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Johdanto

HYVÄ KASVATUS ON 
YHTEISKUNNAN RAKENTAMISEN 
KULMAKIVI

On maaliskuu vuonna 1986. Tapahtumapaikkana on Nordpla-
nin talo Tukholman Skeppsholmenilla. Luentosalissa istuu 50 
kuulijaa kaikista pohjoismaista. Suuri enemmistö kuulijoista on 
syntynyt toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina. Tanskalai-
nen sosiologi on luennoimassa ihmisestä tulevaisuuden yhteis-
kunnassa Pohjolassa. Hän aloittaa puheensa esittämällä kuuli-
joille kaksi kysymystä:

”Kuinka moni teistä on lapsena ollut päivä-
hoidossa sen takia, että molempien vanhem-
pien on ollut pakko käydä töissä?”

Vain kaksi tai kolme nostaa kätensä.

”Kuinka monella teistä on ollut lapsi päivä-
hoidossa sen takia, että molempien vanhem-
pien on ollut pakko käydä töissä?”

Kaikki, vain muutamaa lukuun ottamatta, nostavat kätensä.

Kahdessa tai kolmessa vuosikymmenessä on tapahtunut val-
tava muutos: ennen melkein kaikki lapset olivat kotona koko 
päivän, sen sijaan nykyään suurin osa heistä on työpäivän ajan 
kodin ulkopuolella. Tämä, kuten monet muut radikaalit muu-
tokset yhteiskunnassamme, ovat tapahtuneet yhden ainoan su-
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kupolven aikana. Suurella osalla muutoksista on ollut vakavia 
haittavaikutuksia lapsen kehitykselle.

Luennoitsija jatkaa kuvaamalla lasten ja nuorten elämänti-
lannetta 1980-luvun Kööpenhaminassa. Hänen tietonsa perus-
tuvat kahdentuhannen nuoren haastatteluun, ja kuva ei ole ko-
vin kaunis. Hänen mielestään lasten hyvinvointi ei ole enää tär-
keä aikuisten yhteiskunnassa, turvallisuudelta ja tulevaisuuden-
uskolta on pudonnut pohja pois eivätkä useimmat vanhemmat 
enää kanna vastuuta lastensa kasvatuksesta. Yhteenvedossaan 
luennoitsija toteaa:

”Monelta lapselta puuttuu kestävä arvopoh-
ja, ja monet heistä ovat kaikenlaisten ala-
kulttuurien potentiaalisia uhreja. Lasten on 
pakko sopeutua ristiriitaisten tavoitteiden ja 
tahtojen ympäristöihin ja toimia niissä. He 
joutuvat usein ottamaan vanhemmilleen kuu-
luvan vastuun itselleen ja toimimaan sovitte-
lijana riitelevien aikuisten välillä. Toiset saat-
tava kehittyä taitaviksi diplomaateiksi, mutta 
monet päätyvät mielenterveyspotilaiksi.”

On huhtikuu vuonna 2005. Tapahtumapaikkana on opetusmi-
nisteriö Helsingissä. Asiantuntijoista koostuva ryhmä pohtii eri 
tapoja, joilla voitaisiin kehittää ja parantaa oppilashuoltoa. Eräs 
osanottajista – erityiskoulun rehtori – kuvaa koulunsa nykyistä 
arkipäivää verrattuna parin vuosikymmenen takaiseen tilantee-
seen. Hänen kuvauksensa muistuttaa pelottavasti tanskalaisen 
sosiologin vuonna 1986 esittämää tulevaisuuden ennustetta.

Syrjäytyminen kallista yhteiskunnalle

Yhteiskunnan näkökulmasta lapsen hyvinvointi on avainkysy-
mys. Huonosti voivat lapset syrjäytyvät herkästi jo kouluiässä, 
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eivätkä he osallistu yhteisön rakentamiseen samalla tavalla kuin 
hyvän alun elämälleen saaneet lapset. He eivät koe itseään osak-
si yhteiskuntaamme.

Kuntalain ensimmäisessä pykälässä sanotaan, että kunta pyr-
kii edistämään asukkaidensa hyvinvointia. Hyvinvoinnin takaa-
minen mahdollisimman monelle on paras sijoitus, jonka kunta 
voi tehdä – myös taloudellisessa mielessä. Ihmisten pahoinvoin-
nin aiheuttamat kustannukset yhteiskunnalle ovat niin suuret, 
että ilman niitä kunnilla ei olisi mitään isohkoja taloudellisia on-
gelmia. Esimerkiksi lapsen hoito erityislaitoksessa maksaa usein 
yhtä paljon vuorokaudessa kuin koko luokan koulupäivä. Ta-
lousasiantuntijoiden mukaan kuntien talousongelmat voitaisiin 
ratkaista, jos pystyttäisiin lopettamaan tupakan, alkoholin ja 
huumeiden käyttö, koska sosiaali- ja terveydenhuollon ongel-
mat ovat suureksi osaksi seurausta näiden aineiden käytöstä.

Aikuiset yhdessä vastuussa lapsista

Vuonna 2000, uuden vuosituhannen kynnyksellä, Suomen Kun-
taliitto hyväksyi lapsipoliittisen ohjelman. Sen tarkoituksena oli 
vaikuttaa paikallisyhteisön päätöksentekoon tavalla, joka tukee 
lasten ja nuorten hyvinvointia ja kehitystä turvallisiksi ja vas-
tuuntuntoisiksi aikuisiksi, joilla on kestävä arvopohja ja positii-
vinen usko tulevaisuuteen. Ohjelman keskeisimmät kohdat ki-
teytettiin konkreettisesti muun muassa seuraaviin tavoitteisiin:

• Lapsi saa olla lapsi; aikuiset kantavat aikuisille kuuluvan vas-
tuun.

• Lapselle kuuluu vanhemmat.

• Lasta kunnioitetaan, häntä rakastetaan ja hän saa tarvitse-
maansa ohjausta elämäntaipaleelleen.

• Aikuisella on aikaa lapselle, ja yhdessäolo on perheelle ilo ja 
voimavara.
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• Lapsi saa perusturvan ja elämisen eväät kodistaan.

• Vanhemmuus hyödyntää isyyden ja äitiyden voimavarat.

• Terveet elämäntavat ovat kunniassa, ja lasten ja nuorten hy-
vinvoinnista huolehditaan.

• Kaikilla lapsilla on oikeus päihteettömään ja väkivallatto-
maan lapsuuteen.

• Lasten turvallisuudesta huolehditaan esimerkiksi päivähoi-
dossa ja kouluissa.

• Perheen yhdessäoloa arvostetaan yleisesti.

• Työelämä joustaa lasten ja perheiden elämäntilanteiden ja 
tarpeiden mukaan.

• Aikuisella on aikaa olla kiinnostunut lapsen näkemyksistä ja 
kykyä huomioida päätöksissään lapsen tarpeet ja toiveet.

• Lähiyhteisössä toimii erilaisia eri-ikäisten kohtaamispaikko-
ja, jotka ovat ikään kuin voimavarakeskuksia.

Lapsipolitiikalle asetettuja tavoitteita ei voida saavuttaa 
puuttumalla ainoastaan yksittäiseen häiriökäyttäytymiseen, lai-
minlyöntiin tai alkoholin ja huumeiden väärinkäyttöön. Lapsen 
ja perheen tueksi tarvitaan toimiva sosiaali- ja terveydenhuolto 
sekä tehokas oppilashuolto. Ilman tätä eivät alalla toimivatkaan 
jaksa työssään, vaikka heitä olisi kuinka paljon.

Kun vanhemmat ja perheen aikuiset, muiden yhteiskunnan 
toimijoiden kanssa, määrätietoisesti ottavat yhteisesti vastuuta 
lasten kasvatuksesta ja turvallisuudesta, voidaan hyvinvoinnille 
rakentaa uusi kestävä perusta. Tämä vaatii pitkäjänteistä työ-
tä, mutta on ainoa mahdollisuus, koska jokaisen ihmisen hy-
vinvointi rakentuu lapsuudessa ja nuoruudessa muodostuneelle 
perustalle.
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Yhdessä kasvattamaan

Vuonna 2001 Suomen Kuntaliitto käynnisti viisivuotisen Kas-
vatus tulevaisuuteen -hankkeen, jonka tarkoituksena on ollut 
toteuttaa lapsipoliittista ohjelmaa käytännön toimenpiteiksi pi-
lottiprojektien avulla. Niinpä hankkeen toiminnalliset tavoitteet 
ovat olleet suurin piirtein samat kuin lapsipoliittisen ohjelman. 
Hankkeeseen on osallistunut 25 kuntaa eri puolilta Suomea. 
Vanhempien ja kotien kanssa tehtävän kasvatusyhteistyön mal-
liksi solmittiin kumppanuussopimus Yhdessä elämään -kasva-
tusyhteistyön kanssa, joka oli palkittu vuonna 1996 Euroopan 
parhaana kasvatusta tukevana hankkeena.

Osallistuvilla kunnilla on ollut hyvin vapaat kädet kehittää 
omia mallejaan ja kasvatusyhteistyöverkostojaan. Yhteisenä ta-
voitteena on ollut luoda hyvinvoinnin edellytykset kaikille lap-
sille. Käytännössä yhteistyö pilottikunnissa on ulottunut hyvin 
erilaisiin ja vaihteleviin yhteiskunnallisiin ryhmiin. Kunnallisten 
laitosten lisäksi yhteistyöhön on osallistunut esimerkiksi urhei-
luseuroja, seurakuntia, yrittäjiä, poliisi, vanhempainyhdistyksiä 
ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisjärjestöjä.

Yhteistyössä mukana

Pilottikunnissa kehitetyt kasvatusta tukevat mallit eivät sinänsä ole 
mitenkään mullistavia. Niiden sanoma perustuu satojen vuosien 
kokemukseen käytännön kasvatustyöstä, mutta ne on sovellettu 
nykytodellisuuteen. Työskentelytavat painottavat turvallisuutta 
luovia toimenpiteitä, johdonmukaista käyttäytymistä sekä kas-
vattajien välisiä hyviä suhteita. Vanhempien ensisijaista vastuuta 
korostetaan ja vanhempien välisen yhteistyön kautta halutaan li-
sätä heidän tietoaan, itseluottamustaan ja vastuunottoaan. Van-
hemmuutta vahvistetaan tukiverkoston avulla. Lapsen ja perheen 
hyvinvointia edistetään kehittämällä toimivia yhteistyömuotoja 
etenkin kotien, neuvolan, päivähoidon ja koulun välille.
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Kasvatus tulevaisuuteen -hankkeen tiimoilta on syntynyt yh-
teistyötä monen eri järjestön ja organisaation kanssa. Hankkeen 
pääyhteistyökumppanit ovat olleet Yhdessä elämään -kasvatus-
yhteistyön lisäksi Suomen evankelisluterilainen kirkko, Manner-
heimin Lastensuojeluliitto, Suomen Vanhempainliitto, Förbundet 
Hem och Skola ja Turun yliopiston Rauman opettajankoulutus-
laitos. Hankkeen alussa yhteistyössä oli mukana myös opetusmi-
nisteriö.

Kiitokset
Kiitämme kaikkia yhteistyökumppaneita, jotka ovat mahdollista-
neet Kasvatus tulevaisuuteen -hankkeen sekä tämän kirjan toteu-
tumisen. Valitettavasti julkaisuun ei ole mahtunut kuin pieni osa 
siitä, mitä pilottikuntien arjen sankarit ovat saaneet aikaiseksi.

Tällä kirjalla haluamme rohkaista vanhempia ja aikuisia tart-
tumaan lasten kasvatukseen myönteisellä ja yhteisöllisellä taval-
la. Esimerkkejä ei aina sellaisinaan voida siirtää toisenlaiseen 
ympäristöön, vaan ne on sovellettava paikallisiin oloihin. Toi-
vottavasti jokainen lähiyhteisö kykenee luomaan omat mallinsa 
ja niiden avulla kehittämään kasvatuksellista toimintaa.

Toivomme, että mahdollisimman monet lapset saisivat kokea 
turvallisen ja onnellisen lapsuuden sekä kehittyä tasapainoisiksi 
ja vastuuta kantaviksi aikuisiksi, joiden tulevaisuudenusko le-
pää vankalla pohjalla. Sen arvopohjan varaan voimme rakentaa 
hyvän yhteiskunnan.
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