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Miksi kirjoitan?

Tämä kirja syntyi halusta välittää tutkimuspohjaista tietoa perhepiirini lastenlapsil-
le ja heidän ikätovereilleen. Jotkut heistä ovat jo itse äitejä ja isiä, mutta joillakin 
tähän elämänvaiheeseen sisältyvät ratkaisut ovat vielä edessä. Nykyaikaisen koulu-
tuksen saaneet ihmiset kaipaavat tietoa lasten kehityksestä ja kotikasvatuksen pe-
rusteista monenlaisten mielipiteiden viidakossa. Kirjan lähdeviitteet ohjaavat halut-
taessa syventämään tietoa. Sen sijaan toimintaohjeita yksittäisiin kasvatustilanteisiin 
en ole halunnut esittää, koska aikuiset, lapset ja elinolot ovat erilaisia ja vanhem-
pien on koettava sisäistä vapautta tehdä omakohtaisia ratkaisuja lastensa hyvinvoin-
nin edistämiseksi.

Nykyaikana hyvinvoinnista on tullut keskeinen arvo. Se suuntaa yhteiskunnallista 
päätöksentekoa, julkisia palveluja sekä ihmisten toimintaa jokapäiväisessä elämässä 
niin itsen kuin läheisten hyväksi. Fyysisen hyvinvoinnin lisäksi hyvinvointiin sisältyy 
myös psyykkinen hyvinvointi. Tässä kirjassa keskityn tarkastelemaan erityisesti las-
ten psyykkistä hyvinvointia ja sen edellytyksiä. Ensimmäisessä luvussa hahmottelen, 
millaista lasten kokema hyvinvointi on Suomessa muihin maihin verrattuna. Kuvaan 
lasten hyvinvoinnin suhdetta vanhempien uupumukseen sekä aikuisten kokemuksiin 
elämänlaadusta. Taloudelliset olot vaikuttavat elämään monin tavoin, ja siksi vertai-
len lasten kokemaa hyvinvointia suhteessa bruttokansantuotteeseen ja lapsiköyhyy-
teen. Näistä piirtyvät maille profiilit, jotka paljastavat niiden vahvuuksia ja heikkouk-
sia toisiinsa nähden.
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Toisessa luvussa keskityn lapseen. Aluksi kuvaan, millaisia käsityksiä meillä on 
lapsesta. Erittelen lapsen kehitystä ja hyvinvointia kuvausmallilla, jonka ytimessä on 
lapsi yksilöllisenä toimijana. Lapsi kehittyy toiminnassaan samanaikaisesti monilla 
alueilla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa.

Kasvatusta koskevan tutkimuksen ja yhteiskunnallisen keskustelun painopiste on 
ollut julkisessa kasvatuksessa, kun taas lasten kotikasvatus on jäänyt sivuun. Lapsen 
ongelmien syitä on paikannettu kotiin, mutta kodin tarjoamaa suotuisaa perustaa on 
käsitelty vain vähän. Kolmannessa luvussa kuvaan kasvatuksen yhteyttä lapsikäsityk-
seen ja kolmea kasvatusvirtausta aloittaen kodin kasvatustyön historiallisella taustalla 
ja päätyen lapsilähtöisyyden syntyyn. Havahduin huomaamaan kotikasvatuksen ar-
von lapsen kehitykselle toteuttaessani Lapsesta aikuiseksi -pitkittäistutkimusta yh-
dessä psykologian opiskelijoiden kanssa. Kirjoitin tulosten innoittamana kirjan Ko-
tikasvatuksen psykologia (1977) ja tutkimuksen edetessä kirjan Nuoret ja kotikasvatus 
(1984). Kotikasvatuksen ja lasten hyväksi tekemästäni muusta työstä, kuten perus-
tamastamme Kotikasvatuksen liitosta, kerron lähemmin kirjassa Tutkijan omakuva 
(painossa). Kuvailen Lapsesta aikuiseksi -tutkimusta ja sen tuottamaa näkemystä 
lapsilähtöisestä kasvatuksesta ja sen merkityksestä lasten elämänpolkujen muotoutu-
miselle. Pohdin kotikasvatusta niin lainsäädännön kuin Yhdistyneiden kansakuntien 
lapsen oikeuksien sopimuksen kannalta.

Neljäs luku keskittyy vanhempana toimimiseen. Aluksi esittelen käsitteistöä, jolla 
vanhemmuutta kansainvälisessä kirjallisuudessa luonnehditaan. Tutkimustieto lapsi-
lähtöisestä, positiivisesta vanhemmuudesta, joka vastaa lapsen psyykkisiin perustar-
peisiin, vahvistaa käsitystä vanhempien merkityksestä lapsen hyvinvoinnille. Keskei-
siksi kasvatusperiaatteiksi nousevat rakkaus, rakenteet ja rohkaisu, ja suurin niistä on 
rakkaus. Suhteen rakentuminen lapseen on ainutlaatuinen tapahtuma, jota edistää 
esiymmärrys siitä, mitä vanhemmuuteen sisältyy. Julkisuudessa nousee esiin vanhem-
muuteen liittyviä ongelmia, arjen paineita ja ruuhkavuosia, kun taas vanhemmuuden 
ilo jää vähäisemmälle huomiolle. Toivon, että kirjan sisältämä tieto monipuolistaa 
esiymmärrystä vanhemmuudesta ja lisää luottamusta vanhemmuuden arvoon niin 
henkilökohtaisesti kuin yhteiskunnan kannalta. Yhdistyneiden kansakuntien lapsen 
oikeuksien sopimuksen nojalla vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuk-
sesta ja kehityksestä. Sopimusvaltioiden velvollisuus on tukea heitä.

Viidennessä luvussa tarkastelen lapsen kasvuyhteisöön sisältyviä yhteiskunnalli-
sia palveluja. Niihin on 2000-luvulla kohdistunut kaksi kasvatusvirtausta, jotka ovat 
ohentaneet lapsilähtöisyyttä. Toinen näistä on kansainvälinen kasvatusreformiliike, 
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jonka on synnyttänyt globaali taloudellinen kilpailu. Se on vaikuttanut varhaiskasva-
tuspalvelujen ja koulun ideologiaan ja toimintaan ja heijastunut myös kotikasvatuk-
seen. Toinen virtaus on syntynyt hallinnollisista ratkaisuista, joissa lapsivaikutusten 
arviointi on ollut riittämätöntä. Niistä on seurannut huolta kasvatuksen eri portail-
la muun muassa pienten lasten päiväkotitoiminnan puutteiden, lasten eriarvoisuutta 
luovien peruskoulun rahoitusratkaisujen ja toisen asteen lyhytjänteisen päätöksen-
teon takia. On vaarana, että suhtautuminen lapseen ja lapsuuteen muuttuu lyhyen ai-
kavälin hyötyjä tavoittelevaksi ja sen vuoksi sivuutetaan sekä laajat sivistysnäkökoh-
dat että uutta luovien voimavarojen syntyminen.

Kuudennessa luvussa kuvaan, mitä hyvään lapsuuteen sisältyy kansainvälisesti ja 
kansallisesti määritellyissä tavoitteissa. Pohdin vanhempien ja isovanhempien ase-
maa lapsen hyvinvoinnin perustan antajana. Kuvailen myös mielikuvia, jotka askar-
ruttavat vanhemmaksi tulemisessa. Päätän luvun kysymykseen, haluammeko lapsia.

Viimeisessä eli seitsemännessä luvussa kuvaan lasten elinoloissa tapahtunutta ke-
hitystä sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Historiallinen näkökulma kohtaa tule-
vaisuuden. Eteen nousee kysymys, miten kotikasvatus ja kasvatus yleensäkin voisivat 
valmistaa lapsia tuntemattomaan tulevaisuuteen.

Kirjoittamistyön edetessä on noussut esiin monia ristiriitaisuuksia siinä, minkä 
tiedämme olevan lapselle hyväksi ja millaisia oloja lapsille järjestämme. Tiedämme 
esimerkiksi, että lapsen omaehtoiselle toiminnalle pitäisi antaa arvoa, mutta silti las-
ten elämä on yhä enemmän säädeltyä. Samoin tiedämme, että lapset ja perhe ovat 
etusijalla vanhempien tärkeysjärjestyksessä ja vastuun kokemuksissa, mutta taloudel-
lisissa ja poliittisissa päätöksissä muut asiat ovat tärkeämpiä ja vanhempien mah-
dollisuuksia ottaa vastuuta lapsistaan kavennetaan. Vaikka lapsille olisi hyväksi olla 
paljon vanhempiensa kanssa, erotamme heidät toisistaan yhä varhaisemmassa iässä 
perhe-elämää ulkopuolelta säädellen.

Toivoisin, että opiskelijat ja heidän kouluttajansa, viranomaiset eri ministeriöis-
sä ja kunnissa sekä poliitikot niin valtiollisella kuin kunnallisella tasolla kiinnittäisi-
vät huomiota lapsi- ja lapsuuskäsitykseen, lapsen etuun ja lapsilähtöisen kasvatuksen 
toteutumiseen. Yhteinen tavoitteemme on osoittaa arvostusta uuden elämän synty-
miselle keskuuteemme ja työlle, jota sen vaalimiseksi tehdään eri tahoilla. Puolue-
kantaan tai virka-asemaan katsomatta on kaikkien edun mukaista, että lapsemme 
voivat hyvin.
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Toivon kirjan ennen kaikkea auttavan vanhempia kohtaamaan tehtävänsä lapsen-
sa vanhempana ja antamaan lapselle hänen kehitystään tukevan kotikasvatuksen. Se 
on heidän oikeutensa, velvollisuutensa ja ilonsa. Lapsen hyvinvointi alkaa kodista.

Uimilassa heinäkuun 5. päivänä 2021
Lea Pulkkinen
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