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Lapsikäsityksen merkitys lapsiohjelmassa 

Ihmiskäsitys tai ihmiskuva on yksilön tai yhteisön käsitys siitä, mikä on ihmisen 

olemus, alkuperä ja päämäärä ja mikä asema ihmisellä on suhteessa toisiin ihmisiin ja 

ympäristöön. Käsitteessä lapsikäsitys tulee lisäksi mukaan lapsen ja lapsuuden suhde 

aikuiseen ja aikuisuuteen. Tieteellinen tutkimus ja YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ovat 

muovanneet yhteistä perustaa länsimaiselle lapsikäsitykselle, mutta silti lasta koskevat 

käsitykset ovat moninaisia. Lapsi voidaan hallinnollisesti eriytyneissä järjestelmissä 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 Lasten ja 

perheiden palvelujen muutosohjelman (LAPE) yhteydessä laaditussa selvityksessä 

(Pulkkinen, 2018). Lainsäädännössä kuva lapsesta on pirstaleinen. Eroja on esimerkiksi siinä, 

miten kypsänä lasta pidetään toimimaan itsenäisenä ja vastuullisena ja miten aktiivisena 

vaikuttajana tai passiivisena toimenpiteiden kohteena häntä pidetään. Ikärajamainintojen 

osalta lainsäädännössä puuttuu yhtenäisyyttä ja kehityspsykologisia perusteita. Keskeisiä 

näkökohtia, jotka liittyvät esimerkiksi lapsen osallisuuteen ja etuun, jätetään riippuvaiseksi 

käytännön elämässä työskentelevien asenteista ja toimintamahdollisuuksista ilman, että 

seurauksia laiminlyönneistä on säädetty. Lisäksi usein jää huomaamatta, että päätöksillä, 

jotka eivät suoranaisesti koske lapsia, on lapsiin 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 

kokonaisnäkemyksellä, kun tavoitteena on vahvistaa lapsen edun huomioonottoa 

yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja palveluissa YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen 

kolmannen artiklan mukaisesti: 

Lapsen oikeuksien sopimuksen artiklan 3 ensimmäisessä momentissa 

esitetään 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 huomioon 

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

- Sopimusvaltiot sitoutuvat takaamaan lapselle hänen hyvinvoinnilleen välttämättömän 

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 lainsäädäntö- 

ja hallintotoimiin. 

Lapsen etu siis tulkitaan kolmannessa artiklassa lapsen hyvinvoinniksi, jota turvataan 

suojelulla ja huolenpidolla. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiaita (artikla 1). 
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Lapsen hyvinvoinnin lähteitä ja edellytyksiä 

Lapsen hyvinvoinnin kokemus syntyy monista lähteistä kehityksen eri 

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

julkaisussa Keski-Suomen lapsiohjelma: Lasten hyvinvoinnista hyvinvoivaan yhteiskuntaan 

(Pulkkinen & Fadjukoff, 2018). Julkaisussamme todetaan (luku 3), että lapsi on kokonaisuus, 

joka kehittyy samanaikaisesti useissa toisiinsa kietoutuvissa ulottuvuuksissa, joista myös 

kumpuavat hänen hyvinvointikokemuksensa. Lapsen hyvinvointia 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 

yhteenkuuluvuudesta),  

- emotionaalinen hyvinvointi (kokemus itsensä hyväksymisestä ja vastavuoroisesta 

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 tahdosta 

toimia niin) ja  

- henkinen hyvinvointi (kokemus elämän tarkoituksesta ja mielekkyydestä). 

 

Hyvinvoinnin käsite tarkoittaa hyvää tai ainakin tyydyttävää kokemusta eri ulottuvuuksilla. 

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 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 
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 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 
 

 

  

 
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 
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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 varmistaa 

ulkoisen kasvuympäristön aineelliset ja muut edellytykset kaikilla ulottuvuuksilla 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, kirjasto 

- yhteiskunnallis-kulttuuriset olosuhteet, kuten maahanmuuttaja. 

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

osallistujana tulee esille erityisesti lapsen yksityisyyden kunnioittamista koskevissa valtioiden 

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

jaetusta materiaalista käy ilmi. Lapsi kiinnittyy elämään merkittävien ihmissuhteiden 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 kehityksen kannalta riittävään 

elintasoon on mainittu ainoastaan artiklassa 27. Jos lapsipolitiikka keskittyy 

elintasokysymyksiin, se saattaa syrjäyttää 40 muuta lasten kannalta 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 palvelujärjestelmillä pyritään. Kuten 

artiklassa 41 todetaan, yleissopimus ei vaikuta määräyksiin, jotka edistävät paremmin lapsen 

oikeuksien toteutumista.  

Hyvinvoinnin ulottuvuuksia ja edellytyksiä koskevan kuvausmallin ytimenä 

ovat lapsi itse, sisältäen lapsen synnynnäiset edellytykset ja kehitysprosessin kasvaa oman 

elämänsä toimijaksi ja kokemustensa tulkitsijaksi, sekä käsitys lapsesta. Käsitys lapsesta 

vaikuttaa siihen, miten ja millaisin odotuksin lapsen kanssa toimitaan. Lasta koskevan 

kokonaisnäkemyksen taustalla on seuraava lapsikäsitys (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 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, sosiaaliset, 

kulttuuriset, henkiset ja yhteiskunnalliset tekijät. 

Tavoitteita ja toimenpiteitä 

 Asiantuntijafoorumin tarkoituksena on päästä konkreettisiin esityksiin siitä, 

mitä Keski-Suomen maakuntastrategiaan ja kuntien strategioihin tulisi kirjata lapsiohjelman 

http://www.allianceforchildhood.eu/
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tavoitteista ja toimenpiteistä. Haluaisin haastaa meidät käyttämään mieluummin 

suomenkielistä sanaa tavoite kuin sanaa visio, joka tarkoittaa sivistyssanakirjan mukaan 

näkyä, harhanäkyä, ja sanaa toimenpide mieluummin kuin sanaa strategia, joka tarkoittaa 

sotataitoa, taitoa saavuttaa sodan päämäärä sotatoimin. Kun lapsista on kysymys, emme 

tarvitse näkyjä emmekä sotataitoja. Tutkimustieto ja kasautunut 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 

esittämäämme lasta koskevaa kokonaisnäkemystä. Pyrittäessä lisäämään lasten hyvinvointia 

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

(2) ne toimenpiteet, joilla hyvinvoinnin edellytyksiä pyritään parantamaan, ja (3) ne lapsen 

elinpiirit, joissa muutosta yritetään saada aikaan. Lapsiohjelman painopisteet voivat 

kunnittain vaihdella. 
Kokonaisnäkemys lapsen kehityksestä ja hyvinvoinnista toivottavasti selkeyttää 

sekä lapsipolitiikan tavoitteiden asettelua että niistä saavutettavaa yksimielisyyttä lapsen 

hoivasta ja kasvatuksesta vastaavien vanhempien, päätöksentekijöiden ja yhteiskunnallista 

tukea antavien organisaatioiden kesken. Meille kaikille, puoluetaustasta riippumatta, on 

tärkeää ja arvokasta, että lapsemme voivat hyvin. Tehkäämme Keski-Suomesta lasten 

hyvinvoinnin ja sen kautta myös aikuisten hyvinvoinnin maakunta. 
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