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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. 



Päätavoite
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 oikeuksien sopimus, artikla 3



Hyvinvoinnin lähteitä
* 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 arviointia
Minun terveyteni ja kuntoni on  

oikein hyvä    hyvä ei kovin hyvä
Minulla on hyviä kavereita

on monia    joitakin   liian vähän
Minun lähelläni on aikuinen, josta pidän paljon ja joka pitää minusta paljon

on monia   joitakin    liian vähän
Minusta uusien asioiden oppiminen on

oikein kiinnostavaa  kiinnostavaa ei kovin kiinnostavaa
Minä koen kauneutta luonnossa ja taiteessa

oikein usein   usein ei kovin usein
Minä olen kokenut ihmisten oikeudenmukaisuutta ja hyvyyttä

oikein usein   usein ei kovin usein
Minä tunnen, että elämälläni on merkitystä

oikein usein   usein ei kovin usein
Minä tunnen, että minua arvostetaan 

oikein usein    usein ei kovin usein
Minä olen tyytyväinen elämääni

oikein paljon   paljon ei kovin paljon 





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. 



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



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.



Lapsikäsitys

*  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.



Kuntakohtainen lapsiohjelma
Kuntakohtaisen lapsiohjelman laatimista varten esitetään 
ensin 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 valitaan 
(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.



Meille kaikille, taustoistamme 
riippumatta, on tärkeää ja arvokasta, 
että lapsemme voivat hyvin. 

Tehkäämme Keski-Suomesta lasten 
hyvinvoinnin ja sen kautta myös 
aikuisten hyvinvoinnin maakunta.


