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Lapsikäsityksen merkitys lapsiohjelmassa 

Ihmiskäsitys tai ihmiskuva on yksilön tai yhteisön käsitys siitä, mikä on ih-

misen olemus, alkuperä ja päämäärä ja mikä asema ihmisellä on suhteessa toisiin ihmi-

siin ja ympäristöön. Käsitteessä lapsikäsitys tulee lisäksi mukaan lapsen ja lapsuuden 

suhde aikuiseen ja aikuisuuteen. Tieteellinen tutkimus ja YK:n Lapsen oikeuksien sopi-

mus ovat muovanneet yhteistä perustaa länsimaiselle lapsikäsitykselle, mutta silti lasta 

koskevat käsitykset ovat moninaisia. Lapsi voidaan hallinnollisesti eriytyneissä järjestel-

missä nähdä esimerkiksi oppijana, potilaana, kuluttajana, taloudellisesti tuottavana 

kansalaisena ja jopa yhteiskunnallisten ongelmien korjaajana esimerkiksi sukupuolten 

välisen tasa-arvon saavuttamiseksi. Erilaisia näkemyksiä on myös lapsen kehityksen 

etenemisestä ja seikoista, jotka vaikuttavat lapsen kehitykseen.  

Lapsikäsityksen moninaisuutta ja selkeyttämisen tarvetta on pohdittu Las-

ten ja perheiden palvelujen muutosohjelman (LAPE) yhteydessä laaditussa selvityk-

sessä (Pulkkinen, 2018). Lainsäädännössä kuva lapsesta on pirstaleinen. Eroja on esi-

merkiksi siinä, miten kypsänä lasta pidetään toimimaan itsenäisenä ja vastuullisena ja 

miten aktiivisena vaikuttajana tai passiivisena toimenpiteiden kohteena häntä pide-

tään. Ikärajamainintojen osalta lainsäädännössä puuttuu yhtenäisyyttä ja kehityspsyko-

logisia perusteita. Keskeisiä näkökohtia, jotka liittyvät esimerkiksi lapsen osallisuuteen 
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ja etuun, jätetään riippuvaiseksi käytännön elämässä työskentelevien asenteista ja toi-

mintamahdollisuuksista ilman, että seurauksia laiminlyönneistä on säädetty. Lisäksi 

usein jää huomaamatta, että päätöksillä, jotka eivät suoranaisesti koske lapsia, on lap-

siin ulottuvia vaikutuksia. Sekavuutta on jo siinä, kuka on lapsi. Tätä kierretään usein 

puhumalla lapsista ja nuorista määrittelemättä sitä, mitä nämä sanat tarkoittavat.  

 Lapsiohjelma voi vähentää näitä ongelmia lasta koskevalla kokonaisnäke-

myksellä, kun tavoitteena on vahvistaa lapsen edun huomioonottoa yhteiskunnalli-

sessa päätöksenteossa ja palveluissa YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen kolmannen 

artiklan mukaisesti: 

Lapsen oikeuksien sopimuksen artiklan 3 ensimmäisessä momentissa esite-

tään päätavoite, lapsen etu, ja toisessa momentissa mainitaan lapsen hyvinvoinnin eli 

lapsen edun turvaamiseksi tarkoitetut toimenpiteet, suojelu ja huolenpito: 

- Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten 

tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huo-

mioon lapsen etu [the best interests of the child shall be a primary consideration]. 

- Sopimusvaltiot sitoutuvat takaamaan lapselle hänen hyvinvoinnilleen välttämättö-

män suojelun ja huolenpidon [such protection and care as is necessary for his or her 

well-being] ottaen huomioon hänen vanhempiensa tai laillisten huoltajiensa oikeudet 

ja velvollisuudet. Tähän pyrkiessään sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin tarpeellisiin lain-

säädäntö- ja hallintotoimiin. 

Lapsen etu siis tulkitaan kolmannessa artiklassa lapsen hyvinvoinniksi, jota turvataan 

suojelulla ja huolenpidolla. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiaita (artikla 1). 

 

Lapsen hyvinvoinnin lähteitä ja edellytyksiä 

Lapsen hyvinvoinnin kokemus syntyy monista lähteistä kehityksen eri 

ulottuvuuksilla (kuvio 1), kuten on esitelty asiantuntijafoorumin tausta-aineistoksi mai-

nitussa julkaisussa Keski-Suomen lapsiohjelma: Lasten hyvinvoinnista hyvinvoivaan yh-

teiskuntaan (Pulkkinen & Fadjukoff, 2018). Julkaisussamme todetaan (luku 3), että 

lapsi on kokonaisuus, joka kehittyy samanaikaisesti useissa toisiinsa kietoutuvissa ulot-

tuvuuksissa, joista myös kumpuavat hänen hyvinvointikokemuksensa. Lapsen hyvin-

vointia voidaan arvioida, lasta itseään kuullen ja havainnoiden useilla ulottuvuuksilla 

muun muassa seuraavia indikaattoreita käyttäen: 

- fyysinen hyvinvointi (esim. kokemus terveydestä ja fyysisestä kunnosta),  

- sosiaalinen hyvinvointi (kokemus sosiaalisesta hyväksynnästä ja yhteenkuulu-

vuudesta),  

- emotionaalinen hyvinvointi (kokemus itsensä hyväksymisestä ja vastavuoroi-

sesta kiintymyksestä toisiin ihmisiin),  

- esteettinen hyvinvointi (kokemus kauneudesta luonnossa ja omissa ja muiden 

aikaansaannoksissa),  

- kognitiivinen hyvinvointi (kokemus kiinnostuksesta uusia asioita ja ongelmien 

ratkomista kohtaan),  

- eettinen hyvinvointi (kokemus hyvyydestä ja oikeudenmukaisuudesta ja tah-

dosta toimia niin) ja  

- henkinen hyvinvointi (kokemus elämän tarkoituksesta ja mielekkyydestä). 

 

Hyvinvoinnin käsite tarkoittaa hyvää tai ainakin tyydyttävää kokemusta eri ulottu-

vuuksilla. Kokemuksissa ne voivat painottua yksilöllisesti. Lapsiohjelmajulkaisussamme 

on asetettu tavoitteeksi, että keskisuomalaisten lasten hyvinvointi on vuonna 2025 

parempaa kuin vuonna 2019. Sen todentaminen edellyttää, että lasten hyvinvointia 
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tutkitaan molempina ajankohtina kaikilla kyseisillä ulottuvuuksilla, minkä perusteella 

voidaan muodostaa kuva kokonaishyvinvoinnista ja siinä mahdollisesti tapahtuneista 

muutoksista esimerkiksi seuraavantapaisilla kysymyksillä kouluikäisille lapsille. 

(Fyysinen hyvinvointi) 

Kuntoni on  

 oikein hyvä 

 hyvä 

 ei kovin hyvä 

 

(Sosiaalinen hyvinvointi) 

Minulla on hyviä kavereita 

 on monia    

 on joitakin 

 on liian vähän 

 

(Emotionaalinen hyvinvointi) 

Lähelläni on aikuisia, jotka pitävät minusta paljon 

 on monia 

 joitakin 

 liian vähän 

 

(Kognitiivinen hyvinvointi) 

Uusien asioiden oppiminen on  

 oikein kiinnostavaa 

 kiinnostavaa 

 ei kovin kiinnostavaa 

(Esteettinen hyvinvointi) 

Taideharrastuksissa tai luonnossa olen kokenut kauneutta 

 usein 

 joskus 

 en ole 

 

(Eettinen hyvinvointi) 

Muut ihmiset ovat olleet minua kohtaan oikeudenmukaisia 

 yleensä aina 

 joskus 

 eivät ole olleet 

 

 (Henkinen hyvinvointi) 

Olen tyytyväinen elämääni 

 oikein paljon 

 paljon 

 en kovin paljon 
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Kuvio 1. Lasten hyvinvoinnin ulottuvuudet ja edellytykset (Pulkkinen & Fadjukoff, 

2018) 

 

Kehitykseen ja hyvinvointiin kullakin dimensiolla vaikuttavat (1) lapsen 

oma toiminta ja osallisuus, (2) merkittävät ihmissuhteet, joissa lapsi nähdään ja tulee 

kuulluksi yksilönä ja (3) kasvuympäristö, joka sisältää lapsen suojelun ja huolenpidon 

sekä suoraan että epäsuorasti aineellisten edellytysten, lainsäädännön, päätöksenteon 

jne. muodossa.  

Kehityksen ja hyvinvoinnin dimensiot edellytyksineen esiintyvät lasten 

elinpiireissä, joissa ne voivat edistää tai tukahduttaa lapsen etua eli hyvinvointia. On 

tarpeen tukea lapsen osallisuutta toimintaan, arvostaa merkittäviä ihmissuhteita ja var-

mistaa ulkoisen kasvuympäristön aineelliset ja muut edellytykset kaikilla ulottuvuuk-

silla ja kaikissa elinpiireissä (Pulkkinen & Fadjukoff, 2018). Elinpiirejä ovat 

- koti eli vanhemmat, kotikasvatus, sisarukset, isovanhemmat ja sukulaiset 

- varhaiskasvatus ja hoiva kodin ulkopuolella 

- esiopetus, peruskoulu, toisen asteen koulutus ja mahdollinen työ 

- leikki ja vapaavalintainen harrastus-, kulttuuri- ja virkistystoiminta 

- perheen ulkopuoliset läheissuhteet, toverit, naapurit, seurakunta ja järjestöt 

- terveys- ja sosiaalipalvelut ja muut julkiset palvelut, kuten liikenne, media, kir-

jasto 

- yhteiskunnallis-kulttuuriset olosuhteet, kuten maahanmuuttaja. 

Lapsen oikeuksien sopimuksessa (ks. liite Lapsen oikeuksien sopimus) lapsi toimijana ja 

osallistujana tulee esille erityisesti lapsen yksityisyyden kunnioittamista koskevissa valti-

oiden velvoitteissa (artiklat 12-16, 23, 28-31, 37, 40), kuten foorumin osanottajille 

etukäteen jaetusta materiaalista käy ilmi. Lapsi kiinnittyy elämään merkittävien ihmis-

suhteiden kautta, joista Lapsen oikeuksien sopimus painottaa perhesuhteita (artiklat 5, 

7, 9-10, 18, 22). Kasvuympäristön osalta artiklat liittyvät sekä suojeluun (artiklat 2, 8, 

11, 19, 20, 32-36, 38) että huolenpitoon (artiklat 6, 17, 21, 24-27, 39). Lapsen oikeus 
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kehityksen kannalta riittävään elintasoon on mainittu ainoastaan artiklassa 27. Jos lap-

sipolitiikka keskittyy elintasokysymyksiin, se saattaa syrjäyttää 40 muuta lasten kan-

nalta merkittävää oikeutta.  

Lapsen oikeuksien sopimuksen artikloista on jo valtioiden kesken sovittu 

ja ne ovat Suomea sitovia. Kansallisesti ja kunnallisesti voidaan määritellä muitakin 

tärkeitä lapsen hyvinvoinnin edellytyksiä, joihin päätöksenteolla ja palvelujärjestel-

millä pyritään. Kuten artiklassa 41 todetaan, yleissopimus ei vaikuta määräyksiin, jotka 

edistävät paremmin lapsen oikeuksien toteutumista.  

Hyvinvoinnin ulottuvuuksia ja edellytyksiä koskevan kuvausmallin yti-

menä ovat lapsi itse, sisältäen lapsen synnynnäiset edellytykset ja kehitysprosessin kas-

vaa oman elämänsä toimijaksi ja kokemustensa tulkitsijaksi, sekä käsitys lapsesta. Käsi-

tys lapsesta vaikuttaa siihen, miten ja millaisin odotuksin lapsen kanssa toimitaan. 

Lasta koskevan kokonaisnäkemyksen taustalla on seuraava lapsikäsitys (www.allian-

ceforchildhood.eu): 

✓  Lapsella on sisäsyntyinen potentiaali kasvaa, oppia ja kommunikoida sekä 

osallistua omalla tavallaan ja omine oikeuksineen ja velvollisuuksineen yhtei-

sönsä toimintaan. 

✓ Lapsi on aktiivinen toimija omassa elämässään ja suhteessa toisiin ihmisiin. Lapsi 

ei ole kohde, jota yritetään sovittaa 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, sosi-

aaliset, kulttuuriset, henkiset ja yhteiskunnalliset tekijät. 

Tavoitteita ja toimenpiteitä 

 Asiantuntijafoorumin tarkoituksena on päästä konkreettisiin esityksiin 

siitä, mitä Keski-Suomen maakuntastrategiaan ja kuntien strategioihin tulisi kirjata lap-

siohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä. Haluaisin haastaa meidät käyttämään mie-

luummin suomenkielistä sanaa tavoite kuin sanaa visio, joka tarkoittaa sivistyssanakir-

jan mukaan näkyä, harhanäkyä, ja sanaa toimenpide mieluummin kuin sanaa strate-

gia, joka tarkoittaa sotataitoa, taitoa saavuttaa sodan päämäärä sotatoimin. Kun lap-

sista on kysymys, emme tarvitse näkyjä emmekä sotataitoja. Tutkimustieto ja kasautu-

nut kokemustieto riittävät. Esimerkiksi koulun harrastustoiminnan monilla tavoin 

myönteisistä vaikutuksista lapsiin on runsaasti tutkimustietoa (Pulkkinen, 2015). Sen 

perusteella voidaan suoraan päästä toimenpiteisiin, jos tavoitteeksi asetetaan lasten 

hyvinvoinnin parantaminen. Sama koskee ihmisen kehitystä yleisemminkin (Pulkkinen, 

2017).  

Kuntakohtaisen lapsiohjelman laatiminen edellyttää sen pohtimista, miten 

kunnan tavoiteohjelmassa on kuvattu lapsen edun tavoite ja toimenpiteet tavoitteen 

saavuttamiseksi, käyttäen vertailukohtana sekä lapsen oikeuksien sopimusta että esittä-

määmme lasta koskevaa kokonaisnäkemystä. Pyrittäessä lisäämään lasten hyvinvointia 

on valittava (1) ne lasten hyvinvoinnin osa-alueet ja indikaattorit, joissa muutosta toi-

votaan, (2) ne toimenpiteet, joilla hyvinvoinnin edellytyksiä pyritään parantamaan, ja 

http://www.allianceforchildhood.eu/
http://www.allianceforchildhood.eu/
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(3) ne lapsen elinpiirit, joissa muutosta yritetään saada aikaan. Lapsiohjelman paino-

pisteet voivat kunnittain vaihdella. 

Kokonaisnäkemys lapsen kehityksestä ja hyvinvoinnista toivottavasti sel-

keyttää sekä lapsipolitiikan tavoitteiden asettelua että niistä saavutettavaa yksimieli-

syyttä lapsen hoivasta ja kasvatuksesta vastaavien vanhempien, päätöksentekijöiden ja 

yhteiskunnallista tukea antavien organisaatioiden kesken. Meille kaikille, puoluetaus-

tasta riippumatta, on tärkeää ja arvokasta, että lapsemme voivat hyvin. Tehkäämme 

Keski-Suomesta lasten hyvinvoinnin ja sen kautta myös aikuisten hyvinvoinnin maa-

kunta. 
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12.20  Kansallinen lapsistrategia – mitä tähän asti ja mitä jatkossa?  

Tuomas Kurttila, lapsiasiavaltuutettu 

 

Suomen hyvinvointipolitiikan rakentumisessa 1500-luvulta näihin päiviin saakka meillä 

on ollut lasten aseman parantamisesta systemaattinen ajatus jo ennen lasten oikeuk-

sien sopimuksen tuloa voimaan. Historian perusteella eri aikakausina on jaettu riittä-

vässä määrin yhteinen käsitys lapsen hyvästä ja edusta ja suunnasta sitä kohti. Esimer-

kiksi senaatin valmistelijat ovat todenneet, että lapsen tulisi päästä kouluun 5 km sä-

teellä.  

 

Nyky-yhteiskunnassa on tullut vaikeammaksi päättää, mihin tietoon päätökset perus-

tuvat. Ajattelumme on perustuttava tutkittuun tietoon lapsuudesta, lapsen edusta ja 

hyvästä elämästä, vaikka määrittelyssä mukanaoleva osallistujajoukko on laajentunut. 

Asiantuntijoita tulee käyttää lapsipolitiikan määrittelyssä. Päätösten tulee perustua tut-

kittuun tietoon lapsen edusta ja hyvästä, josta syntyy perusteltu käsitys etenemista-

voista. Kansallisessa ohjausryhmässä Kurttilan viesti on ollut, että tarvitsemme kansalli-

sen lapsistrategian, jota Suomelta on vaadittu jo vuodesta 2011. Eduskunta on myös 

tehnyt asiasta päätöksen. Käsitys strategian sisällöstä on kuitenkin hajaantunut ja haas-

teena on nyt löytää siitä yhteinen käsitys. 

 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-341-5
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-086-0
https://haukkalansaatio.com/lapsiohjelma2018/
https://haukkalansaatio.com/lapsiohjelma2018/
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Näkemysten moninaisuus on ilmennyt myös käytännössä. Kenen näkemyksiä määrit-

telyssä painotetaan? Käymieni keskustelujen perusteella esimerkiksi 2. asteen opin-

noissa hallinto painottaa vahvempaa yhteyttä työelämään. Opiskelevat nuoret puoles-

taan haluavat vanhemman yhteyden oppilaitokseen, omiin vertaisiin ja siihen yhtei-

söön, missä opiskelevat. Käsitykset tarpeista ja edusta on selvästi erit. Tärkeää on 

tehdä näkyviksi päättäjillä käsissään olevat erilaiset valinnat sekä niitä seuraavat kehi-

tyskulut maakunnassa ja valtiossa. Tältä pohjalta voidaan tehdä päätelmät lapsen 

edustaja ja kehityskulusta.  

 

Hajaannus on suurempaa kuin pitkään aikaan. Tämä näkyy palvelutuotannossa, vaik-

kapa perusopetuksessa, jossa on tähän saakka ollut vahva käsitys, että sitä ei tuoteta 

liiketaloudellisin perustein. Asia on täysin eri varhaiskasvatuksessa, jossa palvelu on 

osittain myös yksityisen tuottamaa. Miksi perusopetuslain 7§ on eri varhaiskasvatuk-

sen osalta?  

 

Toivottavasti päivä johdattelee vaikeisiinkin kysymyksenasetteluihin. Strategia on 

hyvä, kun se tuo esiin sen, mikä meille on vaikeaa. Lasten oikeuksien sopimuksen ko-

mitea on korostanut, että ohjelma ei saa olla hyvien eleiden luettelo. Suomella on 

pian käsissään valtakunnallinen lapsistrategia. Toiveena on, että strategia ei jää yleisen 

tason paperiksi, jota ei viedä käytäntöön. Riskinä on kansallinen konsensushakuisuus, 

jossa on annettu ymmärtää, että olemme laatineet asian yhteisymmärryksessä, mutta 

emme sitä kuitenkaan toteuta. Tietoon perustuva päätös nostaa meidät yleisemmälle 

ilmiötasolle, pois henkilökohtaisesta tunnetasosta. Tällä tavoin pääsemme ratkaisuihin, 

joilla voimme päästä hyviin toteutusvaihtoehtoihin. Toiveena on, että löytäisimme 

useita hyviä eri vaihtoehtoja, ei pelkästään yhtä oikeaa. 

 

Peräänkuulutan, että kansallinen tahtotila voi syntyä hyvän ohjelmatyön kautta myös 

maakunnissa. Meillä on siihen mahdollisuus. Mihin ilmiöihin haluamme todella vaikut-

taa? Keitä me kuuntelemme, kun teemme valintoja? Kyse ei ole yksilön valinnasta, 

vaan se on rakenteessa, budjetissa, laajemmilla hartioilla. Menneenä aikana on ollut 

tavoitteena vaikuttaa yhteiskunnan rakenteisiin universaaleilla, kaikille tarkoitetuilla 

palveluilla, kuten kouluruoka tai neuvola. Viime vuosina olemme pyrkineet yhä 

enemmän vaikuttamaan yksilöön yhteiskunnan rakenteiden sijaan. Yksi esimerkki on 

ollut mielenterveyspalvelut ja siihen liittyvät ratkaisut. Myös lastensuojelu on siirtynyt 

kasvuympäristöstä huolehtimisesta yksilöön puuttumiseen. Tämä on johtanut kustan-

nusten voimakkaaseen kasvuun. Mutta mitkä ovat ne keskeiset kasvuympäristöt, joi-

hin voimme vaikuttaa? Päättäjän näkökulmasta on helpompi puuttua yksilöön kuin 

ympäristöön, joka on huomattavasti hankalampi asia, sillä se vaikuttaa meihin kaik-

kiin. Esimerkiksi neuvoloiden asiakassetelissä on ollut tämä taustalla.  

 

Budjetointi ja talousarviovalmistelu on pidettävä koko ajan mukana strategiatyössä, 

jotta toteuttamiseen varataan tarvittavat voimavarat ja resurssi. Lasten määrä ja synty-

vyys vähenee. Tästä aiheutuvien säästöjen, esimerkiksi lapsilisistä, käyttötarkoitus on 

vielä ratkaisematta. Mikäli haluamme, että lapset ovat mukana yhteiskunnan kehityk-

sessä, köyhien määrä vähenee ja lasten osallisuus kasvaa, meillä on nyt mahdollisuus 

vaikuttaa. 
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Kannustan kapinallisuuteen ja haastamaan, onko valtakunnallinen ajatus oikea lapsen 

edun näkökulmasta. Maakunnissa syntyy tietynlainen profiili omaan hyvinvointipoli-

tiikkaan. Keski-Suomella on mahdollisuus nousta hyvinvointivalintojensa osalta edellä-

kävijäksi ja suunnannäyttäjäksi lapsen edun toteutumisesta.  

 

 

12.50  Erityistä tukea tarvitsevien lasten hyvinvointi – Tavoitteita ja toimenpi-

teitä 

Paula Määttä, professori  

 

Diat 

 

Lähtökohtaisesti erityiset lapset ovat tavallisia lapsia, joilla on erityisen tuen tarpeita. 

Jokaisella lapsella oikeus kulua vertaistensa yhteisöön, riippumatta siitä, millaisia tuen 

tarpeita hänellä on.  

 

Erityistä tukea tarvitsevien lasten hyvinvoinnin perustana inklusiivinen varhaiskasvatus 

ja opetus, kehitysympäristöjen ja elinpiirien yhteistyö, toimivat verkostot, riittävä mo-

nialainen osaaminen sekä näissä toimivien aikuisten keskinäinen yhteistyö. Eri sekto-

rien toimintaa määrittävissä laeissa todetaan selkeästi velvoite yhteistyöhön ammatti-

laisten ja perheiden kanssa.  

 

Ekokulttuurisessa lähestymistavassa lapsen hyvinvointi peilautuu aina perhekontekstin 

kautta. Siksi perheen on oltava aina osallisena ja aktiivisena toimijana yhteistyössä ja 

tavoitteiden asettamisessa. Tämän toteuttamisessa ammattilaisilla ja yhteistyöraken-

teissa on yhä kehitettävää. 

 

Yksi tutkimushavainto on, että lapsen tulkitseminen erityiseksi vie koko perheen pois 

normaalin perhekäsityksen piiristä ja perhettä ryhdytään kohtelemaan erityisesti. ”Jos 

tukee (liikaa), oppii nojaamaan.” 

 

Maahanmuuttajalasten ja -nuorten hyvinvoinnissa perheen tulomaan kulttuuri suh-

teessa suomalaiseen voi olla hyvin erilainen lasten oikeuksien näkökulmasta. Varhais-

kasvatuksen ja koulun toimilla on suuri vaikutus asiassa. Sosiaalisen hyvinvoinnin nä-

kökulmasta korostuu alttius joutua kiusatuksi. Lapsilla on myös traumoja, joita meidän 

tulee voida pystyä hoitaa. Perheet ovat hyvin usein myös köyhiä, joka on yksi vah-

vasti syrjäyttävä yhteiskunnallinen tekijä. 

 

13.20  Lapsiperheiden paratiisi Keuruun kaupunkistrategiassa  

Hannu Mars, Keuruun kaupunginjohtaja  

 

Diat 

 

Strategiaprosessi kesti kaupungissa vuoden. Lapsiperheiden lisäksi Keuruu haluaa olla 

muillekin hyvä paikka elää. Strategian painopiste on kasvuympäristöissä. Pienimmillä 

kunnilla ei esimerkiksi ole mahdollisuutta tarjota peruskoulun jälkeen jatko-opiskelu-

paikkaa. Keskustelua käydään myös siitä, onko kyse oikeastaan lasten vai perheiden 

https://haukkalansaatio.files.wordpress.com/2019/02/paula-mc3a4c3a4ttc3a4-erityistc3a4-tukea-tarvitsevien-lasten-hyvinvointi.pdf
https://haukkalansaatio.files.wordpress.com/2019/02/hannu-mars-_-lapsiperheiden-paratiisi-keuruun-kaupunkistrategiassa.pdf
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hyvinvoinnista ja kumpaan pitäisi keskittyä. Jos perheellä ei ole asiat hyvin, se heijas-

tuu väistämättä lapseen. Keski-Suomen yhteisenä rakenteellisena huolena on väestö, 

joka vähenee suurimmassa osassa maakunnan kuntia. 

 

Keuruulla koetaan onnistuneen yhteisöllisyyden rakentamisessa ja siinä, että hyvin-

voinnin luominen on jokaisen hallintokunnan tehtävä, kuten myös muiden toimijoi-

den, yritysten ja järjestöjen. Lasten Keuruu -kehittämisohjelmia on laadittu jo 1996 

lähtien.  

 

Keuruu on investoinut 40 milj. euroa lapsiperheisiin vuosien 2009–2018 aikana.  

 

Lapset ja nuoret ovat mukana päättämässä heitä koskevista asioista nuorten vaikutta-

jaryhmissä. Eri sidosryhmien kanssa pyritään lisäämään lasten ja nuorten toimintaa ja 

osallisuutta. Esimerkkinä tästä keuruulaisen lapsen päivä, jossa vuosittain juhlitaan uu-

sia keuruulaisia.  

 

13.40  Kahvitauko  

 

14.00  Tiivistelmät ryhmätyöskentelystä  

 

Teema: Mitä Keski-Suomen maakuntastrategiaan ja oman kuntasi strategiaan tulisi kir-

jata lapsiohjelman tavoitteiksi ja toimenpiteiksi?  

Myös kuntatason lapsiohjelman lähtökohtana on lapsen oikeuksien sopimuksen nou-

dattaminen pyrittäessä varmistamaan lapsen hyvinvoinnin edellytykset. Sen lisäksi lap-

siohjelmassa on tarpeen kohdistaa huomiota lapsen kehitykseen ja hyvinvointiin eri 

ulottuvuuksilla. 

1) Lapsen hyvinvoinnin edellytysten toteutuminen Keski-Suomen kunnissa lapsen oi-

keuksien sopimuksen näkökulmasta (ks. Lea Pulkkisen koostama taustamateriaali 

lasten oikeuksien sopimuksesta) 

 

2) Ryhmätyön toisessa osassa valitaan yksi tai useampia hyvinvoinnin ulottuvuuksia ja 

pohditaan, mitä kunnan pitäisi tehdä niissä koetun hyvinvoinnin edellytysten pa-

rantamiseksi lapsen eri elinpiireissä. Hyvinvoinnin ulottuvuudet, edellytykset ja 

elinpiirit on määritelty ja luonnehdittu monin esimerkein lapsiohjelmajulkaisussa 

s.30-48. Julkaisu jaetaan osallistujille ja on saatavana: https://haukkalansaa-

tio.com/lapsiohjelma2018 

 

Ryhmä 1. 

 

Kysymys 1. Lasten oikeudet: Lasten osallistuminen 

- Kohdat 12: Lasten vapaa oikeus muodostaa ja ilmaista näkemyksensä häntä koskevissa asi-

oissa sekä 23: tulee edistää itseluottamusta ja helpottaa lapsen aktiivista osallistumista yhtei-

sönsä toimintaan  

- Miten tuemme lasten itseluottamusta?! Palvelujärjestelmä järjestää palautetilanteita, joissa 

lapsi joutuu arvostelluksi varsin monisanaisesti usean aikuisen voimin. Nauhoitteesta laskettu 

esim. yli 60 negatiivista arviota lapsesta yhdessä palaverissa. Näin negatiivisesti määritellyn 

https://haukkalansaatio.files.wordpress.com/2019/02/lp-lapsen-oikeuksista_asiantuntijafoorumi2019.pdf
https://haukkalansaatio.files.wordpress.com/2019/02/lp-lapsen-oikeuksista_asiantuntijafoorumi2019.pdf
https://haukkalansaatio.com/lapsiohjelma2018
https://haukkalansaatio.com/lapsiohjelma2018
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lapsen on vaikea tuntea itseluottamusta ja arvostaa itseään. Miten aikuinenkaan siitä nou-

sisi? 

- Lastenpsykiatrian tila on katastrofi! Lapset eivät saa tarvitsemaansa apua. 

- Lasten ja myös perheiden kuuleminen ja kunnioittamisen vaikeus 

- Palaveritilanteissa oma esimerkki tärkeää: miten kuulen ja kunnioitan toisen erilaista näke-

mystä ja annan sille tilaa? 

 

Kysymys 2. Fyysinen hyvinvointi; väkivalta ja sen uhka, pelon ilmapiiri 

- Lapset joutuvat edelleen eri ympäristöissään fyysisen väkivallan uhkaamaksi, se kietoutuu 

henkiseen väkivaltaan ja uhkan tunteeseen, jota voidaan ylläpitää pienin ilmein ja elein. 

(koti, koulu, …) 

- Uutena ilmiönä väkivaltaiset, alakouluikäiset lapset. Tämä näkyy koko maassa, sen syytä ei 

tiedetä. Myös lapsiin kohdistuva seksuaalinen ahdistelu. 

- Väkivalta, väkivallan uhka ja siihen puuttuminen niin vakavia kysymyksiä, että ne tulisi ot-

taa Keski-Suomessa yhdeksi keskeiseksi kärjeksi, jossa näytämme muulle Suomelle mallia. Tä-

hän on poikkeuksellisen hyvää osaamista Keski-Suomessa.  

 

- Perheen sisäisen vuorovaikutuksen tuki ja harrastustoiminta yhtenä keinona asian ratkaisuun. 

Ei lähdetä pelkästään korjaavasta päästä liikkeelle. 

- Neuvolaan tieto kulttuuri- ja liikuntapalveluista 

 

Tarvitaan rohkeutta kokeilla ja mennä eteenpäin! 

 

Ryhmä 2. 

 

Kysymys 1. Lapsen oikeudet – toteutuminen Keski-Suomessa 

- lastensuojelun alueella: miten lasten oikeudet esim huolenpitoon toteutuvat, käyttäjien 

ääni esille, vertaisarviointi, perinteisten tarkistuskäyntien rinnalle muita palautejärjestel-

miä, kokemusasiantuntijat voivat kerätä sitä 

- Miten pienten lasten ääni esille (vanhempien kautta)?  

- vertaisuuden voima palveluihin, kokemusasiantuntijan hyödyntäminen, katu-uskotta-

vuus;  

- toimintakulttuurin muuttaminen, palveluohjaus 

- jokaiselle harrastus: kalleus ja ohjaajapula esteenä; lapset eriarvoisessa asemassa korkean 

hinnan vuoksi; matan kynnyksen harrastaminen paremmin toimii, mutta ohjattu toi-

minta ei, julkiset liikuntapaikat; liikkuva koulu ja kokonaiskoulupäivä 

- lapsen oikeus lepoon ja leikkiin ei toteudu varhaiskasvatuksessa; haastavien työolojen 

takia, perheajan puute 

- mahdollisuus suomalaiseen varhaiskasvatukseen maahanmuuttajalapsille; kannustus nai-

sille työelämään ja koulutukseen; myös suomalaislapsille varhaiskasvatuksen hyödyt 

merkittävät eriarvoisuuden tasaamisessa 

- suvaitsevaisuus, erilaisuuden oppiminen, 

- koulun puolella eriarvoisuus, lapsen palvelujen välinen kommunikaatio, lapsen ja  per-

heen ääni 

- inklusiivisen koulun haasteet, opettajien taidot kohdata oppilaiden haastavaa käyttäyty-

mistä 

- työelämän perheystävällisyyden radikaali parantaminen, työnantajien asennemuutosta 

kaivataan, toimintakulttuurin muutos 

- koulun ja perheiden yhteistyön esteiden purkaminen, toimintakulttuurin muutos 
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Kysymys 2. Sosiaalinen hyvinvointi; perheessä usein vanhempi ja lapsi kokee yksinäisyyttä 

- aloitusvaiheet varhaiskasvatuksessa ja koulussa tärkeitä; yhteisöllisten paikkojen luomi-

nen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppiminen osana opsia; avoimuuden kulttuuri, 

vanhempien aktivoiminen; kaikkien vanhempien osallistaminen 

- yhteisyys tulee luontevasti pienillä paikkakunnilla, entä suurissa kouluissa? yhdessä liik-

kuen epulle- matalan kynnyksen tapahtumia koko perheelle; yhteisöpedagogeja alueille, 

Kannustaen kouluun, perheiden aktivointi; yhteisöpedagogit opettajien rinnalle; liikkuva 

koulu- voisiko osallistaa myös vanhempia ja yhteisöjä; Tikkalan koulussa lasten liikunta-

ryhmät sekä lapsille että vanhemmille; sekaryhmät 

- perheille omat tukihenkilöt- perhekeskukset? kouluterveydenhoitajako? opettajako? joku 

muu merkityksellinen henkilö? vapaaehtoiset? tukihenkilö jokaiselle perheelle  

- suomalaisten perheiden tulisi avata ovet maahanmuuttajaperheille, lisää kanssakäymistä 

 

Ryhmä 3.  

 

Kysymys 1. Lasten oikeuksien toteutuminen  

 

Lapsen oma toiminta 

23. kohta 

- esim. perhekahvilat ja muut lasten ja perheiden toimitilat ovat esteellisiä 

- lapsilta vaaditaan kohtuutonta itsearviointia mihin lapsi ei pysty_ > emme tue riittävästi 

lapsen itseluottamusta 

- lukutaidottomia lapsia päättää vielä peruskoulun 

- opettajilla ei ole riittävästi aikaa ja resursseja (tiloja, aikaa, osaamista) puuttua/tukea lapsen 

osallistumiseen 

- tehdään päätöksiä, jotka vähentävät esim. henkilöstöresursseja  

- esim. liikuntatunneilla isot ryhmäkoot 

 

kohta 29 

- henkilökunnan osaamispula 

- esim. ops on tehty osaaville ja pärjääville lapsille 

 

kohta 13 

- ilmaista mielipide, miten lapsia kuunnellaan 

- onko vanhemmilla vaihtoehtoja 

- päätöksiä, joissa lapsia ei ole kuultu 

- milloin lapsia kuulla ja milloin sen kautta siirretään vanhemman vastuu 

- lapsen kuuleminen tulee tehdä lapsilähtöisesti 

- tulee antaa riittävän vapaa kysymyksenasettelu 

- lapset eivät ole irrallinen osa toimintaa ja arkea, vaan mukaan tulee ottaa 

 

kohta 30 

- miten aina pystytään järjestämään oman kielen opetus esim. varhaiskasvatuksessa  

- joissakin ympäristöissä toteutuu 

kohta 37 

- onko eron jälkeinen tapaamisoikeus ja huostaanoton tilanne -> huomioituuko lapsen etu ja 

oikeus 

läheissuhteisiin 

 

kohta 31 

- oikeus lepoon ja vapaa-aikaan 
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- viedäänkö liikaa lapsia liikunnassa kilpaurheilun suuntaan, koulun jälkeen vielä yksityisope-

tukseen 

-> suorituksen korostaminen 

-> harrastustoiminta on muotoutunut kilpailulliseksi 

- kuka hallitsee ja suojaa kokonaisuuden pirstaloitumiselta 

- yksilön kehityksessä painopiste, perheen ja yhteisön rauhallinen arki on vähentynyt 

- avoin kerhotoiminta koulujen yhteyteen 

 

Kysymys 2. Hyvinvoinnin ulottuvuudet: mitä kunnan pitäisi tehdä? 

A. fyysinen hyvinvointi 

- miten infektio ja muut sairastaminen -> huononeeko lasten terveys esim. päiväkotilasten 

oirepäivät ovat lisääntyneet 

- mikä on lasten sairastavuuden yhteys yhteiskunnallisiin muutoksiin 

o isot yhteiset tilat lisäävät sairastamista 

- tilojen puhtaus 

- homekeskustelu voi viedä keskustelun muusta oireita aiheuttavista (bakteerit, virukset, loi-

set) pois 

päivähoidossa 449 000 oirepäivää /vuodessa, yhdeksän kunnan alueella (2016) 

- mittareita: Mikrobilääkeresistanssin torjunnan kansallinen toimintaohjelma 2017-2020 

➔ heijastuu muihinkin hyvinvoinnin ulottuvuuksiin (emotionaalinen, sosiaalinen, kognitiivi-

nen) 

- lapsia tuodaan puolikuntoisia hoitoon työelämän ehdoilla 

 

Vastauksia: 

- elämän hallinnan vaikeudet näkyvät näissä, konkreettista tukea 

- varhaiskasvatuksen lisäresurssit  

- nuorten mielenterveyden ja päihdepalvelujen lisääminen ollut tarpeen 

- kiusaamisen ehkäisy esim. Mll ollut tarpeen  

- esim. kouluterveydenkyselyissä saadaanko riittävästi lapsen ääni kuuluviin 

 

B. Kognitiivinen hyvinvointi ja emotionaalinen hyvinvointi 

- esim. lapsen oppimisen ja kehityksen ongelmat eivät tule arvioiduksi riittävän aikaisemmin 

- -> miten oppilashuollonlaki on ymmärretty ja resurssoitu kussakin kunnassa 

- erityisen tuen tarve lapsi 

- voisiko joitakin lapsia auttaa aikaisemmin, että vanhempia kuultaisi aikaisemmin  

- voidaanko lapsen kasvuympäristöjen ihmisten kanssa ottaa huomioon vaikeuksia 

- maahanmuuttajalapsille valmius ottaa  

- kolmikantaneuvottelu, opaskirja vanhemmille 

- lapset puheeksi –malli -> kohtaaminen, neuvonpito 

- onko opettajilla riittävästi kiinnostusta/ resursseja huomioida eri hyvinvoinnin edellytykset 

 

Ryhmä 4: 

 

Kysymys 1) Lapsen hyvinvoinnin edellytysten toteutuminen Keski-Suomen kunnissa Lapsen 

oikeuksien sopimuksen (LOS) näkökulmasta 

 

Ryhmässä tarkasteltiin ennakkoon jaettua lapsen oikeuksien sopimuksen ryhmittelyä lapsen 

omaan toimintaan ja osallisuuteen, merkittäviin ihmissuhteisiin ja kasvuympäristöön 
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Lapsen oman toiminnan ja osallisuuden osalta todettiin, puutteita LOS:n artikloihin sisälty-

vien sopimusten toteutumisessa käytännön toiminnassa. Artikla 

 

12. oikeus vapaasti ilmaista näkemyksensä itseään koskevissa asioissa: lapsen näkemyksen kuule-

misessa ja siihen käytetyissä menetelmissä on puutteita 

31. oikeus osallistua kulttuuriin ja taiteisiin: harrastustoiminnan järjestämisellä koulun yhteydessä 

olisi monenlaista myönteistä vaikutusta lasten hyvinvointiin. sosiaalisiin suhteisiin ja työskentely-

taitoihin.  Mielekäs toiminta myös suojelee päihteiden käytöltä 

40. oikeus ihmisarvoa edistävään nn kohteluun: esim. lastensuojelussa ja koulussa on vielä tilan-

teita, joissa se ei toteudu. 

 

Merkittävät ihmissuhteet 

 

- LOS painottaa perheiden ja vanhempien merkitystä (art. 5, 7, 9, 18), mikä on lapsen hyvin-

voinnin perusta. Merkittäviä ihmissuhteita voi muodostua myös opettajiin, harrastusten oh-

jaajiin ja muihin aikuisiin, joita lapset kohtaavat. Niiden jatkuvuutta tulee kunnioittaa. Per-

heiden yhdistäminen sisältyy LOS:iin (art. 10 ja 22). Sitä pitää arvostaa enemmän mm. maa-

han muuton yhteydessä. 

 

Kasvuympäristön osalta LOS:ssa nostetaan esiin suojelu ja huolenpito  

 

Artiklan 2 mukaan lasta tulee suojella kaikenlaiselta syrjinnältä. Syrjintää, kuten koulukiusaa-

mista, tulee vastustaa  

 määrätietoisesti 

- Art. 19 suojelee lasta kaikenlaiselta väkivallalta. Kuitenkin perheväkivallasta vaietaan ja se 

on suuri ongelma. Perheväkivallan näkeminenkin on vahingollista lapsille 

- Art, 27 mukaan lapsella on oikeus riittävään elintasoon. Lapsiköyhyys on ristiriidassa tämän 

sopimuksen kanssa ja siihen pitäisi kaikin keinoin puuttua. 

-  

Kysymys 2. Mitä kunnan pitäisi tehdä niissä koetun hyvinvoinnin edellytysten paranta-

miseksi lapsen eri elinpiireissä? 

 

- Tiedon lisääminen. Päätöksentekijöillä ja lainlaatijoilla ei ole riittävää tietoa lapsen kehityk-

sestä, mistä on esimerkkinä ammattiopistojen koulutuksen järjestelyt, joissa 16-vuotiaat jää-

vät yksin.  Lukioon mentäessä puolestaan vaaditaan koulutusuraa koskevien valintojen te-

koa kurssivalintojen muodossa. Molemmissa tapauksissa edellytetään enemmän kypsyyttä 

kuin nuorella on. 

- On tarvetta keskustella lapsikäsityksestä ja yhtenäistää sitä. Lapsen kehityksen ja hyvinvoin-

nin eri ulottuvuuksien (Pulkkinen & Fadjukoff, s. 30) huomioon ottamisessa tehostamista 

tarvitaan useilla alueilla: emotionaalinen hyvinvointi (itsensä hyväksyminen, vastavuoroiset 

ihmissuhteet); sosiaalinen hyvinvointi( ei syrjitä); esteettinen hyvinvointi (taideharrastustuk-

set); eettinen hyvinvointi( kokemus oikeudenmukaisuudesta)  

- Lapsen oma toiminta ja osallisuus on muistettava kaikilla kehityksen alueilla ja lapsen eri 

elinpiireissä. Perheellä ja kodilla on primääri merkitys lapselle samoin kuin eri elinpiirien yh-

teistoiminnalla, kuten vuorovaikutuksella kodin, koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa. Sekä 

vanhemmuutta että opettajankoulutusta on vahvistettava lasten hyvinvoinnin edistämisen 

näkökulmasta.  

 

Ryhmä 5. 

 

• Lapsen oikeudet tutuksi koko maakunnan väelle yhteiseksi pohjaksi 

o Koulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa  

o Ymmärrettävä, visuaalinen, luettava taskuversio kaikille lasten parissa toimiville 
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• Samoin holistinen lapsikäsitys yhteiseksi lasten parissa toimiville 

• Lapsen, perheen ja lähiverkoston saaminen mukaan strategian toteutukseen ja sen ymmär-

rykseen 

• Palvelut eivät ole kaikki – vuorovaikutus – puheeksiottaminen 

• Perhekeskukset keskiöön 

o Sellaiset, joissa myös ihminen tavattavissa – ihminen, joka tietää, kuuntelee ja osaa 

auttaa 

 

Ryhmä 6:  

Kysymys 1. (LOS:n artiklojen kautta tarkastelu): 

  

• Perheympäristö ja erilaiset kasvuympäristöt (esim. varhaiskasvatus, koulu) vaikuttavat kai-

kissa asioissa lapsen hyvinvointiin, kasvuun ja kehitykseen 

• Perheympäristön ja erilaisten kasvuympäristöjen merkitys kyllä varmasti tunnistetaan, mutta 

arvostetaanko sitä?  

• Erilaisten lasten kasvuympäristöjen (koulu, varhaiskasvatus jne.) yhteistyön tiivistäminen tär-

keää, ei toteudu tänä päivänä riittävän hyvin 

• Kasvatusyhteistyö puuttuu, jokainen katsoo asiaa vain omasta vinkkelistään  

• Myös lapsen oma näkökulma tärkeä kuulla, ei pelkästään vanhempien → artikla 12  

• Esim. Amis-reformin myötä tulee kysyä, miten turvataan nuorten oikeus olla osallisina yhtei-

sössä ja vertaissuhteissa, miten toteutuu myös oikeus yhdenvertaiseen opetukseen 

• Tarvitaan yhteisöllisyyden ja yhteisvastuun (ja erityisesti aikuisten vastuun) vahvistamista, on 

menty pitkään liian yksilökeskeisesti, unohtamatta tietenkään myös yksilöä 

 

Kysymys 2. Valittiin emotionaalinen hyvinvointi ja sosiaalinen hyvinvointi  

• Jokaisen koulun tai päiväkodin pitäisi valita ja sitoutua johonkin ohjelmaan tms., jota se oh-

jelma se seuraa emotionaalisten, sosiaalisten ja tunnetaitojen edistämiseksi → kiusaamisen 

ennalta ehkäiseminen ja toisten kunnioittamisen vahvistaminen jo hyvin varhaisesta vai-

heesta (varhaiskasvatuksesta) lähtien  

• Iltapäivätoiminnan järjestäminen kaikille koululaisille (turvallisuuden tunne, mikä on tärkeä 

osa emotionaalista hyvinvointia) 

• Vanhemmuuden vahvistaminen eri ikävaiheissa, ei pelkästään varhaislapsuuteen painottuen 

(esim. teinien vanhemmat voivat kokea suurta neuvottomuutta ja keinottomuutta, millaisia 

matalan kynnyksen tukea on tarjolla) 

• Teinineuvolojen perustaminen kuntiin? Esimerkiksi alakoulusta yläkouluun siirtymisen vai-

heessa   

• Yhteisten pelisääntöjen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen vanhempien ja lasten kesken; erit-

täin tärkeää että myös lasten ja nuorten oma ääni tulee tässä kuulluksi, ei niin, että sovitaan 

vain aikuisten kesken  

• ”Suoritusyhteiskunnan” paineiden heijastuminen kaiken ikäisiin → uupumus, mikä näkyy 

kaikkialla ja kaikenikäisten keskuudessa → voisi ajatella, että yhteisöllisyyden vahvistaminen 

kautta tähän voitaisiin tarttua   

 

Ryhmä 7: 

 

- Lapsiperheiden köyhyys ja taloudellinen tasa-arvo 

- Lasten seksuaalinen häirintä, perheväkivalta, lähisuhdeväkivalta 

- Suomalaisen työelämän ei-lapsimyönteisyys 

- Ilmastonmuutos 50 vuoden päästä lasten hyvinvoinnin näkökulmasta 

 

Miten olemassa olevaa tietoa hyödynnetään ja sen merkitystä pidetään esillä. Paljon tietoa on 

olemassa. Miten sitä voidaan hyödyntää systemaattisesti? Kuka sitä kunnissa käsittelee ja mitä 
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valintoja niiden pohjalta tehdään ja kuinka konkretisoidaan? Lasten mielipiteiden keräämisen 

ongelma: ei tiedetä, mitä lapset ajattelevat 

 

- Lapsen oikeus rauhaan, lepoon ja omaan aikaan.  

- Valinta- ja suoriutumispakon vähentäminen.  

- Liittyen ihmissuhteisiin ja yhteisöllisyyteen, harrastusten maksuttomuus.  

- Aidon lapsuuden tukeminen: mitä muuta lapsuuteen kuuluu kuin opiskelu ja harrastaminen. 

 

Ryhmä 8. 

 

Pohdinta kiinnittyi artiklaan 29., joka hyvin vahvasti koko lapsen persoonaan kiinnittyvä 

1. Lapsivaikutusten arviointi osana kaikkea valmistelua ja päätöksenteossa 

2. Lasten osallisuus (artikla 12): asioita tulee ajatella lasten kannalta, lapsilta on kerättävä tietoa 

ja näkemyksiä omasta tilanteestaan 

3. Lapsen oman toimijuuden pohtiminen, kuinka lapsi vaikuttaa omaan ympäristöön, itseensä 

ja muihin. Lapset pystyvät käymään tätä pohdintaa – myös vastuullisuuden näkökulmasta. 

Miten lasten vastuullisuuden kokemusta ja tunnetta voidaan vahvistaa?  

4. Erityistä tukea tarvitsevien lasten tilanteeseen vastaaminen vertikaalisesti. Onko riittävää 

apua ja tukea aidosti saatavissa, silloin kun sitä tarvitaan?  

5. Moninaisuus ja monikulttuurisuus yhteiskunnan sisällä. Keski-Suomi oivallinen paikka pohtia 

oman uskonnonopetuksen ja yhteisen uskonnon opetuksen suhdetta? Mikä yhteistä, mikä 

yleistä? Etelä-Pohjanmaalla tehty malli uskonnonopetukseen.  

 

Esimerkkinä vaikuttavuuden arviointi melun vaikutuksesta päiväkotiryhmässä 

 

 

 

 

15.15 Keski-Suomen kuntien lapsiohjelmien yhteisiä ja kuntakohtaisia tavoitteita 

ja toimenpiteitä ryhmien esitysten pohjalta  

Keskustelua käytiin ryhmätöiden tulosten esittelyn yhteydessä  

 

 

16.00 Asiantuntijafoorumin päätössanat 

Lea Pulkkinen kiitti osallistujia aktiivisesta keskustelusta ja mielenkiintoisista materiaa-

leista. Ryhmien erilaiset tulokset kertovat siitä, että lapsiteemaa voidaan lähestyä mo-

nesta eri näkökulmasta ja tämä on rikkaus. Suosituksiin pääseminen on tämän jälkeen-

kin keskustelua vaativa kysymys. Haukkalan säätiön hallitus jatkaa keskustelua semi-

naarissa esiintuodut uudet näkökulmat huomioiden. 

 


