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1. Käsitteellinen viitekehys 
 

Lapsikäsitys on osa käsitteellistä viitekehystä, johon kuuluvat maailmankuva, 

maailmankatsomus ja ihmiskäsitys. Maailmankuva selittää olemassaoloa, esimerkiksi sen, 

että kaikki on materiaa (materialismi) tai kaikki riippuu Jumalasta (deismi) tai kaikki on 

ykseyttä (panteismi). Maailmankuva voi olla uskonnollinen, tieteellinen tai kulttuuriin 

sitoutunut ja sen mukaan ihmiset ajattelevat, mitä elämä on ja mistä se riippuu. 

Maailmankatsomus puolestaan sisältää täydentävät arvot ja käsityksen siitä, mikä on elämän 

tarkoitus ja päämäärä ja miten pitäisi elää. 

  Yleisesti voidaan sanoa, että 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. Eri uskonnoilla, filosofisilla suuntauksilla ja 

tieteenaloilla on erilaisia ihmiskäsityksiä. Myös tieteenalojen, kuten psykologian, eri 

suuntauksilla on erilaisia painotuksia ihmiskäsityksessä.  

 Käsitys lapsesta eli lapsikäsitys on sidoksissa maailmankuvaan, 

maailmankatsomukseen ja ihmiskäsitykseen. Tieteellinen lapsikäsitys ammentaa perusteita 

tieteellisestä tutkimuksesta. Lapsikäsityksessä sanaan lapsi sisältyy lapsen ja lapsuuden suhde 

aikuiseen ja aikuisuuteen. 

 

2. Lapsikäsitys hallituksen kärkihankkeissa 
 

Sipilän hallituksen kärkihankkeissa on useita lapsia koskettavia hankkeita. Sosiaali- ja 

terveysministeriön hallinnoimassa kärkihankkeessa Lapsi- ja perhepalveluiden 

muutosohjelma ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimassa kärkihankkeessa Taiteen ja 

kulttuurin saavutettavuuden parantaminen on tarkoitus parantaa lapsille suunnattuja 

palveluja. Molemmat hankkeet pyrkivät toteuttamaan Suomen allekirjoittamaa YK:n lapsen 

oikeuksien sopimusta (YK, 1991), jonka solmiminen oli 1900-luvun loppupuolen merkittävä 

aikaansaannos lasten oikeuksien kannalta. Tämän sopimuksen mukaan lapsella tarkoitetaan 

kaikkia alle 18-vuotiaita. 

 

Kärkihankkeiden tavoitteita 

 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman tavoitteena ja periaatteina on asiakirjojen 

mukaan 

 tuottaa nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat 

palvelut. 

Kärkihanketta ohjaavat seuraavat keskeiset periaatteet: 

 Lapsen oikeudet ja lapsen etu 

 Voimavarojen vahvistaminen, mikä sisältää sen, että tunnistetaan yksilöjen 

erilaisuus sekä lasten, nuorten ja vanhempien omaehtoinen toimijuus ja yhteisöjen 

merkitys. Palveluja kehitetään vahvistamaan lapsen ja nuoren kehitystä ja 

hyvinvointia suojaavia tekijöitä.   

 Lapsi-, nuori- ja perhelähtöisyys ja 
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 Perheiden monimuotoisuus (kahden ja yhden huoltajan perheet, uusperheet, 

sateenkaariperheet, monikulttuuriset perheet, maahanmuuttajaperheet, adoptio- ja 

sijaisperheet ja vammaisten ja pitkäaikaisten perheet)  

Taustalla on useita lapsen oikeuksien sopimuksen artikloita, esimerkiksi 

 artikla 2: Tunnustetaan lasten oikeudet taustasta riippumatta,  

 artikla 3: turvataan hyvinvoinnille välttämätön suojelu   

 artikla 12: taataan lapsen oikeus ilmaista näkemyksiään häntä itseään koskevissa 

asioissa  

 artikla 18: tuetaan vanhempia kasvatustehtävässä  

 artikla 24: kehitetään ehkäisevää terveydenhuoltoa, vanhempainohjausta ja 

perhepalveluja. 

 

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantamista koskevassa kärkihankkeessa puolestaan 

tavoitteena on 

 tuoda kulttuuri osaksi lasten elämää, vahvistaa lasten ja nuorten luovuutta sekä 

lisätä taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. 

 Toimintaperiaattena on  

 edistää lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen toimijoiden yhteistyötä koulujen 

ja varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa sekä lisätä lasten ja nuorten 

mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria koulun tiloissa.  

Taustalla on lapsen oikeuksien sopimuksen 31. artikla: 

 Tunnustetaan lapsen oikeus lepoon ja vapaa-aikaan, leikkimiseen ja 

virkistystoimintaan, osallistumisen kulttuurielämään ja taiteisiin. Edistetään 

yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamista kulttuuri-, taide-, virkistys- ja vapaa-ajan 

toimintoihin. 

Kansainvälinen tutkimus osoittaa, että taiteen ja kulttuurin saatavuudella on monipuolista 

myönteistä merkitystä lasten kehitykselle (Pulkkinen, 2015). 

 

Kärkihankkeiden lapsikäsitys 

 

Hallituksen kärkihankkeiden lapsikäsityksen taustalla oleva maailmankuva on 

lähinnä tieteellinen, ei esimerkiksi uskonnollinen, mikä voisi olla lapsikäsityksen perusta 

jossakin toisessa kulttuurissa. 

Maailmankatsomukselle on ominaista ihmisten tasa-arvoisuuden 

tunnustaminen ja yhtäläisten oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaaminen kaikille. Arvot ovat 

Schwartzin (1992) arvoteorian näkökulmasta yhteiskuntaa säilyttäviä ja turvallisuutta 

korostavia, mutta myös itseilmaisua ja siten muutosta arvostavia. 

Ihmiskäsitys on lähinnä humanistinen, jonka mukaan ihminen on vapaa, 

itseohjautuva, ainutlaatuinen ja tavoitteellisesti toimiva yksilö, joka luottaa omiin 

kehitysmahdollisuuksiinsa. 

Lapsikäsitys perustuu tietoon lapsen elämään vaikuttavista tekijöistä. 

Molemmille hankkeille yhteistä on tunnistaa seuraava:  

 lasten erilaisuus ja yksilölliset tarpeet; 

 lapsen oikeuksilla turvataan lapsen etu;  

 lapsen kehitys ja hyvinvointi vaativat aikuisten suojelua ja huolehtivaa 

kasvatuskulttuuria;  

 lapset kasvavat ja kehittyvät erilaisissa perheympäristöissä;  

 lapset ovat aktiivisia toimijoita oman elämänsä rakentajina ja heillä on kokemusta 

ja tietoa, jota aikuisten tulee arvostaa. 
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3. Muita lapsikäsityksiä 
 

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 

 

Suomalaisessa lainsäädännössä lapsikäsitystä on harvoin muotoiltu lukuun 

ottamatta vuonna 1984 voimaan astunutta ja edelleen voimassa olevaa lakia lapsen huollosta 

ja tapaamisoikeudesta (361/1983). Se määrittelee lapsikäsitystä huoltajien kasvatusvastuun 

kautta (§1): 

 

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen 

yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset 

ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. 

   Lapselle tulee turvata hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden 

tarpeellinen valvonta ja huolenpito. Lapselle on pyrittävä antamaan turvallinen ja virikkeitä 

antava kasvuympäristö sekä lapsen taipumuksia ja toivomuksia vastaava koulutus. 

   Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. 

Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Lapsen 

itsenäistymistä sekä kasvamista vastuullisuuteen ja aikuisuuteen tulee tukea ja edistää. 

 

Lisäksi kolmannessa pykälässä määritellään lapsen huollon päättyvän täysi-ikäistymiseen: 

Lapsen huolto päättyy, kun lapsi täyttää kahdeksantoista vuotta tai sitä ennen menee 

avioliittoon. 

Laissa tuodaan esille lasten yksilölliset tarpeet ja niiden kuuleminen, läheisten 

ihmissuhteiden merkitys kehityksen kannalta, kehityksen eri vaiheet ja niiden huomioon otto, 

lapsen koskemattomuus ja oikeus kasvaa itsenäisyyteen (Savolainen, 1984). 

 

Lapsen oikeuksien sopimus 

  

Lapsen oikeuksien sopimuksessa keskeistä on oikeusperustaisuus, lapsen oikeuksien 

ja lapsuuden suojeleminen sekä lapsen osallisuus eli tiivisti ilmaistuna: 

 lapsen asema oikeuksien haltijana; lapsen oikeudet asettavat vaatimuksia 

viranomaisille  

 painopisteen siirtyminen lapsen suojelusta suppeassa merkityksessä laajempaan 

lapsen oikeuksien suojeluun, joskin lapsi on sopimuksessa vahvasti myös suojelun 

kohde  

 lapsen näkeminen aktiivisena osallistujana omaa elämäänsä koskevassa 

päätöksenteossa ja toiminnassa; kyse ei ole vain lapsen kyvystä osallistua, vaan 

sellaisten olojen luomisesta, jossa osallisuusoikeudet voivat toteutua. 

Lapsen oikeuksien sopimuksen lapsi- ja lapsuuskäsitys perustuu lapsioikeusjuristi Suvianna 

Hakalehdon mukaan länsimaiselle ajattelutavalle lapsesta, jota pidetään itsenäisenä toimijana, 

ja lapsuudesta, joka on elämänkulussa yksilön kasvun, kehityksen ja yhteiskuntaelämään 

harjaantumisen vaihe. Sopimus nostaa esiin ”vastuullisen ja lainkuuliaisen lapsen, joka on 

kypsä ottamaan osaa itseään koskevaan päätöksentekoon” (Hakalehto, 2016). Siltä osin se on 

myös normittava eikä tuo esiin lasten yksilöllisyyttä ja heidän välisiä eroja.  

Lasten oikeuksien perustana on lapsuuden tutkimuksen myötä muuttunut 

käsitys lapsesta hoivan ja huolenpidon kohteena kompetentiksi osaajaksi ja aktiiviseksi 

toimijaksi, jolla on oma tunnustettu paikkansa yhteiskunnassa. Suvilehto huomauttaa siitä, 

että tutkimusten mukaan lapset itse eivät näe itseään irrallisina lähipiiristään ja että he 

odottavat apua ongelmiinsa lähipiiriltä eikä viranomaisilta. Sopimus painottaa lapsen etua. 

Kuitenkin lapsen edun käsite ja tulkinta sekä käsitykset lapsen tarpeista ja kehityksestä ovat 
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aikuisten käsissä, kuten Suvilehto toteaa. Lapsikäsityksen pirstaleisuudesta huolimatta 

Lapsen oikeuksien sopimus on edistänyt lapsen osallisuuden ja edun huomioon ottamista 

monin eri tavoin.   

 

Opetussuunnitelman perusteet 

 

Lapsikäsitys on opetustoimen lainsäädännön piirissä hatara, sillä esimerkiksi 

lapsen oikeutta tulla kuulluksi häntä itseään koskevissa asioissa ei tuoda esiin. Merkkejä 

muutoksesta on nähtävissä syksyllä 2016 voimaan astuneissa Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (OPH, 2014), jossa lapsikäsitys on lasta ja hänen 

yksilöllisyyttään ja osallisuuttaan arvostava.  Opetussuunnitelman perusteisiin sisältyvä 

lapsikäsitys on seuraava: 

 

Perusopetus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvoisesta merkityksestä. Jokainen oppilas 

on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella on oikeus kasvaa 

täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. Tässä oppilas tarvitsee kannustusta ja 

yksilöllistä tukea sekä kokemusta siitä, että kouluyhteisössä häntä kuunnellaan ja arvostetaan 

ja että hänen oppimisestaan ja hyvinvoinnistaan välitetään. Yhtä tärkeä on kokemus 

osallisuudesta ja siitä, että voi yhdessä toisten kanssa rakentaa yhteisönsä toimintaa ja 

hyvinvointia. (OPH, 2014, s. 15). 

 

Tosin lapsioikeusjuristi Suvianna Hakalehto (2016) huomauttaa, että ilmaisut 

aktiivinen toimija ja osallisuus eivät liiku samalla tasolla kuin lapsen näkeminen aktiivisena 

osallistujana omaa elämäänsä koskevassa päätöksenteossa ja toiminnassa lapsen oikeuksien 

sopimuksessa. Tämän näkökohdan esiintuominen vaatisi opetustoimen lainsäädännön 

tarkistamista. 

 

Kasvatusfilosofia 

 

Psykologisen ja kasvatustieteellisen tutkimuksen piirissä lapsikäsityksestä on 

keskusteltu varsin vähän viime vuosikymmenien aikana. Psykologian piirissä lapsikäsitys 

tulee esiin erilaisissa teoreettisissa suuntauksissa, kuten psykoanalyyttinen, behavioristinen, 

kognitiivinen ja neuropsykologinen tulkinta kehitykseen vaikuttavista tekijöistä. Tarvetta 

olisi koulukuntien yli etenevälle kokoavalle lapsikäsityksen tarkastelulle.  

Kasvatuksen historiassa käsitys lapsesta on ollut keskeisenä teemana monien 

kasvatusfilosofien kirjoituksissa ainakin Amos Comeniuksesta (1592-1670) lähtien (ks. Grue-

Sorensen, 1961; Paalasmaa, 2016). Comenius nosti esiin kehitysvaiheajattelun ja sen, että 

lapset oppivat erilaisia asioita ja eri tavoilla eri ikäisinä. Hän tunnusti leikin, liikunnan, oma-

aloitteisuuden, yhdessäolon ja ilon merkityksen lapsen kehitykselle. Myös koulun pitäisi olla 

leikin työpaja.   

Lapsikeskeisen ajattelun juuret usein paikannetaan 1700-luvulla eläneeseen 

Jean-Jacques Rousseau’hon (1712-1778), joka korosti lapsen henkilökohtaista autonomiaa ja 

yksilöllisyyden kunnioittamista. Lapsia ei pidä kasvattaa ennalta määrättyyn 

standardimuottiin tai oman ajatusmaailman jatkeeksi. Hänelle ihminen on perimmältä 

olemukseltaan vapaa ja hyvä, kun taas katolinen kirkko näki ihmisen perisynnin 

turmelemana. Valistusfilosofia korosti järkeä, mutta Rousseau kritisoi sitä ja korosti tunnetta. 

Rousseau rakentaa käsityksensä lapsen luontaisen hyvyyden ja vapauden varaan. ”Rousseau 

ei uhraisi lapsuutta tulevaisuudelle vaan lapsuudesta käsin luotaisiin tulevaisuutta” 

(Paalasmaa, 2016, s. 41).  
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Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) laajensi Rousseaun ajattelua 

sosiaalisen kasvatuksen ja kasvatukseen sisältyvän rakkauden painotuksilla. Pestalozzin 

mukaan alussa on tärkeää kaikinpuolinen huolenpito ja luottamuksen herättäminen, jonka 

jälkeen lapsi alkaa toimia häneen kohdistettujen odotusten mukaan.  Myöhemmin lapsi siirtyy 

ulkokohtaisesta tapamoraalista sisältäpäin ohjautuvaan ja omaan moraaliseen harkintaan 

perustuvaan toimintaan, mikä viittaa nykykielellä itsesäätelyn kehitykseen.  Pestalozzia on 

kutsuttu ihmisrakkauden neroksi, tien näyttäjäksi ja Euroopan kaikkien aikojen suurimmaksi 

kasvattajaksi. Hän on vaikuttanut Fröbeliin, Dewyhin, Cygnaeukseen ja moniin muihin ja 

heidän kauttaan suomalaiseen lastentarha- ja päiväkotiperinteeseen sekä kouluun. 

Ellen Key (1849-1926) julkaisi vuonna 1900 kirjan Lapsen vuosisata, jossa hän 

korosti lapsen erityisluonteen tunnistamista. Mitä pienempiä lapset ovat, sitä merkittävämpi 

kasvatustekijä on vanhempien antama malli ja läsnäolo, rakkaus ja lapsen kehityksen 

kiirehtimisen välttäminen. Keyn mukaan lapset ovat liikaa aikuisten toiminnan kohteita, heitä 

muovataan samaan muottiin ja heistä tehdään laumaihmisiä sen sijaan, että heidän 

annettaisiin olla aktiivisia toimijoita. Koulu painotti liikaa muodollista tietoa ja älyllisyyttä 

eikä ravinnut riittävästi lasten tunne-elämää ja mielikuvitusta. Lapsen luovuus ja sen esille 

tulemisen edellyttämä vuorovaikutus on 1900-luvun puolivälin jälkeen ollut keskeisenä muun 

muassa Loris Malaguzzin kasvatusfilosofiassa. 

 

Allianssin lapsikäsitys 

 

Kasvatusfilosofiset näkemykset, lapsen ja lapsuuden tutkimus sekä YK:n 

ihmisoikeuksien ja lapsen oikeuksien sopimukset ovat heijastuneet sekä suomalaiseen että 

yleiseen eurooppalaiseen ajattelutapaan.  Niinpä kärkihankkeiden lapsikäsitys onkin lähellä 

määritelmää, joka on muotoiltu kansainvälisen the Alliance for Childhood European Network 

Group (2017) –organisaation piirissä. Se sisältää ymmärryksen lasten yksilöllisyydestä, 

oikeuksista ja velvollisuuksista, huolenpidon ja ihmissuhteiden merkityksestä, kehitykseen 

vaikuttavista monista tekijöistä ja lapsen osallisuudesta aktiivisena toimijana sekä oman 

elämänsä että tulevaisuuden rakentamiseen. 

 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 tungetaan 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.  

 

Hallituksen kärkihankkeiden lapsikäsitykseen verrattuna Allianssin lapsikäsityksessä nousee 

esiin jokaisen lapsen ainutlaatuisuus, jonka kehittyminen tarvitsee tilaa ja tukea. Se tuo esiin 

myös lapsen velvollisuudet yhteisön toimintaan osallistumisessa, ei vain oikeuksia. 

Molemmissa määrittelyissä lapsi nähdään aktiivisena toimijana omassa elämässään ja 

Allianssin määrittelyssä myös tulevaisuuden rakentamisessa. Lisäksi molemmat 

lapsikäsitykset tuovat esiin ihmissuhteiden ja huolenpidon merkityksen lapsen kannalta.   
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Allianssin lapsikäsityksen määrittely on sopusoinnussa kestävän kehityksen 

peruskirjan (Earth Charter in Action, 2013) kanssa, johon eri maiden kansalaisjärjestöt ovat 

koonneet oikeudenmukaisen, kestävän ja rauhanomaisen yhteiskunnan rakentamiseen 

tähtäävät eettiset perusperiaatteet. Nämä periaatteet sisältyvät YK:n kestävän kehityksen 

tavoiteagendaan 2030, joka astui voimaan 2016 (YK, 2016). Lapset tarvitsevat vahvat eväät 

menestyäkseen globalisoituneessa ja digitalisoituneessa maailmassa ja rakentaakseen sitä 

entistä paremmaksi. Lapset huomioimalla turvaamme yhteiskuntamme kestävän kehityksen. 

Kaikkien osallistaminen kasvattaa yhteiskuntaan tekijöitä ja vastuunkantajia ja vähentää 

syrjäytymistä ja siten huollettavien määrää. On myös turvallisuusriski, jos osa kansasta voi 

huonosti. 

Allianssin lapsikäsitys tukee yhteiskunnallista kehitystä, jota Scharmer ja 

Kaufer (2013) ovat kuvanneet teoksessaan Leading from the emerging future: From Ego-

system to Eco-system Economies. Taloudellisessa kehityksessä edetään kohti yhteiskuntaa, 

jolle on ominaista co-creation, yhdessä luominen. Vastaavanlaista kehitystä tarvitaan myös 

julkisella sektorilla. Se edellyttää lasten ja nuorten oman toiminta- ja arviointikyvyn 

arvostamista, joka myös kärkihankkeiden lapsikäsityksessä nostetaan esiin. 

 

4. Lapsilähtöisyys 

Kärkihankkeiden piirissä on asetettu tavoitteeksi toimintakulttuurin muutos 

lapsilähtöisempään suuntaan. Lapsilähtöisyyden vastakohdaksi voidaan käsittää aikuis- tai 

viranomaislähtöisyys, joka on autoritaarista ja määräävää. Se sisältää aikuisen oikeuden 

käyttää valtaa, järjestää asioita lasta kuulematta, arvostella ja rangaista. Aikuisten tai 

organisaatioiden tarpeista, tavoitteista ja mahdollisuuksista riippuu esimerkiksi se, mitä 

palveluja lapselle tarjotaan. Se voi ilmetä myös välinpitämättömyytenä lapsen tai joidenkin 

lapsiryhmien tarpeista ja epäjohdonmukaisuutena.  

Mitä lapsilähtöisyys on? Läheisiä käsitteitä ovat lapsijohtoisuus ja 

lapsikeskeisyys (Paalasmaa, 2016). Lapsijohtoisuus on sallivaa, lapsen tarpeita toteuttavaa ja 

lapsen hallitsemaa. Se voi olla ns. curling-vanhemmuutta, lapsen tien silottelua, joka voi 

johtaa vaikeuksiin sietää pettymyksiä ja vaikeuksiin toisten huomioon ottamisessa.  

Lapsijohtoisuuden ohella puhutaan lapsikeskeisyydestä, jossa lapsen 

yksilöllisyyttä kunnioitetaan ja lapsi hyväksytään omana itsenään ja aktiivisena toimijana. 

Lapsikeskeisyys saatetaan ymmärtää siten, että se kaventaa aikuisen positiivista auktoriteettia 

ja johtaa vanhemman tai opettajan passiivisuuteen ja vastuun kaventumiseen.  

Jarno Paalasmaan mukaan lapsilähtöisyys on termi, joka on ikään kuin 

kehitelty versio lapsikeskeisyydestä. Hän kiteyttää lapsilähtöisyyden pyrkimykseksi rakentaa 

lasta aktivoiva kasvutapahtuma lapsen ja nuoren kehitysvaiheisiin perustuvasta tiedosta ja 

havainnosta käsin sekä yritykseksi ymmärtää lasta ja ylipäätään ihmistä. Lapsilähtöisyyteen 

kytketään usko lasten kykyihin ja potentiaaleihin ja sen ymmärtäminen, miten moninaista 

lahjakkuutta on olemassa. Lapsen kasvu on prosessi, jota aikuinen tukee, ja tässä prosessi 

lapsi on aktiivinen toimija. Hänen kiinnostuksensa kohteet suuntaavat toimintaa. 

Lapsilähtöisyys on myös lapsuuden kunnioitusta ja lapsen persoonallisuuden näkemistä ja 

arvostamista.      

Lapsesta aikuiseksi –tutkimuksessa (Pulkkinen, 2017) saadut tutkimustulokset 

osoittavat, että lapsilähtöiset vanhemmat 

- olivat johdonmukaisesti kykenevämpiä jäsentämään käyttäytymistään lapsen 

näkökulmasta kuin aikuislähtöiset vanhemmat 

- loivat ilmapiirin, jossa lapset voivat tuntea vanhempiensa lämpöä ja hyväksyntää, 

kestävää omistautumista ja kiinnostusta lapsen asioita ja toimintaa kohtaan,  

- ottivat huomioon lapsen mielipiteitä ja 
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- reagoivat lapsen tarpeisiin tyydytystä tuottaen ja tukea antaen.  

Vanhemman lapsilähtöisyys ilmeni samalla tavoin tilanteesta toiseen, joten vanhempien 

lapsilähtöisyyden asteessa erot säilyivät samansuuntaisina. Kyky nähdä asioita toisen 

näkökulmasta on pysyvä taipumus ja osa ihmisen persoonaa ja tiedostamisprosessia, mutta 

sitä voi myös oppia. Lapsilähtöisyyttä vanhempien käyttäytymisessä voidaan luonnehtia 

kliinisen psykologian piirissä viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana kehitetyllä 

mentalisaation käsitteellä. ”Mentalisaatio tarkoittaa yksilön kykyä pohtia omaa ja toisen 

ihmisen näkökulmaa ja kokemusta” (Pajulo, Salo & Pyykkönen, 2015). Se auttaa tunnetilojen 

säätelyssä ja edistää hyvää vuorovaikutusta. Mentalisaatiota vahvistavia työtapoja tulisi 

soveltaa laajemminkin kouluihin, työyhteisöihin ja johtamiseen. 

Keski-ikään ulottunut kehityksen seurantatutkimus osoitti, että lapsilähtöinen 

vanhemmuus antaa hyvän perustan lapsen itsesäätelyn ja joustavan (resilient) 

persoonallisuuden kehitykselle sekä hyvälle sosiaaliselle toimintakyvylle toveripiirissä ja 

koulussa ja myöhemminkin ihmissuhteissa, työelämässä ja muilla elämän aloilla. Tutkimus 

antaa vahvat perusteet sille, että vanhempia tulee arvostaa lastensa kasvattajina ja huoltajina. 

Varhaiskasvatuksen nykyinen määrittely institutionaaliseksi kasvatukseksi (pedagogiikaksi) 

on vaarassa syrjäyttää hyvän kotona annetun varhais- ja muun kasvatuksen, kotikasvatuksen, 

merkityksen tunnistaminen ja arvostus lapsen elämän ja tulevaisuuden kannalta. Lapsen 

oikeuksien sopimuksen mukaisesti vanhempia tulee tukea heidän kasvatustehtävässään.  

 

5. Yhteisen lapsikäsityksen merkityksestä 

Lapsille tarjolla olevien palvelujen määrä on Suomessa kansainvälisesti arvioiden suuri. 

Palvelut koskevat elämän eri alueita ja niitä tuottavat monet tahot, kuten kunta ja 

kuntayhtymät, seurakunta, järjestöt ja yksityiset palvelujen tarjoajat (ks. esim. Hallman & 

Karhinen-Soppi, 2015). Palvelujen suuren määrän kääntöpuolena on, että niitä tarjotaan 

hallinnollisesti eriytyneiden sektoreiden toimesta. Palvelujen järjestäjillä voi olla hyvinkin 

erilaisia käsityksiä lapsesta ja palvelujen tarkoituksesta, jolloin ristikkäiset paineet 

kohdistuvat viime kädessä lapsiin. Lapsi voidaan nähdä esimerkiksi oppijana 

koulutusjärjestelmässä, potilaana terveydenhoitojärjestelmässä, kuluttajana kaupallisessa 

järjestelmässä, taloudellisesti tuottavana kansalaisena taloudellisessa järjestelmässä ja 

yhteiskunnallisten ongelmien korjaamisen välikappaleina poliittisessa järjestelmässä 

esimerkiksi työurien pidentämiseksi ja sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi. 

Tutkijoilla puolestaan on erilaisia käsityksiä lapsen kehityksen mukaisesta etenemisestä ja 

seikoista, jotka vaikuttavat lapsen kehitykseen. Vanhemmillekin lapset merkitsevät erilaisia 

asioita; he voivat olla silmäteriä, joiden hyvinvoinnille omistaudutaan, tai oman elämän ja 

vapauden rajoittajia. 

Lasta koskevien käsitysten moninaisuus lienee yhteydessä siihen, että 

lainsäädännössä kuva lapsesta on pirstaleinen. Eroja on esimerkiksi siinä, miten kypsänä lasta 

pidetään toimimaan itsenäisenä ja vastuullisena. Esimerkiksi opetustoimen lainsäädännössä ei 

ole turvattu lapsen oikeutta ilmaista näkemystään häntä itseään koskevissa asioissa, kuten 

Lapsen oikeuksien sopimus edellyttäisi, vaan hänen edustajanaan on enintään huoltaja. 

Lastensuojelussa lasta pidetään usein passiivisena suojelun kohteena; lastensuojelun 

henkilöstä riippuu, paljonko ja millä tavoin lasta kuullaan hänen hyväkseen toteutetussa 

suojeluprosessissa.  Potilaslain mukaan lapsilla sitä vastoin on vahva itsemääräämisoikeus, 

jolloin voidaan ajautua lastensuojelun kannalta arveluttaviin tilanteisiin. Rikosvastuuikä on 

15 vuotta.  

Kaikesta tarjolla olevasta palvelusta huolimatta palveluissa voi olla 

katvealueita, unohdettuja lapsia ja nuoria sekä alueellisia ja muita palvelujen saatavuuteen ja 

tarjoamiseen vaikuttavia eroja. Niitä hallituksen kärkihankkeilla pyritään poistamaan ja 
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huolehtimaan palvelujen yhtäläisestä saatavuudesta. Toiminnassa pyritään uudenlaiseen 

yhteistyöhön hallinnollisia rajoja ylittäen. Yhteistyötä helpottaa, jos eri tahoilla on 

samansuuntainen käsitys tehtävästään ja lapsista.  

Lapsikäsitys ei ole asia, joka voidaan toimeksiannolla määrätä toteutettavaksi. 

Se syntyy henkilökohtaisen tiedostamisprosessin tuloksena. Tiedostamista edistävät asiasta 

keskustelu ja tapahtumien analyysi lapsikäsityksen näkökulmasta. Yhteiset tavoitteet löytyvät 

tältä pohjalta. 
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