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Haukkalan säätiön Asiantuntijafoorumi VI 30.1.2019 

 

Tiivistelmät ryhmätyöskentelystä  

 

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

lapsiohjelman tavoitteiksi ja toimenpiteiksi?  

Myös kuntatason lapsiohjelman lähtökohtana on lapsen oikeuksien sopimuksen noudattaminen 

pyrittäessä varmistamaan lapsen hyvinvoinnin edellytykset. Sen lisäksi lapsiohjelmassa on tarpeen 

kohdistaa huomiota lapsen kehitykseen ja hyvinvointiin eri ulottuvuuksilla. 

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

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 parantamiseksi 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://haukkalansaatio.com/lapsiohjelma2018 

 

Ryhmä 1. 

 

Kysymys 1. Lasten oikeudet: Lasten osallistuminen 

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

sekä 23: tulee edistää itseluottamusta ja helpottaa lapsen aktiivista osallistumista yhteisönsä 

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 lapsen on 

vaikea tuntea itseluottamusta ja arvostaa itseään. Miten aikuinenkaan siitä nousisi? 

- 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 näkemystä 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 ottaa 

Keski-Suomessa yhdeksi keskeiseksi kärjeksi, jossa näytämme muulle Suomelle mallia. Tähän 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! 

 

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
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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 palautejärjestelmiä, 

kokemusasiantuntijat voivat kerätä sitä 

- Miten pienten lasten ääni esille (vanhempien kautta)?  

- vertaisuuden voima palveluihin, kokemusasiantuntijan hyödyntäminen, katu-uskottavuus;  

- toimintakulttuurin muuttaminen, palveluohjaus 

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

hinnan vuoksi; matan kynnyksen harrastaminen paremmin toimii, mutta ohjattu toiminta 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 naisille 

työelämään ja koulutukseen; myös suomalaislapsille varhaiskasvatuksen hyödyt merkittävät 

eriarvoisuuden tasaamisessa 

- suvaitsevaisuus, erilaisuuden oppiminen, 

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

ääni 

- inklusiivisen koulun haasteet, opettajien taidot kohdata oppilaiden haastavaa käyttäytymistä 

- työelämän perheystävällisyyden radikaali parantaminen, työnantajien asennemuutosta 

kaivataan, toimintakulttuurin muutos 

- koulun ja perheiden yhteistyön esteiden purkaminen, toimintakulttuurin muutos 

 

Kysymys 2. Sosiaalinen hyvinvointi; perheessä usein vanhempi ja lapsi kokee yksinäisyyttä 

- aloitusvaiheet varhaiskasvatuksessa ja koulussa tärkeitä; yhteisöllisten paikkojen luominen, 

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

aktivoiminen; kaikkien vanhempien osallistaminen 

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

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 liikuntaryhmät 

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 
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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 

- viedäänkö liikaa lapsia liikunnassa kilpaurheilun suuntaan, koulun jälkeen vielä yksityisopetukseen 

-> 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, loiset) pois 

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

- mittareita: Mikrobilääkeresistanssin torjunnan kansallinen toimintaohjelma 2017-2020 

➔ heijastuu muihinkin hyvinvoinnin ulottuvuuksiin (emotionaalinen, sosiaalinen, kognitiivinen) 

- 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 
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- 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 

 

Lapsen oman toiminnan ja osallisuuden osalta todettiin, puutteita LOS:n artikloihin sisältyvien 

sopimusten toteutumisessa käytännön toiminnassa. Artikla 

 

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

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 työskentelytaitoihin.  

Mielekäs toiminta myös suojelee päihteiden käytöltä 

40. oikeus ihmisarvoa edistävään nn kohteluun: esim. lastensuojelussa ja koulussa on vielä tilanteita, 

joissa se ei toteudu. 

 

Merkittävät ihmissuhteet 

 

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

perusta. Merkittäviä ihmissuhteita voi muodostua myös opettajiin, harrastusten ohjaajiin ja muihin 

aikuisiin, joita lapset kohtaavat. Niiden jatkuvuutta tulee kunnioittaa. Perheiden yhdistäminen 

sisältyy LOS:iin (art. 10 ja 22). Sitä pitää arvostaa enemmän mm. maahan muuton yhteydessä. 

 

Kasvuympäristön osalta LOS:ssa nostetaan esiin suojelu ja huolenpito  

 

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

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 parantamiseksi 

lapsen eri elinpiireissä? 

 

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

mistä on esimerkkinä ammattiopistojen koulutuksen järjestelyt, joissa 16-vuotiaat jäävät yksin.  

Lukioon mentäessä puolestaan vaaditaan koulutusuraa koskevien valintojen tekoa kurssivalintojen 

muodossa. Molemmissa tapauksissa edellytetään enemmän kypsyyttä kuin nuorella on. 

- On tarvetta keskustella lapsikäsityksestä ja yhtenäistää sitä. Lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin eri 

ulottuvuuksien (Pulkkinen & Fadjukoff, s. 30) huomioon ottamisessa tehostamista tarvitaan useilla 

alueilla: emotionaalinen hyvinvointi (itsensä hyväksyminen, vastavuoroiset ihmissuhteet); 
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sosiaalinen hyvinvointi( ei syrjitä); esteettinen hyvinvointi (taideharrastustukset); 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 

yhteistoiminnalla, 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 

• Samoin holistinen lapsikäsitys yhteiseksi lasten parissa toimiville 

• Lapsen, perheen ja lähiverkoston saaminen mukaan strategian toteutukseen ja sen ymmärrykseen 

• 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 kaikissa 

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 tärkeää, 

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 yhteisössä 

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 ohjelma 

se seuraa emotionaalisten, sosiaalisten ja tunnetaitojen edistämiseksi → kiusaamisen ennalta 

ehkäiseminen ja toisten kunnioittamisen vahvistaminen jo hyvin varhaisesta vaiheesta 

(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 vaiheessa   

• Yhteisten pelisääntöjen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen vanhempien ja lasten kesken; erittäin 

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   
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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 

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 

 

 


