painopistettä runsaskaloriseen lounasruokailuun, jolloin vanhemmat
saattavat luopua päivällisaterioista ja niiden valmistamisesta. Lapset jäävät liian usein kouluruokailun ja satunnaisruokailun varaan.
3. Strategiaindikaattoreiden ja strategioiden valinta. Valitaan strategiaindikaattoreiksi lasten
liikunnan määrä ja perheiden yhteisten aterioiden määrä ja strategioiksi niiden lisääminen.
Strategiat:

A Liikunnan lisääminen. Liikuntaa pyritään ensisijaisesti lisäämään päivittäisellä hyötyliikunnalla eli lisäämällä lasten koulumatkojen kävelyä ja pyöräilyä. Tämä edellyttää koulumatkojen
turvallisuuden parantamista, kuten turvallisia pyöräteitä. Tämä on kunnan asia ja tehtävä.
Malliksi sopii hyvin Hollanti (Acosta & Hutchison, Maailman onnellisimmat lapset. Siltala,
2017), jossa periaatteena on mm. että lapset (kuninkaallisia lapsia myöten) pyöräilevät kouluun
sateessa ja paisteessa ja jossa ajatellaan, että lasta ei pitäisi viedä autolla kouluun. Koulujen
lakkauttaminen Suomessa on johtanut koulukuljetuksiin, joilla on monia oheisvaikutuksia lapsiin.
Näissä tapauksissa liikuntamahdollisuuksia on pyrittävä kehittämään lapsille muilla tavoilla esimerkiksi välituntiliikunnalla. Nuorempien lasten vapaan liikkumisen mahdollisuuksia valmiissa
rakenteissa liikkumisen täydennykseksi lisäisi esimerkiksi juoksuradan rakentaminen leikkipuiston ympäri siten, että sen sivuun olisi leikkisästi kytketty joitakin esteitä voitettavaksi.
B Perheen yhteisten aterioiden määrän lisääminen. Järjestetään kampanja, jossa tuodaan esiin
perheen yhteisten terveellisten aterioiden monipuolisia etuja lasten ja koko perheen kannalta. Samalla kannustetaan perheenjäseniä yhteiseen ulkoiluun, retkiin ja muuhun toimintaan, kuten
ruuan valmistamiseen. Perheille voitaisiin järjestää kokkikursseja, joihin äidit, isät ja lapset osallistuvat. Yhteinen toiminta ja aika lisäävät perheenjäsenten keskinäistä keskustelua, jolla jo sinänsä on suuri merkitys lasten kannalta emotionaalisen tasapainon ohella varsinkin sosiaalisen,
älyllisen ja eettisen kehityksen kannalta.
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Perheiden yhteisten aterioiden järjestämistä estävät työ- ja harrastusajat. Suomessa on menetetty yleinen päivällisaika ja sen kunnioitus. Eräässä perheessä, jossa yhteisistä aterioista pidetään kiinni, lapset kertovat ystäviensä valittavan, että koko kylässä ei tapahdu mitään, kun noilla
(tuolla perheellä) on ruoka-aika. Voitaisiinko perheiden ruoka-ajan arvostusta nostaa, jos sillä
on tärkeä merkitys lasten fyysisen ja emotionaalisen hyvinvoinnin kannalta? Vanhempien työaikojen ohella yksi tätä tavoitetta edistävä ratkaisu on eheytetty koulupäivä, jossa harrastusmahdollisuuksia järjestetään iltapäivisin, jolloin perheille jää enemmän yhteistä aikaa. Tästä vanhemmat olivat hyvin kiitollisia eheytettyä koulupäivää koskeneessa 3-vuotisessa kokeilussa (Pulkkinen & Launonen, Eheytetty koulupäivä. Edita, 2005).

Seuraavassa lapsen elinympäristön eri puolista nostetaan esiin esimerkkejä siitä, millaisia lasten hyvinvointiin vaikuttavia strategisia edellytyksiä niihin voi sisältyä ja millaisia strategisia
kohteita ja indikaattoreita niistä voisi valita lasten hyvinvoinnin parantamiseksi valituissa
ulottuvuuksissa ja indikaattoreissa. Samoja asioita on käsitelty luvussa 5 hyvinvoinnin eri
ulottuvuuksien strategisissa edellytyksissä. Samoilla strategisilla toimenpiteillä voidaan vaikuttaa useisiin ulottuvuuksiin, kuten laatikkoesimerkki osoittaa. Kutakin tarkoitusta varten
hyvinvointi- ja strategiaindikaattorit voidaan valita edellä esitettyyn tapaan.

6.2. Koti eli vanhemmat, kotikasvatus, sisarukset, isovanhemmat ja sukulaiset
Kuten edellisestä luvusta käy ilmi, kaikilla kehityksen ulottuvuuksilla lapsen hyvinvoinnin
indikaattoreiden taustalla on kotiin ja vanhemmuuteen liittyviä strategisia edellytyksiä, jotka
koskevat
- omaa toimintaa
- merkittäviä ihmissuhteita
- ulkoisia puitteita
Hyvinvoinnin edistämisen laaja-alaista toimintastrategiaa mietittäessä vanhemmuuden (tai
muun huoltajuuden) tukemiseen tulisi siten kohdistaa erityistä huomiota. Tämä velvoitehan
sisältyy myös Lapsen oikeuksien sopimukseen. Kysymykset, joita on pohdittu LAPE-hankkeen perhekeskustoimintamallin yhteydessä (esim. https://hype.laukaa.fi) ovat hyvin keskeisiä lasten hyvinvoinnin kannalta. KSLAPEn ohjelmassa on jo luotu vanhemmuuden tuen
malleja, Vauvapolku, Familyroom, eroauttamisen foorumit ja Kasvun tuen menetelmien jalkauttaminen ja monia muita yhteistoiminnassa muun muassa Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja SOS lapsikyläsäätiön kanssa. Kuntakohtaisesti voidaan silti pohtia
Mikä on kunnan tilanne vanhemmuuden tukemisen osalta? Mihin vanhemmuuden tuki
kunnassa tällä hetkellä keskittyy ja missä on puutteita?
Lasten hyvinvoinnin kaikkien ulottuvuuksien ja niiden edellytysten (oma toiminta, merkittävät ihmissuhteet ja ulkoiset puitteet) tiedostamiseksi vanhemmuuden tukea tulisi antaa eri yhteyksissä, kuten seuraavissa:
- Vanhemmuuteen valmentaminen ja sekä äitien että isien vanhemmuuden tukeminen
ennen lapsen syntymää ja syntymän jälkeen osana peruspalveluja
- Erityisryhmien huomioonotto vanhemmuuden tukemisessa, kuten hyvin nuorena lapsensa saavien tukeminen, vaikeissa oloissa oman lapsuutensa eläneiden tukeminen
vanhemmuudessa, maahanmuuttajaperheiden vanhempien tukeminen
- Tiedollisen tuen tarjoaminen kirjallisesti ja videoin lapsen kehityksestä eri ikävaiheissa (eri kanavat ja yhteistyö median kanssa)
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-

Nuoria perheitä aktivoivien perhekahviloiden ym tapaamismuotojen olemassaolo kontaktien saamiseksi ja keskustelemiseksi
Vertaisryhmätuen järjestäminen eri-ikäisten lasten vanhemmille (esim. neuvola- ja
seurakuntien lapsikerhotoiminnassa vanhempain ryhmien muodostamisessa tukeminen)
Lapsen varhaiskasvatuksen ja koulunkäynnin yhteydessä annettu tuki vanhemmuudelle
Nuorisoikää lähestyvien lasten vanhempien tukeminen
Isovanhempien ja kummien tai muiden läheisten omaisten tukeminen heidän mahdollisuuksissaan lisätä lapsen hyvinvointia
Vanhemmuuden ja lasten tukeminen parisuhteen purkautumisen yhteydessä
Varhainen tuki ongelmien ilmaannuttua
Intensiivinen tuki ongelmien vaikeutuessa

Vanhemmuuden toteuttamista halutulla tavalla rajoittavat usein vanhempien omaan elämään
liittyvät kysymykset, kuten työajat ja –olot. Niiden korjaaminen vaatii perhekeskeisyyden ja
perheen vaatimien tehtävien arvostuksen lisäämistä yhteiskunnassamme. Perheen ja työn tasapaino ihmisen elämänkaaressa pitäisi järjestää joustavasti siten, että työaikajärjestelyillä
olisi mahdollista varata aikaa ja voimia lapsille silloin, kun se on tärkeää heidän tulevaisuutensa kannalta. Muista maista löytyy tähän esimerkkejä.

6.3.

Varhaiskasvatus ja hoiva kodin ulkopuolella

Varhaiskasvatusta ja hoivaa kodin ulkopuolella ohjaa varhaiskasvatuslaki ja sitä täydentävät
säädökset. Varhaiskasvatus sisältää, samoin kuin vanhemmuus, lapsen hyvinvoinnin eri ulottuvuuksien strategisia edellytyksiä kaikilta kolmelta kannalta:
- oma toiminta
- merkittävät ihmissuhteet
- ulkoiset puitteet
Omaa toimintaa sisältyy muun muassa liikuntaan (fyysinen hyvinvointi), leikkiin muiden lasten kanssa (sosiaalinen hyvinvointi), tunteiden käsittelyyn (emotionaalinen hyvinvointi), taiteelliseen toimintaan (esteettinen hyvinvointi), kokeilevaan oppimiseen (kognitiivinen hyvinvointi), yhteisten sääntöjen noudattamiseen (eettinen hyvinvointi) ja asioista kyselemiseen
(henkinen hyvinvointi).
Merkittävät ihmissuhteet käsittävät ensisijaisesti suhteen hoitajaan, jonka pysyvyys tekee
mahdolliseksi emotionaalisesti tärkeän kiintymyssuhteen muodostamisen. Vaihtuva henkilöstö ei tätä lapselle tarjoa. Myös leikkitovereilla on sitä tärkeämpi merkitys, mitä vanhempia
lapset ovat. Ryhmän rakenteen pysyvyys lisää leikkitovereiden merkitystä, koska se lisää tuttavuutta ja ystävyyttä.
Ulkoiset puitteet luovat reunaehtoja omalle toiminnalle ja merkittäville ihmissuhteille. Niihin
sisältyvät mm.
-

Toiminnan innostavuus, kehityksellinen sopivuus ja kehityksen kiirehtimisen välttäminen (lapsuudella on oma itseisarvoinen merkityksensä ihmiselle)
Lapsen mahdollisuus olla rauhassa ja keskittyä leikkiin
Lapsen mahdollisuus saada kokemuksia taiteen vastaanottamisesta ja itseilmaisusta
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-

Lasten toiminnan turvallisuus esim. kiusaamisen osalta
Lapsen yksilöllisen kohtelun riittävyys ja käsitys omasta päivähoitajasta ja lapsen ikäkauteen sopivankokoisesta ryhmästä lasten keskinäisten suhteiden lujittamiseksi
Lapsiryhmän koko ja rakenne
Henkilöstön pysyvyys
Henkilöstön kokeneisuus ja pätevyys
Sisä- ja ulkotilojen sopivuus
Hoitopäivän pituus, ajoitus ja kuormittavuus lapselle
Tarjolla olevat vaihtoehdot ja niiden saavutettavuus perheiden kannalta (esim. kuljetusmatkat)

Kodin ulkopuolisen varhaiskasvatuksen ja hoivan kuormittavuuteen on Suomessa kiinnitetty
liian vähän huomiota, vaikka monissa tutkimuksissa on osoitettu lasten stressaantumista suurissa ja meluisissa ryhmissä jopa 10-tuntisten päivien ajan. Niiden päälle voi tulla vielä kuljetusmatkat, joiden takia vuorokauden 24 tunnista lapselle ei jää kotona valveilla olon aikaa
juuri lainkaan. Lasten pitäisi nukkua vähintään 10 tuntia yössä. Vanhempien tuetun lyhennetyn työajan mahdollisuus lisäisi sekä lasten että vanhempien itsensä kuormitusta. Omat ongelmansa aiheutuvat lisäksi vanhempien epämukavista työajoista, joiden seurausvaikutuksia lapsiin ei riittävästi oteta työelämässämme huomioon.

6.4.

Esiopetus, peruskoulu ja ammattiin valmistava koulutus

Myös esiopetusta ja peruskoulua ohjaa joukko säädöksiä. Käytännössä vaihtelua esiintyy samassakin kunnassa koulujen kesken muun muassa koulun johtamistavasta johtuen. Rehtori
on koulun avainhenkilö. Hän voi olla oppilaita, vanhempia ja henkilökuntaa kuunteleva ja
luoda muun henkilökunnan kanssa lapsilähtöisen ilmapiirin tai hallintoa korostava. Käytännössä näitä näkökohtia on yhdistettävä, mutta painotukset voivat olla eri suuntiin.
Myös koulukasvatus sisältää lapsen hyvinvoinnin eri ulottuvuuksien, mutta erityisesti kognitiivisen hyvinvoinnin strategisia edellytyksiä kaikissa kolmessa muodossa:
- oma toiminta
- merkittävät ihmissuhteet
- ulkoiset puitteet
Oma toiminta. Keskeistä kouluiässä on lapsen oma toiminta siten, että jokainen saa oppia
edellytystensä mukaan (myös lahjakkaat ja nopeasti oppivat lapset) ja että lapset saavat tukea
oppimisvaikeuksiinsa. Lasten oman toiminnan osuus oppimisessa riippuu pedagogisista menettelyistä. Lasten kuuleminen koulua ja sen työn järjestämistä koskevissa asioissa edistää
heidän sitoutumistaan kouluun.
Peruskoulun päättyessä huomiota olisi kohdistettava jatkokoulutukseen suuntautumisen yksilölliseen tukemiseen ja koulun kiinnostukseen (tulosvastuullisuuteen) siitä, että oppilaat löytävät jatko-opiskelupaikan ja jatkavat siinä opintojaan. Lapsiin kohdistettujen odotusten tulee
olla ikätasoon sopivia niin, ettei heidän odoteta varhaisnuoruudessa tekevän sellaisia kurssien
valintoja, joilla on ratkaiseva merkitys heidän myöhemmän opiskelunsa ja elämänuransa kannalta. Nykyiset ja suunnitellut kurssien ja yliopistojen valintamenettelyt aiheuttavat ahdistusta
(emotionaalisen hyvinvoinnin heikkenemistä), vievät voimia ja rajoittavat sellaisten valintojen tekemistä, jotka olisivat olennaisia nuoruudelle keskeisten kehitystehtävien, kuten oman
identiteetin muodostumisen, kannalta. Kypsät valinnat vaativat prosessimaista, kokemusten
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kautta etenemistä. Ei voi tehdä valintoja sellaisista opintoaloista, joista ei tiedä mitään. Mielenterveysongelmat ahdistavat yliopisto-opiskelua, jos tehdyt valinnat eivät osoittaudukaan
tyydyttäviksi.
Merkittävät ihmissuhteet koulussa käsittävät sekä aikuis- että toverisuhteita. Suhteet opettajiin, kouluavustajiin ja muuhun henkilöstöön (terveys ja sosiaalipalvelut) ovat merkittäviä
opiskeluun innostajina (kognitiivinen hyvinvointi), mutta emotionaalisen hyvinvoinnin kannalta ne tulevat merkittäviksi, jos lapsella on mahdollisuus puhua asioistaan aikuisen kanssa
ja jos hän tuntee, että häntä kuunnellaan. Eräässä tutkimuksessa lapsilta kysyttiin, millainen
on hyvä opettaja. Tasapainoisiksi arvioidut oppilaat vastasivat: Sellainen, joka on hyvä opettamaan. Ongelmallisemmat oppilaat vastasivat: Sellainen, joka ymmärtää oppilasta. Lapsen
ongelmallisuuden taustalla oli vaikeita kasvuoloja eikä siellä kenties ollut ketään, jonka
kanssa hän olisi voinut puhua asioistaan.
Toverisuhteet ovat kouluikäisille lapsille hyvin tärkeitä. Siksi oppilaiden keskinäisten suhteiden tukeminen, kuten kiusaamisongelman torjuminen ja käsittely sekä pedagogisten keinojen
käyttö oppilaiden yhteisöllisyyden lisäämiseksi on koulun tehtävä. Koulu voi myös tukea
muutosprosesseja ryhmäyttämällä oppilaita esim. koulun vaihdon yhteydessä ja uusien oppilaiden vastaanottamisessa, ja järjestää yhteisiä juhlia ja muita virkistäviä ja keskinäistä yhteyttä vahvistavia kokemuksia. Kouluissa, joissa on oppilaita eri kulttuureista, voidaan tukea
kansainvälistymistä ottamalla nämä lapset mukaan muiden oppilaiden tutustuttamiseksi heidän kieleensä ja kulttuuriinsa. Se vahvistaa vähemmistön itsearvostusta ja enemmistön arvostusta heitä kohtaan.
Ulkoiset puitteet sisältävät monia turvallisuuteen ja toiminnallisuuteen liittyviä näkökohtia.
Koulurakennusten turvallisuus fyysisen hyvinvoinnin (terveyden) kannalta on maassamme
osoittautunut ongelmalliseksi. Koulumatkojen turvallisuus puutteellisten pyöräteiden ja suojausten kannalta on niin ikään ongelmallista. Koulujen lakkauttaminen on johtanut pitkiin
koulukuljetukseen yli neljäsosalle lapsista. Niiden kuormittavuuteen ja hyvinvointivaikutuksiin eri ulottuvuuksilla (esimerkiksi oppimistuloksiin ja älylliseen hyvinvointiin) ei ole kiinnitetty tarpeellista huomiota.
Toiminnallisuuden puutetta on koulujen piha-alueilla ja toiminnan rajoituksia on esimerkiksi
liikuntatilojen käytössä iltapäivisin. Koulupäivien rakentuminen (koulun alkamisajankohta,
yksinolo aamuisin, iltapäivisin) ja kytkentä harrastustoimintaan vaatisivat enemmän huomiota, koska tutkimukset osoittavat niiden huomattavaa merkitystä lasten hyvinvoinnin eri
ulottuvuuksien kannalta. Koulun alkamisajan ja lukujärjestyksen sopivuus lasten biologiseen
rytmiin sekä kouluaterioiden ajoitus, laatu ja riittävyys ovat niin ikään lasten hyvinvoinnin
strategisia edellytyksiä.

6.5.

Leikki ja vapaavalintainen harrastus- ja virkistystoiminta

Mitä pienempiä lapset ovat, sitä kokonaisvaltaisemmin he oppivat kaikenlaista yhtä aikaa.
Lapset oppivat kokemuksesta ja oman tekemisensä kautta. He käyttävät kaikkia aistejaan,
ovat kokeilevia ja etsivät ratkaisuja pulmiin. He kytkevät tunteita oppimiseen ja luovat sitä
kautta merkityksiä. He myös ilmaisevat tunteitaan ja kokemuksiaan monin muodoin. Mahdollisuuksia tämänlaiseen oppimiseen ja kokemusten karttumiseen, joka muodostaa perustaa luovalle toiminnalle ja toiminnan mielekkyydelle, on tarpeen tarkkailla hyvinvoinnin edellytyksiä arvioitaessa. Myös lasten omaa kokemustietoa on tarpeen kysyä. Varttuneempien lasten
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keskuudessa harrastusten puute tai jopa harrastusympäristö voivat johtaa vapaa-ajan viettoon
päihteiden parissa. Siksi siihen tulee ennalta ehkäisevästi kiinnittää huomiota.
Oma toiminta korostuu leikissä ja vapaavalintaisessa harrastus- ja virkistystoiminnassa ja sen
hyvinvointimerkityksiä on eri ulottuvuuksilla (fyysinen, sosiaalinen, emotionaalinen, esteettinen, kognitiivinen, eettinen ja henkinen hyvinvointi).
Toiminnassa syntyy merkittäviä ihmissuhteita ohjaajiin ja muihin samoja asioita harrastaviin.
Niillä voi syvällistä ja pitkäaikaista merkitystä lapsen kannalta ja vaikutusta erityisesti emotionaaliseen, esteettiseen ja eettiseen hyvinvointiin.
Ulkoiset puitteet, kuten seuraavat, ovat toiminnalle ja sen hyvinvointivaikutuksille olennaisia:
- Leikkimismahdollisuus oma-aloitteisesti ja keskittyneesti
- Taiteen eri muotojen saavutettavuus sekä vastaanottamisen että tuottamisen kannalta
ja kytkentä koulupäivän kokonaisuuteen (hallituksen kärkihankkeen mukaisesti)
- Monipuoliset liikuntamahdollisuudet oman valinnan mukaan (Liikkuva koulu –ohjelman mukaisesti)
- Mahdollisuus kokeilla erilaisia harrastuksia ja löytää oman itsen kannalta kiinnostavia
harrastuksia (useampi kuin yksi) pitkäaikaisempaan (2-3 vuotta) jatkuvaan sitoutumiseen
- Virkistystoimintaa kotona, koulussa ja yhteisössä, kuten yhteiset juhlat ja projektit
- Pihaleikkien elvyttäminen ja liikunta-alueiden oma-aloitteisen käytön tukeminen
- Päihteiden käytön ennalta ehkäisevä torjunta

6.6.

Perheen ulkopuoliset läheissuhteet, naapurit, seurakunta ja järjestöt

Lasten (alle 18-vuotiaiden) ihmissuhteet eivät rajaudu kotiin ja kouluun, vaan lähiyhteisö voi
tarjota monia muitakin merkittäviä ihmissuhteita, joiden anti hyvinvoinnin eri ulottuvuuksien,
erityisesti eettisen hyvinvoinnin kannalta korostuu tässä kategoriassa. Seuraavassa on mainittu joitakin esimerkkejä hyvinvoinnin ulottuvuuksista.
- Esikuvia antavia aikuissuhteita voi muodostua luokkatovereiden vanhempiin, harrastusten ohjaajiin, tukihenkilöihin tai opettajiin, jotka avaavat näkymiä arvomaailmaan
ja elämäntapaan, jota ei ole ollut kotipiirissä tarjolla ja jotka kannustavat lasta elämässä. Tämä voi olla erityisen arvokasta vaikeissa kotioloissa eläville lapsille (emotionaalinen, eettinen ja henkinen hyvinvointi).
- ”Koko kylä kasvattaa” –periaatteen vaikutukset lasten sosiaaliseen kehitykseen tunnetaan ja siksi ei ole saman tekevää, miten naapurustossa lapsiin suhtaudutaan. Lapsilähtöisyyden ja keskinäisen tuen ilmapiiri edistää lapsen tunnetta kuulumisesta yhteisöön ja vastuunottoa siitä (sosiaalinen ja eettinen hyvinvointi).
- Seurakunnilla on aktiivista toimintaa jäsentensä keskuudessa, mikä voi tuoda lapsen
ulottuville merkittävän yhteisön ja arvomaailman (eettinen ja henkinen hyvinvointi).
- Järjestöillä on Suomessa hyvin suuri merkitys toimintakanavina ja lapsille ja nuorille
on omia järjestöjään. Niiden tasokas johtaminen ja lasten ohjaaminen ovat kasvatuksellisesti merkittävää toimintaa sekä oppimisen että osallistumisen kannalta (fyysinen,
sosiaalinen ja eettinen hyvinvointi).
- Lapsilla on havaintoja yhteisön toiminnasta ja heillä on arvokkaita käsityksiä siitä,
miten sitä voidaan kehittää. Lasten ”parlamenttitoiminta” on yksi keino antaa heille
mahdollisuuksia tuoda julki käsityksiään. Määräaikaiset tapaamiset koulun tai kunnan
johdon kanssa ja johdon vakava suhtautuminen lasten näkemyksiin kannustaa lapsia
yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja luo tunteen, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin, luoda yhdessä tulevaisuutta aikuisten kanssa (sosiaalinen, kognitiivinen
ja eettinen hyvinvointi).
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6.7.

Terveys- ja sosiaalipalvelut ja muut julkiset palvelut, kuten liikenne, aluesuunnittelu, media, kirjastotoimi ja taidelaitokset

Sipilän hallituksen kärkihankkeessa Lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelma (LAPE)
on keskitytty terveys ja sosiaalipalvelujen parantamiseen ja moniin sen tarjoamiin palveluihin
ja kosketuspintoihin myös muiden toimialojen kanssa. Julkisia palveluja, jotka koskevat lasta
läheisesti, ovat esimerkiksi liikenne, aluesuunnittelu, media (joka tuo lasten ulottuville myös
yksityiset some- ja peliyhteisöt), kirjastotoimi ja taidelaitokset. Ne luovat ulkoisia puitteita
lasten hyvinvoinnille sen eri ulottuvuuksilla. Esimerkkeinä mainitaan tässä seuraavat.
Fyysinen hyvinvointi
- Lasten liikkumisen turvallisuus koulumatkoilla ja pyöräteiden olemassaolo ja turvallisuus vaikuttavat satojen tuhansien lasten päivittäiseen elämään fyysistä kuntoa parantavan hyötyliikunnan ja perusturvallisuuden kautta
- Aluesuunnittelussa on liikenteen ohella tarpeen ottaa lapset huomioon monissa muissakin suhteissa, kuten puistojen, leikkipaikkojen ja liikuntatilojen sijainnissa ja toiminnallisuudessa; esimerkiksi turvalliset juoksuradat leikkialueen ympärillä innostaisivat lapsia juoksemaan, mahdollisuus liikkua luonnonmukaisissa oloissa, kuten kiipeily matalissa puissa, innostaa harjoittamaan taitoja ja liikuntatilojen vapaampi käyttömahdollisuus innostaa lasten omaehtoiseen liikkumiseen. Lähiympäristön toiminnallisuuden kehittäminen on tarpeen asukkaiden, siis myös lasten, ehdotuksia huomioon ottaen aikuisten ja lasten viihtyvyyden ja vastuullisen elämäntavan tukemiseksi.
Emotionaalinen hyvinvointi
- Myös kotien suunnittelussa niiden toimivuuteen lasten kannalta olisi kiinnitettävä
huomiota, kuten oleskelutilan riittävyyteen siihen, että se on myös lasten oleskelutilaa, jossa lapset voivat vanhempiensa läheisyydessä tehdä kotitehtäviään tai toimia
netissä sen sijaan, että heidät lähetetään omaan huoneeseen. Vetäytymistarve lapsille
tulee murrosiän myötä; nuoremmat lapset kaipaavat vanhempiaan päivän aikana ja haluavat olla yhteisinä aikoina heidän lähettyvillään.
Emotionaalinen, kognitiivinen ja esteettinen hyvinvointi
- Median sisällössä ja käytössä on paljon lasten hyvinvointiin liittyviä näkökohtia, joita
aikuisten on tiedostettava osana kasvatuksellista kokonaisuutta
- Median luova käyttö esimerkiksi omien videoiden tekemiseksi avaa aivan uusia ja
monipuolisia oppimis- ja kokemismahdollisuuksia ei vain kognitiivisella vaan myös
esteettisellä hyvinvoinnin ulottuvuudella
- Uppoutuminen tuotettuun mediaan, kuten peleihin, on haitallista useilta kannoilta ja
siksi siihen on tarpeen kiinnittää huomiota sisällöllisten näkökohtien lisäksi.
Esteettinen, kognitiivinen ja henkinen hyvinvointi
- Kirjastoilla on Suomessa huomattava kulttuurikeskuksen asema. Kirjastot ovat eläneet
ajassa ja kehittäneet palveluja tarpeen mukaan. Kirjastojen lapsille suuntaamat ohjelmat ja lasten tuleminen kirjastojen asiakkaiksi ovat omalta osaltaan edistämässä monipuolista vapaa-ajan käyttöä ja elämän mielekkyyden kokemusta.
- Myös museot ja taidelaitokset lastenkulttuurikeskusten ja taiteiden perusopetuksen
kautta tuovat lasten ulottuville esteettisen, kognitiivisen ja henkisen hyvinvoinnin lisäämismahdollisuuksia.
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7. Lopuksi

Keski-Suomen LAPE-hanke on tehnyt tärkeää ja hyvää työtä pyrkiessään edistämään lasten
asiaa. Hankkeen pian päättyessä on varmistettava, että työ ei seisahdu tähän, vaan jatkuu
osana lapsille ja perheille suunnattujen palvelujen normaalia toimintaa. Sen tueksi tarvittaisiin kuitenkin maakunnallisia lapsiasiamiehiä tai –valtuutettuja, kuten lapsiasiavaltuutettu
Tuomas Kurttila (https://www.aamulehti.fi/kotimaa/lapsiasiavaltuutettu-joka-maakuntaantarvitaan-oma-lapsiasiamies-24064202/) ja lastensuojelun Keskusliitto ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto (https://www.lskl.fi/materiaali/lastensuojelun-keskusliitto/Aloite-Valtioneuvostolle-maakunnallisista-lapsiasiavaltuutetuista.pdf) ovat esittäneet. Heidän tehtävänsä olisi
koordinoida ja tuoda esiin lasten hyvinvointiin liittyviä asioita yhteistoiminnassa valtakunnallisen lapsiasiavaltuutetun kanssa. LAPE-hankkeen aikana on palvelujen tukena ollut useita
hankkeen palkkaamia henkilöitä. Toimintaa voidaan osittain jatkaa kevääseen 2019.
Keski-Suomessa on valmistauduttu siirtymävaiheeseen KSLAPEN piirissä tehdyn työn juurruttamiseksi tekemällä esimerkiksi suunnitelmia vastuuhenkilöistä ja –tiimeistä, koska valtakunnallisen taloudellisen tuen loppuminen muutoin vaikeuttaisi lasten hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävän toiminnan kehitystä.

Lasten hyvinvoinnin parantaminen vaatii myös tutkimuksellista ja koulutuksellista tukea. Jyväskylän yliopistossa on kehityspsykologista osaamista ja sen vankkoja tutkimuksellisia perinteitä ja ammattikorkeakoulussa on alan koulutusta, joten Jyväskylä olisi luonteva paikkakunta innovatiiviseen toimintaan näissä kysymyksissä. Koulutuksellisesti olisi hyvä vetää
alan opiskelijoita mukaan suunnittelemaan ideoita lasten hyvinvoinnin hyväksi: miten saada
lapset innostumaan lukemisesta, miten saada lapset liikkumaan, miten tukea lapsen keskittymistä tehtävään, miten auttaa lapsia ottamaan kaikki mukaan toimintaan ilman syrjäyttämistä,
miten saatella jokainen lapsi ammatilliseen koulutukseen jne., ja etsimään tutkimusperusteita
strategisille toimenpiteille hyvinvoinnin parantamiseksi.
Suunnitteilla oleva Keski-Suomen ihmislähtöisen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä
(KeHO) voisi kenties olla sellainen konsortio, jonka piirissä voitaisiin käynnistää lasten hyvinvointi- ja strategiaindikaattoreiden kehittämistä koskeva tutkimus yhdessä yliopiston, ammattikorkeakoulun ja kolmannen sektorin kanssa. Lasten hyvinvointi- ja strategiaindikaattoreiden selvittelyn rinnalla ja jälkeen olisi mahdollista tehdä myös perheiden hyvinvointi- ja
strategiaindikaattoreiden kehittelytyötä. Tutkimus- ja kehitystyö vaatisi konsortion johtamisen, rakenteen ja toimintamuotojen selkeyttämistä niin, että hyvinvoinnin tutkimusyksikkö
löytäisi siinä paikkansa ja voisi hakea ulkopuolista rahoitusta toiminnalleen.
Hyvinvointi-indikaattoreita ja niiden strategisia edellytyksiä voi valita maakunnallisesti, kuntakohtaisesti tai perhe- ja lapsikohtaisesti käytettäväksi. Muutokseen pyrittäessä olennaista on
kohdistaa huomiota sellaisiin indikaattoreihin, joissa on muutostarvetta ja joiden edellytyksiä
olisi parannettava. Valinnan tulee perustua tutkimus- tai kokemustietoon (evidence-based)
selkein odotuksin siitä, mihin toimenpiteisiin ryhdytään ja miksi. Seuraamalla muutoksia sekä
hyvinvointi-indikaattoreissa että strategiaindikaattoreissa voidaan nähdä, miten hyvin muutokseen tähtäävässä toiminnassa on edetty ja miten hyvin strategian valinnassa on onnistuttu.
Lasten hyvinvointi- ja strategiaindikaattoreiden erottelun ja kehittelyn tarve on suuri. Työ tulisi herättämään valtakunnallista ja kansainvälistä huomiota ja arvostusta. Haukkalan säätiö
voisi omalla tavallaan tukea tätä tutkimus- ja kehitystyötä.

