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Kuva: Tilaisuuden ohjelma 

 

Tilaisuuden otsikko: ”Perheen selviytyminen (resilienssi) yhdessä toimien” antaa ymmärtää, 

että yhdessä toimiminen edistää resilienssiä. Mitä tämä muotisana resilienssi tarkoittaa? Sen 

merkitys tulee latinankielisestä sanasta resilio, joka merkitsee ’takaisin ponnahtamista’. 

Resilienssi-sanaa on ryhdytty käyttämään monissa yhteyksissä, kuten Unicefin 

kehitysohjelmissa ja EU:n strategioissa, viittamaan laajasti organisaatioiden kykyyn vastustaa 

kriisejä, niihin sopeutumiseen ja niistä nopeaan palautumiseen. Myös perheen tasolla 

puhutaan resilienssistä, millä tarkoitetaan toimintakykyisenä säilymistä kriisien ja 

vastoinkäymisten aikana sekä niistä palautuessa (Poijula, 2018). 

Johtamani Lapsesta aikuiseksi -tutkimus, jossa on seurattu lasten kehitystä 8-

vuotiaista keski-ikään eli 50-vuotiaaksi asti, on osoittanut, että lasten kesken on jo 8-

vuotiaana eroja, jotka ennakoivat suurempaa tai vähäisempää resilienssiä aikuisiässä. Kuvaan 

heidän kehitystään kirjassani Lapsen hyvinvointi alkaa kodista (Pulkkinen, 2022).  

 

K: Lapsen hyvinvointi alkaa kodista  

Lapsista, jotka tulivat hyvin toimeen muiden lasten kanssa, kehkeytyi 

koulunkäyntiin ja muihin ihmisiin vastuullisesti suhtautuvia, ammatillisiin opintoihin 

suuntautuvia ja tulevaisuuttaan optimistisesti suunnittelevia nuoria aikuisia. Aikuisena sillä 

oli yhteyttä heidän palkkatasoonsakin. Kehitys kohti resilienttiä, joustavaa toimintakykyä oli 

yhteydessä ennen kaikkea lapsilähtöiseen vanhemmuuteen mutta myös suhteellisen vakaisiin 

oloihin, joissa lapsen voimat eivät kuluneet liian moniin vaativiin sopeutumistehtäviin. 

Lapsilähtöinen vanhemmuus tarkoittaa sitä, että vanhemmat vastaavat lapsen 

perustarpeisiin.  

 

K: Lasten psykologiset tarpeet 

  Ihmisen psykologisista tarpeista keskeisimpiä ovat yhteenkuuluvuuden tarve, 

kyvykkyyden tarve ja autonomian tarve, mikä viittaa mahdollisuuden kokea psykologista 

vapautta.  Yhteenkuuluvuuden tarvetta tyydyttää rakkaus ja turhauttaa torjuminen. 

Kyvykkyyden tarvetta tyydyttävät toiminnan rakenteet eli sen ilmaiseminen selkeästi, 

millaisia odotuksia kasvattajalla on lasten käyttäytymiseen ja miksi. Kyvykkyyden tarvetta 

turhauttaa kaaos, epäselvyys siitä, mitä odotetaan. Autonomian tarvetta tyydyttää 

itsenäisyyden rohkaiseminen ja turhauttaa painostus.  

Olen tiivistänyt lapsilähtöisen kasvatusohjeen seuraavasti: rakkaus, rakenteet ja 

rohkaisu ja suurin niistä on rakkaus. Tältä pohjalta kasvattaja luo ympäristön, jossa lapsi 

kokee lämpöä ja hyväksyntää ja saa kokemuksen, että kasvattaja on pysyvästi kiinnostunut 

lapsen asioista ja ottaa hänen mielipiteensä huomioon.  

Nämä psykologiset tarpeet eivät ole vain lapsen tarpeita, vaan yleisemminkin 

ihmisten, myös vanhempien, tarpeita. Tarvitsemme kokemusta yhteenkuuluvuudesta, 

kyvykkyydestä ja sisäisestä vapaudesta tehdä valintoja. Ne tuottavat psyykkistä hyvinvointia. 

 

K: Lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin ulottuvuuksia 
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  Lapsi kehittyy samanaikaisesti monenlaisissa toisiinsa kietoutuvissa 

toiminnoissa, jos hänellä on niihin mahdollisuuksia. Kuviossa luetellaan seuraavat toiminta-

alueet: fyysinen, sosiaalinen, emotionaalinen, esteettinen, kognitiivinen, eettinen ja henkinen. 

Toiminnassaan hän kokee myös hyvinvointia. Lähi-ihmissuhteet tarjoavat hyvin merkittävän 

perustan toiminnalle, mutta myös kasvuympäristön ulkoiset puitteet ovat olennaisia 

kulttuurin, kasvatusfilosofian, lainsäädännön, palvelujen ym. kautta.  

Perhe-elämä sisältää vanhempien keskinäisen suhteen, vanhemman ja lapsen 

välisen suhteen, sisarusten väliset suhteet ja perheen toiminnan kokonaisuutena käsittäen 

myös suhteet lähiomaisiin, kuten isovanhempiin. Pelkistetyimmillään perhe on silloin, kun 

siihen kuuluvat vain äiti ja lapsi eikä läheisiä perheenjäseniä ole, ja runsaimmillaan, kun 

perheessä ovat molemmat vanhemmat, useita lapsia ja suhteet lähiomaisiin, kuten 

isovanhempiin, ovat aktiivisia ja perhettä eri tavoin tukevia. Vertaistuesta voi saada tukea 

vanhemmuuteen. 

 

K: Vanhempien voimavaroja vahvistava yhteistyön toimintakulttuuri       

 

Puheenvuoroni otsikossa on kaksi sanaparia, vanhempien voimavarat ja yhteistyön 

toimintakulttuuri. Muotoilu olettaa niiden olevan yhteydessä keskenään siten, että yhteistyön 

toimintakulttuuri vahvistaa vanhempien voimavaroja eli joustavaa toimintakykyä, mikä 

puolestaan turvaa perheen toimintakykyisenä säilymistä kriisien ja vastoinkäymisten aikana 

ja niistä palautumisessa.  

Yhteistyössä puoliso, lapsen toinen vanhempi, on ensimmäinen 

yhteistyökumppani. Vaikka tämä tuntuu luonnolliselta, on vastuun jakautumista enemmän 

toiselle vanhemmalle, tavallisesti äidille tapahtunut niin perheissä kuin viranomaisten 

silmissä. Tämän vinoutuman esiin nostamiseksi on ryhdytty puhumaan ja myös tutkimaan 

ilmiötä, jota nimitetään yhteisvanhemmuudeksi.  

Yhteisvanhemmuus tarkoittaa sitä, että lapsen vanhemmat – tai muut lapsesta 

vastuuta kantavat aikuiset – toimivat yhteistyössä sitoutuen lapsen hyvinvointiin.  

Yhteisvanhemmuus vähentää vanhempien uupumusta, ehkäisee parisuhteen ristiriitoja sekä 

helpottaa työn ja hoivan yhteensovittamista. Äidin ja isän kasvatusperiaatteiden 

yhtenäisyyden ja johdonmukaisuuden myönteiset vaikutukset lapsen kehitykseen on 

tutkimuksin osoitettu jo kauan sitten. Lisäksi lapsen kehitykseen vaikuttaa suotuisasti kodin 

myönteinen ilmapiiri, mitä hyvin toteutunut yhteisvanhemmuus edistää. Ongelmat, jotka 

tyypillisesti heikentävät yhteisvanhemmuutta ovat esimerkiksi toisen vanhemman vähäinen 

osallistuminen vanhemmuuden yhteisiin tehtäviin tai hänen työpanoksensa sivuuttaminen, 

toisen osapuolen vähättely ja yhteistyön riitaisuus. 

Yhteisvanhemmuudesta puhuttaessa ensimmäinen harhaluulo on se, että 

yhteisvanhemmuus koskee vain eron jälkeistä vanhemmuutta. Yhtä tärkeää on, että 

vanhemmat saavat yhteispelinsä toimimaan jo parisuhteessa eläessään, erityisesti perheen 

perustamisvaiheessa, huomauttavat Anna Rönkä ja Kaisa Malinen (2021) 

yhteisvanhemmuutta koskevassa artikkelissaan.  

Toinen harhaluulo on, että yhteisvanhemmuus tarkoittaisi pelkästään kotitöiden 

ja hoivavastuiden tasapuolista jakamista. Se tarkoittaa myös yhteen hiileen puhaltamista 

lastenkasvatuksessa, keskinäistä tukemista ja arvostusta sekä perheelle sopivien 

vuorovaikutustapojen löytämistä. Rönkä ja Malinen toteavat, että hyvin toimiva yhteistyö ei 

edellytä vanhempien roolien symmetrisyyttä tai vastuiden täsmällistä tasajakoa, vaan 

olennaista on, että molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä tilanteeseen ja kokevat sen 

oikeudenmukaiseksi. Vanhempien tulee voida tehdä päätökset heille itselleen sopivalla 

tavalla. 
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Kolmas harhaluulo on se, että yhteisvanhemmuus riippuu vain ihmisistä 

itsestään. Sen toimivuus on kiinni myös perhepolitiikasta, palveluista ja lähiverkostoista. 

Toimiva yhteisvanhemmuus edellyttää perhevapaiden joustavuutta, perhemyönteistä 

työkulttuuria ja molempien vanhempien mukaan ottamista perhepalveluissa. Niiden tulisi 

kannustaa yhteisvanhemmuuteen. Perheiden palveluissa, kuten neuvoloissa ja 

synnytyssairaalassa, esikoistaan odottavat vanhemmat ovat ilmaisseet voimakasta halua 

vanhempien tasa-arvoiseen osallistumiseen, mitä ei aina oteta huomioon. 

Niin päiväkodeissa kuin kouluissa on vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön 

kannalta herkin hetki silloin, kun vanhemmat tuovat lapsensa niiden piiriin. Olisi 

panostettava yhteistyön rakentamiseen juuri siitä lähtien toinen toistaan kunnioittaen ja 

kuunnellen. Vanhempien verkostojen muodostuminen lapsiryhmä/luokkakohtaisesti vaatii 

tukea päiväkodin tai koulun taholta. Olisi järjestettävä yhteisiä pienimuotoisia tilaisuuksia, 

joissa vanhemmat voivat ryhmäytyä, valita kokoonkutsujan ja jakaa yhteystietojaan, joita 

henkilökunta ei voi vanhemmille jakaa tietosuojasyistä. Tilan tarjoaminen vanhempien 

ryhmän kokoontumiselle ja henkilökunnan edustajan osallistuminen niihin rakentavat 

yhteyttä. Luokkakohtaista yhteistoimintaa ei säädöksissä velvoiteta. Suosituksia siitä 

voitaisiin varmaankin esittää. 

Suomalaisesta koulukulttuurista ovat puuttuneet vahvat ja kantavat perinteet 

vanhempien osallisuudelle. Opettajat voivat kokea vanhempien osallisuuteen rohkaisemisen 

vaikeaksi, koska heidän koulutukseensa sisältyy niukasti valmentautumista työskentelyyn 

vanhempien kanssa. Sitä olisi kohennettava. Yhteistyöhön ei ole myöskään varattu aikaa, sillä 

palkkaus riippuu pääasiassa opetustuntien määrästä. Lapsen edun mukaista olisi, että 

vanhemmat ja opettajat oppisivat tuntemaan toisensa ja keskustelisivat yhdessä, ja loisivat 

sen tukemana yhdessä turvallisen ja toimintaa koskevien odotusten puolesta johdonmukaisen 

kasvuympäristön. Näin lapsen kaksi ensimmäistä perustarvetta saisi tyydytystä. 

Yhteistyöstä tulee tukea molemmille osapuolille ja lapsille. Tutkimukset 

osoittavat, että vanhempien verkottuminen keskenään ja opettajiin edistää sekä myönteistä 

luokkailmapiiriä että oppilaiden koulumenestystä ja opiskeluun suuntautumista ja 

sitoutumista (Beveridge, 2005).  Vanhempia kannustetaankin monissa maissa osallistumaan 

lasten koulunkäyntiin jatkuvan yhteistyön muodossa lasten kehityksen tukemiseksi. On ollut 

surullista lukea lehdistä rehtorien ja opettajien kertomana vanhempien huonosta 

käyttäytymisestä heitä kohtaan. Herää kysymys, miten yhteistyötä koulussa on toteutettu 

vanhempien kanssa? Jos yhteistyö on edennyt keskinäisen kunnioituksen merkeissä, tällaista 

tuskin tapahtuu. 

 

K: Lapsen oikeuksien sopimus 

Yhteistyön toimintakulttuuri vanhempien ja päiväkotien sekä koulun välillä on 

Suomessa jäänyt liian vähäiselle keskustelulle. Se on lainsäädännössä esitetty puutteellisesti 

sekä varhaiskasvatuspalvelujen että koulun osalta. Niissä ei tuoda esiin YK:n Lapsen 

oikeuksien sopimuksessa (1991), artiklassa 18 todettua vanhempien ensisijaista vastuuta 

lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä ja sopimusvaltioiden velvollisuutta antaa vanhemmille 

asianmukaista apua heidän hoitaessaan kasvatustehtävässään.  

Yhteistyön toimintakulttuurin rakentaminen niin vanhempia koskien kuin 

vanhempien ja muiden kasvattajien välille olisi hyvä ottaa tavoitteeksi Keski-Suomessa. Se 

voisi antaa mallia muuallekin Suomessa. Näin voimaannutettaisiin sekä vanhempia että 

opettajia. Lapset olisivat kuitenkin suurimmat hyötyjät sekä oppimisen tuen saamisen että 

yhteistyökykyiseksi kansalaiseksi kasvamisen kannalta.  
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