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Lähivastuu – ammatillisen ja vapaaehtoisen työn jännitteet ja yhteistyön haasteet 
nuorisokasvatuksessa 
 
1. Johdattelua 
 
Tämän artikkelin aihealueena on lähivastuu nuorisokasvatuksessa. Lähivastuulla tar-
koitetaan nuorten tarpeista lähtevää alueella toimivien ihmisten verkostotyötä. Koulus-
sa se on opetus- ja kasvatusvastuuta  jokaisesta oppilaasta. (Liimatainen–Lamberg 
1998.)  Olen ’parastanut’ lähivastuun käsitteen Opetushallituksen ja Helsingin kaupun-
gin opetusviraston Lähivastuu –projektilta. Projektissa käsitettä käytetään ensisijassa 
jälkimmäisessä, koulun kasvatustehtävää korostavassa,  merkityksessä (Reiterä–
Paajanen 1999).  Itse käytän käsitettä sen laajemmassa merkityksessä, joka viittaa 
kaikkien nuoren1 lähipiiriin kuuluvien aikuisten  vastuuseen nuoren terveen ja tasapai-
noisen kasvun tukemisessa.  

Kuvaan artikkelissani yhtä vuosituhannen vaihteen suomalaisen yhteiskunnan ilmiö-
tä, kasvatusyhteistyötä. Tavoitteenani on oululaisen kasvatusyhteistyöhankkeen taus-
tan, lähtökohtien ja käytännön toteutuksen kuvailu, mutta myös kasvatusyhteistyön 
teoreettinen jäsentäminen yleisemmällä tasolla. Vaikka tehtävä ei kaikessa moniulot-
teisuudessaan ole helppo, on näkökulman valinta minulle luonteva ratkaisu. Myös oma 
roolini kasvatusyhteistyössä on moniulotteinen. Olen mukana kasvatusyhteistyössä 
toisaalta tutkijana, toisaalta ruohonjuuritason toimijana, äitinä ja vanhempainryhmän 
vetäjänä.  

Oululaisen kasvatusyhteistyöhankkeen yhtenä lähtökohtana olivat oululaiseen syr-
jäytymiseen tekemäni tutkimusmatkan (Lämsä 1998a) yhteydessä tekemäni havainnot 
siitä, miten lasten ja nuorten syrjäytymisen uhat ovat yhteydessä ennen muuta sosiaa-
lisiin suhteisiin, tai oikeammin niiden puutteeseen. Oulun kaupunginvaltuusto teki tut-
kimustulosteni perusteella päätöksen vanhemmuutta ja yhteisöllisyyttä tukevan toimin-
nan käynnistämisestä (Oulun kaupungin talousarvio 1999, 14). Toiminnan tavoitteeksi 
asetettiin alle 25-vuotiaiden syrjäytymisen ehkäiseminen sekä vanhemmuuden ja yh-
teisöllisyyden tukeminen kaikkien lasten ja nuorten kanssa toimivien hallinnonalojen 
yhteistyönä.  

Kasvatusyhteistyöhanke käynnistyi marraskuussa 1998 osana Osallistuva Oulu -
hanketta2. Hankkeen perustaksi valittiin Yhdessä elämään -kasvatusyhteistyömalli (ks. 
Hämäläinen 19993). Kolmeen alueelliseen lasten ja nuorten vanhemmille suunnattuun 
ensiesittelyyn sekä kahteen kuntatoimijoille ja yhteistyötahoille järjestettyyn tilaisuuteen 
osallistui yli 800 asiasta kiinnostunutta. Kasvatusyhteistyötilaisuuksien saaman suuren 
suosion ja kasvatusyhteistyöhön liittyvän kysynnän vuoksi tammikuussa 1999 järjestet-
tiin Oulu -hallissa kasvatusiltapäivä, joka kokosi yhteen 3000 lasten ja nuorten van-
hempaa ja kuntatason toimijaa Oulun ja lähikuntien alueelta. Hankkeen esittelytilai-
suuksien jälkeen kasvatusyhteistyö lähti liikkeelle vanhempainryhmätoimintana. Toi-
minta oli tarkoitus aloittaa pilottikokeiluna kaupungin kahdella suuralueella.  Erityisesti 
lasten ja nuorten vanhempien kasvatusyhteistyötä kohtaan osoittama kiinnostus vaikut-
ti kuitenkin siihen, että liikkeelle lähdettiin heti laajalla rintamalla. Lumipallo oli lähtenyt 
liikkeelle. 

Kasvatusyhteistyö on levinnyt Oulun alueella laajemmalle kuin missään muualla 
Suomessa.  Yhteistyössä on mukana kolmetoista kaupungin viidestätoista suuraluees-
ta. Kasvatusyhteistyöhankkeita on aloitettu myös monissa Oulun lähikunnissa, muun 
muassa Haukiputaalla, Kempeleessä, Tyrnävällä, Limingassa, Temmeksellä, Rantsi-
lassa ja Lumijoella. Tämä artikkeli pohjautuu toisaalta omien tutkimusteni yhteydessä 
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esiin nousseisiin näkökulmiin ja aikaisempien tutkimusten ja kirjallisuuden tietovaras-
toon, toisaalta  kasvatusyhteistyötä koskevaan informaatioon  ja omiin kokemuksiini 
käytännön kasvatusyhteistyöstä.  
 
2. Kasvatusyhteistyön yhteiskunnallista taustaa 
 
Ei ole sattumaa, että kasvatusyhteistyö sai alkunsa Laukaassa 1990-luvun puolivälissä, 
tai että yhteistyömalli sai vuosituhannen vaihteen lähestyessä laajaa kannatusta myös 
muualla lasten ja nuorten vanhempien ja muiden lasten ja nuorten  kanssa toimivien 
keskuudessa. Kasvatusyhteistyön ja 90-luvulla yleisemminkin päätään nostaneen ’me-
hengen’ juuret ovat suomalaisen yhteiskunnan historiassa ja yhteiskunnassa viime 
vuosikymmeninä tapahtuneissa muutoksissa. Yhteistyön viriäminen voidaan nähdä 
reaktiona  yhteiskunnan modernisaatiokehityksen ongelmallisiksi koettuihin puoliin (ks. 
Beck 1995, 28—29).  

Vielä 1950-luvulla maaseudun suurperhe oli varsin tavallinen perhetyyppi suomalai-
sessa yhteiskunnassa. Perinteinen suurperhe oli kiinteä taloudellinen ja sosiaalinen 
yksikkö, jonka perustana oli sukulaisten paikallinen läheisyys, mutta myös lähellä toisi-
aan asuvien pysyvät henkilökohtaiset kontaktit ja yhteistoiminta yleisemmällä tasolla 
(=paikallisyhteisöllisyys). Lapsia ja nuoria ympäröi sukulaisten ja muiden tuttujen ja 
turvallisten aikuisten verkosto. Lapset ja nuoret oppivat osana arkista kanssakäymistä, 
mikä on oikein ja mikä väärin ja miten tuli toimia eri tilanteissa. Yhteisöön sosiaalista-
minen, ihmisten tukeminen ja kontrolloiminen olivat vähäisiä ongelmia, jotka hoidettiin 
perhepiirissä. Yhteiskunnan puuttumista perhe-elämään ei juuri tarvittu. (Lämsä 1991, 
14—15; vrt. Liljeström 1985, 39—49.) 

1960—1970-luvun yhteiskunnallisen murroksen keskeisiä piirteitä olivat kaupungis-
tumiseen liittyvä lähiyhteisöjen hajoaminen sekä monien aiemmin perhepiirissä toteu-
tettujen toimintojen siirtyminen ainakin osittain perheen ulkopuolella palkkatyönä hoi-
dettaviksi (=yhteiskunnallistuminen). Muutosten myötä vallitsevaksi perhetyypiksi muo-
dostui moderni pienperhe. Moderni pienperhe on itsenäisistä yksilöistä koostuva tunne- 
ja kulutusyksikkö,  jossa perheenjäsenten ajankäyttö suuntautuu perhe-elämän ohella 
erilaisiin yksilöllisiin toimintoihin perheen ulkopuolella (=yksilöityminen ja eriytyminen). 
Vaikka perhe on edelleenkin niin lapsille ja nuorille kuin aikuisillekin keskeinen taloudel-
lisen ja emotionaalisen turvan lähde, on se yhä riippuvaisempi erilaisista perheen ulko-
puolisista tekijöistä. Samalla se on yhä haavoittuvampi erilaisille ulkoisille tekijöille. 
(Lämsä 1991, 16—17; vrt. Esko 1981, 14; Lehtonen 1990, 210—215.)  

Yhteiskuntakehityksen toisena kulminaatiopisteenä voidaankin pitää yhteiskunnan 
modernisaatiokehitykseen liittyvien  yksilöitymis-, eriytymisprosessien kriisiä, johon on 
viitattu puhumalla niin perheen, vanhemmuuden kuin hyvinvointivaltionkin kriiseistä. 
Modernin pienperheen edellytykset hoitaa sille yhä kuuluvia tehtäviä joutuvat usein 
koetukselle. Vanhemmat, jotka ovat viettäneet kasvuaikansa tyystin toisenlaisessa 
maailmassa kuin heidän lapsensa, tuntevat itsensä usein epävarmoiksi (vrt. Liljeström 
1985, 96; Lämsä 1991). Heidän täytyisi sosiaalistaa lapsensa moniulotteiseen olemas-
saoloon, olemaan avoimina erilaisille ’osamaailmojen’ yhdistelmille. Samalla heidän 
itsensä on vaikea hallita tätä maailmojen kokonaisuutta  ja rakentaa omaa minuuttaan 
kasvuaikanaan omaksumiensa kokonaisvaltaisten elämisen mallien ja nykyisten eriyty-
neiden mallien kehyksissä. Useimmat vanhemmat ovatkin valmiita luovuttamaan aina-
kin osan kasvatusvastuusta alan ammattilaisille. Tämä ei ole ongelma niin kauan kuin 
kaikki menee niin kuin pitääkin: lapsi tai nuori sukkuloi perheen, koulun ja vapaa-ajan 
sfääreissä ja saa niistä eväitä omaan kasvuunsa. Ongelmalliseksi tilanne muodostuu 
siinä tapauksessa, että lapsen tai nuoren kasvu ei etenekään ongelmitta, eikä kukaan 
välttämättä ota kokonaisvaltaista vastuuta hänen kasvunsa tukemisessa, ainakaan 
ennen kuin on pakko.    

Lasten ja nuorten syrjäytymisen uhat ovat yhteydessä sosiaalisiin suhteisiin, tai oi-
keammin niiden puutteeseen. Syrjäytymisen vaarassa ovat erityisesti ne lapset ja nuo-
ret, joiden mahdollisuudet saada lähiyhteisöltään tukea ovat kaikkein rajallisimpia. 
Ääritapauksessa lapsi tai nuori voi olla täysin riippuvainen yhteiskunnan erityisestä 
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tapauksessa lapsi tai nuori voi olla täysin riippuvainen yhteiskunnan erityisestä tuesta 
ja viranomainen voi olla hänen lähiomaisensa. Vaikka ammattilaisten mahdollisuudet 
tukea elämässään erilaisia vastoinkäymisiä kohdanneiden lasten ja nuorten  kasvua 
ovat useimmiten suuremmat kuin maallikkojen, korostuu lähiyhteisöjen merkitys vaike-
uksista selviytymisessä. Nyky-yhteiskunnassa sen paremmin vanhemmat kuin kasva-
tuksen ammattilaisetkaan eivät pysty kantamaan vastuuta lasten ja nuorten kasvatuk-
sesta yksin. Vanhempien voimavarat ja edellytykset tukea lasten ja nuorten kasvua 
voivat joutua eri elämäntilanteissa koetukselle, jolloin he tarvitsevat tukea. Myös yh-
teiskunnan palvelujärjestelmän mahdollisuudet vastata lasten ja nuorten tarpeisiin ovat 
rajallisia ilman lähiyhteisön tukea.4 (Lämsä 1998a ja 1998b; ks. myös Lämsä 1999b.) 

Kasvatusyhteistyön viriäminen voidaan nähdä reaktioina yhteiskunnan modernisaa-
tion ongelmallisiksi koettuihin puoliin, esimerkiksi lasten irtaantumiseen kodin vaikutus-
piiristä yhä aikaisemmin sekä nuorten aikuisten vaikeuksiin ottaa itse vastuuta omasta 
elämästään. Kyse on yhteiskunnan modernisaatiokehitykseen liittyvien ongelmien, mut-
ta myös näiden ongelmien ratkaisun mahdollisuuksien tiedostamisesta, esimerkiksi 
mahdollisuuksista nähdä vanhemmuus lapsen ja vanhemman biologiseen suhteeseen 
viittaavaa käsitettä laajempana, aikuisen ja lapsen väliseen kasvatussuhteeseen ylei-
semmin viittaavana käsitteenä.    

”Yleistetympi kuva vanhemmuudesta, se että aikuiset tuntisivat vastuuta myös mui-
den lapsista ja tuntisivat olevansa vapaita kiinnostumaan myös heistä, soisi useammille 
aikuisille mahdollisuuden pitää yhteyttä lasten kanssa ja lapset tottuisivat jo varhain 
tuntemaan luottamusta entistä useampiin aikuisiin. Tähän suuntaan etenevää kehitystä 
hidastavat nykyisin käsitykset, että biologiset ja lailliset perheenjäsenet lähes omistavat 
toisensa ja muodostavat henkilökohtaisten tunteiden luoman piirin.  Kun sitten tällaiset 
suljetut piirit joutuvat ajan myötä hajoamisvaiheeseen, on vaarana, että ihmiset jäävät-
kin vaille yhteiskunnallisia varmuusjärjestelmiä eli vaille merkityksellisiä vaihtoehtoisia 
ihmiskontakteja.” (Liljeström 1985, 97.) 

Nähdäkseni edellä olevassa lainauksessa kiteytyy hyvin kasvatusyhteistyön idea ja 
myös ne yhteiskunnan modernisaatioon liittyvät ongelmat, jotka ovat omalta osaltaan 
vaikuttaneet kasvatusyhteistyön viriämiseen. Ongelmat  olivat osin näkyvissä jo 1980-
luvulla. Vielä tuolloin aika ei kuitenkaan ollut kypsä kasvatusyhteistyön aloittamiselle. 
Vasta 1990-luvun taitteen yhteiskunnallinen murros loi otollisen maaperän yhteistyön 
käynnistymiselle. Muutos mahdollisti ammatillisen ja vapaaehtoisen työn, vapauden ja 
riippuvuuden sekä yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden näkemisen toisiaan täydentävinä 
ratkaisuina sen sijaan, että niitä pidettäisiin toisensa poissulkevia vaihtoehtoina. Tässä 
mielessä kasvatusyhteistyötä voidaan pitää postmodernina ilmiönä. Kasvatusyhteistyö 
tukeutuu suomalaisiin kasvatusperinteisiin, mutta siinä on samalla kyse edellytysten 
luomisesta lasten, nuorten ja perheiden elämäntilanteiden moninaisuudelle vuositu-
hannen vaihteen yhteiskunnan kontekstissa. Myös nyky-yhteiskunnassa kasvatusvas-
tuu kuuluu ensisijaisesti kodille, mutta se ei selviä tehtävästään yksin. Tämän vuoksi 
vanhemmat valtuuttavat muut tahot toimimaan oheiskasvattajina yhteisten kasvatusta-
voitteiden suunnassa.  

Kasvatusyhteistyö on yhteisiin tavoitteisiin ja yhteiseen toimintaan perustuvaa uus-
yhteisöllisyyttä5. Se pohjautuu yhteisön jäsenten keskinäiseen vuorovaikutukseen ja 
neuvotteluun niistä tavoitteista ja kasvatuksen painopistealueista, joihin yhteisön jäse-
net haluavat yhdessä sitoutua. Mitä ovat ne ongelmat, joihin halutaan puuttua? Mitä 
asioille voidaan tehdä yhdessä?  Kasvatusyhteistyön taustalla olevana yleisluontoisena 
ideana on kehittää kaikkien lasten ja nuorten kasvuympäristöissä vaikuttavien tahojen 
yhteistyötä ja lisätä näin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia.  Käytännössä tämä 
yleinen idea saattaa ilmetä monella tavalla ja saada erilaisia painotuksia eri yhteyksis-
sä ja eri ajankohtina. 
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3. Pohjois-Suomen kasvatusyhteistyöhanke 
 
Pohjois-Suomen kasvatusyhteistyöhanke vv. 2000—2002 on suoraan jatkoa Oulussa 
1990-luvun loppupuolella aloitetulle kasvatusyhteistyölle. Hanke käynnistyi Yhdessä 
elämään –kasvatusyhteistyömallin innoittamana vastaamaan  laajaan kysyntään lasten 
ja nuorten vanhempien sekä Oulun ja Lapin läänien kuntatoimijoiden keskuudessa. 
Hanke sisältyy Pohjois-Pohjanmaan maakunnalliseen hyvinvointistrategiaan vv. 
2000—2006 ylimaakunnallisena makropilottina (Hyvinvointistrategia 1999). Hankkeen 
pilottialueena on Oulun kaupunki, mutta toimintamalli on vapaasti siirrettävissä myös 
muihin Oulun ja Lapin läänien kuntiin.  Tavoitteena on luoda jokaiseen kuntaan oma 
kasvatusyhteistyön malli, joka saa aineksia jo kokeilluista toimintamuodoista, mutta 
ottaa samalla huomioon paikalliset toimijat ja olosuhteet. 6 

Pohjois-Suomen kasvatusyhteistyöhanke kokoaa yhteen lasten, nuorten ja perhei-
den hyvinvoinnin edistämiseksi eri tahoilla tehtävän työn ja toimijat. Hanke toimii paikal-
listen yhteistyöhankkeiden ja niille tarjottavien koulutus- ym. tukipalveluiden katto-
organisaationa (kuvio 1). Kasvatusyhteistyöhankkeen tavoitteena on lisätä kaikkien 
lasten ja nuorten kasvuympäristöissä vaikuttavien tahojen yhteistyötä, tukea paikallis-
ten kasvatusyhteistyöhankkeiden toimintaa sekä saada aikaan laajaa yksimielisyyttä 
kasvatukseen liittyvissä asioissa. Toiminta jakaantuu kahteen pääsuuntaan. Toisaalta 
tavoitteena on vanhempien ym. vertais- ja vapaaehtoistuen verkostoja kehittäen vah-
vistaa ruohonjuuritason tukiverkostoja ja muuttaa kuntalaisten asenteita yhteisöllisem-
pään suuntaan (vrt. yleistetympi kuva vanhemmuudesta ks. Liljeström 1985, 97). Toi-
saalta tavoitteena on viranomaisyhteistyötä lisäten kehittää poikkihallinnollisia ja alueel-
lisia yhteistyömalleja, joissa kaikki osalliset ovat mukana.  

Toiminta rakentuu ensisijaisesti jo olemassa olevien toimijoiden ja toimintaresurssi-
en varaan. Hankkeen ensisijaisina toimintaresursseina ovat perheiden omat sekä mui-
den lasten ja nuorten kasvuympäristössä vaikuttavien tahojen voimavarat,  joiden käyt-
töön saamista tuetaan muun muassa eri kohderyhmille räätälöidyn koulutuksen, ja kai-
kille yhteisten seminaarien ja tapahtumien avulla sekä hyödyntämällä www -ympäristön 
tarjoamia mahdollisuuksia. Käytännön toimintaa ohjaa projektiryhmä, johon kuuluvat  
hankkeen projektipäällikkö, tutkimuskoordinaattori, Oulun seudun ammattikorkeakoulun 
Sosiaali- ja terveysalan yksikön koulutussuunnittelija ja kaupungin lähidemokratiayh-
teyshenkilö. Hankkeen puitteissa kehitettävien ja tarjottavien koulutuspalvelujen suun-
nittelu- ja toteutusvastuu on  koulutusta järjestävillä oppilaitoksilla (Oulun seudun am-
mattikorkeakoulu, Oulun sosiaali- ja terveysalan oppilaitos, Oulun yliopisto). Hankkeen 
puitteissa hyödynnetään myös eri oppilaitosten opiskelijoita, jotka toimivat opintoihinsa 
liittyen alueellisten kasvatusyhteistyöryhmien toiminnan ja projektiarvioinnin lisäresurs-
sina.  
 
3.1. Toimijaverkosto 
 
Pohjois-Suomen kasvatusyhteistyöhanke on jo nimensä mukaisesti laaja-alainen yh-
teistyöhanke, jonka tavoitteena on lisätä kaikkien lasten ja nuorten kasvuympäristöissä 
vaikuttavien tahojen yhteistyötä ja  saada aikaan laajaa yksimielisyyttä  kasvatukseen 
liittyvissä asioissa.  Hankkeen yhteistyötahoja ovat kaupungissa toimivat vanhempain- 
ja nuortenryhmät, kaupungin eri toimialat (mm. lähidemokratia, opetustoimi, sosiaali- ja 
terveystoimi, nuoriso- ja vapaa-ajantoimi), Oulun seudun oppilaitokset (mm. peruskou-
lun ala- ja yläasteet, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Oulun sosiaali- ja terveysalan 
oppilaitos, Oulun yliopisto), Oulun lääninhallitus, seurakunnat, poliisi, liike-elämä ja 
kansalaisjärjestöt (mm. asukasyhdistykset, Terveys ry., Nuorten ystävät ry., Manner-
heimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri).  

Kasvatusyhteistyöhanke kokoaa yhteen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin 
edistämiseksi eri tahoilla tehtävän työn ja toimijat sekä toimii sateenvarjona, jonka alla 
eri toimijoiden ja alueellisten osaprojektien on helppo linkittyä ja verkostoitua. Hanke on 
pienemmistä ’kylistä’ koostuva toimijaverkosto tai ehkä on oikeammin puhua toimija-
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verkostoista monikossa yhden verkoston sijaan. Toimijaverkostoissa on kyse kasva-
tusyhteistyön organisoitumisesta pieniksi ja suuriksi toimijapiireiksi luokka-, koulu-, päi-
väkoti- ja/tai  suuraluetasolla. Yhteistyön perustana on lasten yhteinen päivähoitopaik-
ka, lasten tai nuorten yhteinen koulu, asuminen samalla alueella tai työskentely samo-
jen ihmisten kanssa, mikä luo luontevan lähtökohdan yhteisille tavoitteille ja yhteiselle 
toiminnalle,  ja sitä kautta yhteisöllisyyden vahvistumiselle. Kyse on kuitenkin siinä mie-
lessä kevyestä yhteisöllisyydestä, että yhteisöllä ei ole kiinteää päämäärää, vaan yh-
teenkuuluvuus rakentuu kasvatusyhteistyön yleistä ideaa tavalla tai toisella tukevien, 
ajan ja tilanteen mukaan muuttuvien, merkitysten ja toimintojen varaan. (Vrt. Bauman 
1992; ks. myös Bauman 1993, 240—241; Lehtonen 1990, 23—28.)   

Kasvatusyhteistyön yleisenä ideana on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin 
vahvistaminen aktiivisen, omiin voimavaroihin tukeutuvan yhteisöllisen toiminnan kaut-
ta (mm. Anttonen 2000, 46). Toiminnan painopiste on paikallisten kasvatusyhteistyö-
ryhmien toiminnassa, erityisesti vanhempainryhmätoiminnassa. Vanhempainryhmiä on 
nykyisin joka toisella yläasteen koululla (n=137), kahdella kolmanneksella ala-asteen 
kouluista (n=30) sekä osassa kaupungin päiväkodeista. Vaikka kyse on vanhempain-
ryhmätoiminnasta, on ryhmissä mukana myös eri viranomaistahojen (esim. opetustoi-
mi, nuoriso- ja vapaa-ajantoimi) sekä muiden yhteistyötahojen (esim. seurakunta, kan-
salaisjärjestöt, muut projektit ja alueelliset yhteistyöryhmät) edustajia. Paikalliset kasva-
tusyhteistyöryhmät tarjoavat kaikille lasten ja nuorten kasvuympäristöissä vaikuttaville 
tahoille foorumin käydä keskustelua yhteisestä asiasta, lasten ja nuorten kasvusta ja 
kasvatuksesta. Yhteistyöryhmän koko ja koostumus voi vaihdella eri tilanteissa (esim. 
luokkakohtainen, koulukohtainen, koulujen välinen ja alueellinen yhteistyö). Yhteistyö-
ryhmien tavoitteena on: 

 
1. Tukea lasten ja nuorten tervettä ja tasapainoista kasvua ja kehitystä  
2. Tukea koteja niiden kasvatustehtävässä 
3. Tukea opettajia ja muita lasten ja nuorten kanssa toimivia tahoja kasvatustyös-

sä 
4. Lähivastuu: eri tahojen yhteistyön lisääminen lasten ja nuorten kasvun tukemi-

sessa. 
 
Kasvatusyhteistyö perustuu laillisuusnäkökohtiin. Lastensuojelulain (683/83) perusteel-
la kaikki alle 18-vuotiaat ovat lapsia ja heillä on ikänsä perusteella oikeus erityiseen 
huolenpitoon ja suojeluun. Heidän tulee saada kasvaa vanhempiensa huolenpidon 
alaisina tai joka tapauksessa olosuhteissa, jotka turvaavat heidän terveen ja tasapai-
noisen kasvunsa ja kehityksensä. Lopullinen kasvatusvastuu kuuluu aina vanhemmille 
(ks. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/83). Myös monien muiden lasten 
ja nuorten kasvuympäristössä vaikuttavien tahojen (esim. koulu, päivähoito, nuoriso- ja 
vapaa-ajantoimi) ensisijaisena tehtävänä on tukea lasten ja nuorten kasvua (ks. Laki 
lasten päivähoidosta 304/83; Lastensuojelulaki 683/83; Nuorisotyölaki 235/95; Perus-
opetuslaki 628/90). Ne eivät voi kuitenkaan ottaa kotien kasvatusvastuuta kannetta-
vakseen. Sen sijaan tarvitaan eri tahojen (kodit, koulut, päivähoito, nuoriso- ja vapaa-
ajantoimi jne.) yhteistyötä. Ilman toimivaa yhteistyötä eri tahot voivat toisistaan poik-
keavilla käytänteillään viedä pohjan toistensa kasvatuspyrkimyksiltä ja samalla myös 
omalta kasvatustyöltään (vrt. Hämäläinen 1999, 12, 17—19). 

Kasvatusyhteistyö on  vanhempien ja muiden lasten ja nuorten kasvuympäristössä 
vaikuttavien tahojen vuorovaikutusta ja toimintaa yhteisten kasvatustavoitteiden suun-
nassa. Kasvatusyhteistyön painopistealueita ovat tapa-,  terveys- ja laillisuuskasvatus 
ja  sen pääteemoja ovat: 
 

1. Hyvät käytöstavat ja asiallinen kielenkäyttö 
2. Koulukiusaamisen estäminen 
3. Näpistelyn minimointi 
4. Lapsen ja nuoren suojeleminen päihteiltä 
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5. Lapsen ja nuoren suojeleminen liian varhaisilta seksisuhteilta 
 
Kasvatusyhteistyön pääteemat liittyvät niihin kasvatuksen ongelmiin, joihin yhteistyön 
osapuolet haluavat kiinnittää erityisesti huomiota ja joissa he kokevat tarvitsevansa 
eniten toistensa tukea. Yhteiset linjaukset perustuvat ennen muuta laillisuusnäkökoh-
tiin. Lait ja asetukset antavat selkeät rajat sille, mikä on sallittua ja mikä kiellettyä. Laki-
en ja asetusten tarkoituksena on ensisijaisesti suojella lapsia ja nuoria asioilta ja hei-
dän omalta toiminnaltaan, jotka voivat vaarantaa heidän terveytensä ja kasvunsa ja 
samalla heidän oikeutensa avoimeen tulevaisuuteen. Myös yhteisillä pelisäännöillä8 
pyritään ennen muuta kasvatuksellisten ongelmien ennaltaehkäisyyn tai jo alkaneen ei-
toivotun käyttäytymisen saamiseen loppumaan mahdollisimman varhaisessa vaihees-
sa.  Periaatteena on, että lasten ja nuorten ei-toivottua käyttäytymistä ei koskaan 
katsota läpi sormien, vaan he joutuvat ottamaan vastuun teoistaan. Mahdollisiin 
ongelmiin puututaan välittömästi sen sijaan, että niiden annettaisiin jatkua, kunnes 
jonkun – useimmiten poliisin tai sosiaalityöntekijän – on pakko puuttua tilanteeseen. 
Myös rajojen asettaminen on osoitus siitä, että lapsen tai nuoren lähipiiriin kuuluvat 
aikuiset välittävät hänestä ja ovat kiinnostuneita hänen tekemisistään ja 
tulevaisuudestaan (vrt. Hoikkala 1993, 61—62). 

Kasvatus on välittämistä ja lapsen tai nuoren tarpeiden, toiveiden ja kykyjen 
huomioonottamista. Tämä ei suinkaan tarkoita, että aikuisen eri tilanteissa tekemät 
ratkaisut olisivat aina lapsen tai nuoren toiveiden mukaisia. Kasvatus on myös aikuisen 
vastuun ottamista: mikäli aikuinen luopuu kasvatusvastuustaan, tulee lapsesta 
’aikuinen’ liian varhain ja väärää tietä (Hoikkala 1993, 61—62). Lapsen ja nuoren 
itsemääräämisoikeuden sijaan onkin mielekkäämpää puhua lapsen ja nuoren 
oikeudesta avoimeen tulevaisuuteen. Aikuisen on eri tilanteissa arvioitava, miten tehdyt 
ratkaisut vaikuttavat lapsen ja nuoren tuleviin mahdollisuuksiin, avartavatko vai 
sulkevatko ne  valinnan-, toiminnan- ja kasvunmahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa. 
(Vrt. Lämsä 1993 ja 1999a.) 

Kasvatus edellyttää myös vanhemmilta (termin laajassa merkityksessä kaikilta 
lasten ja nuorten lähipiiriin kuuluvilta aikuisilta) jatkuvaa kasvamista. Maailma, jossa 
tämän päivän vanhemmat tekevät kasvatuksellisia ratkaisujaan on monessa suhteessa 
erilainen kuin se, jossa he viettivät oman lapsuutensa ja nuoruutensa. Lapset 
itsenäistyvät ja irtaantuvat kodin vaikutuspiiristä nykyisin jo kovin varhaisessa 
vaiheessa. Samanaikaisesti yksi yleisimmistä lastentaudeista on lasten ja nuorten 
aikuisen nälkä: moni lapsi ja nuori kokee, että aikuiset eivät ole hänestä eivätkä hänen 
tekemisistään kiinnostuneita. Vaikka nuoret ovat monessa suhteessa pystyviä, tietävät 
monista asioista enemmän kuin vanhempansa vastaavassa iässä ja kapinoivat 
aikuisten auktoriteettia vastaan, tarvitsevat he aikuisten aikaa ja tukea yhtä paljon kuin 
varhaisempina ikävuosinaan, vain eri tavalla. Vanhemmat tuntevat itsensä monissa 
tilanteissa epävarmoiksi. Kasvatusyhteistyössä mukana olevat vanhemmat kokevat 
saavansa yhteistyöstä tukea ja apua omaan vanhemmuuteensa.  On helpottavaa 
huomata, että myös muilla on samanlaisia ongelmia  ja pohtia yhdessä, missä ollaan 
menossa ja mitä asioille voidaan tehdä.   

Vertaistukitoiminnan ohella vanhemmat ovat kiinnostuneita  kasvatusyhteistyön 
painopistealueisiin liittyvistä luento- ja alustustilaisuuksista. Järjestettyjen teema-iltojen 
ja tapahtumien aihealueina ovat  olleet  muun muassa lapsen ja nuoren normaali kasvu 
ja kehitys, laillisuuskasvatus sekä nuorten päihteiden- ja huumeidenkäyttö. Monet 
näistä tapahtumista on järjestetty yhteistyössä kasvatusyhteistyöhankkeen 
yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien, esimerkiksi Terveys ry:n, Näppihaukka –
projektin ja poliisin kanssa, jolloin tapahtumien toteutuksessa on voitu hyödyntää jo 
olemassa olevaa taitotietoa ja hyväksi todettuja toimintamalleja.  Paikalliset 
kasvatusyhteistyöryhmät tekevät yhteistyötä myös toistensa kanssa ja saavat tietoa 
kokeilluista toimintamalleista mm. kasvatusyhteistyöhankkeen www-sivujen välityksellä 
(http://www.ouka.fi/kasvatusyhteistyo).  Osa teemailloista ja tapahtumista on suunnattu 
paitsi vanhemmille myös nuorille itselleen. Tämän lisäksi lapsille ja nuorille on 
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järjestetty omia nuortenryhmiä ja leirejä, jotka ovat tarjonneet heille mahdollisuuksia 
mielekkääseen toimintaan ja rakentavaan keskusteluun erilaisista nuorten elämään 
liittyvistä asioista sekä väylän tuoda esille omia tarpeitaan ja mielipiteitään toiminta- ja 
asuinympäristöjään koskevissa kysymyksissä.  

Kasvatusyhteistyö on tärkeä painotusalue myös osana Osallisuus –hanketta 
toteutettavassa alueellisten yhteistyöryhmien toiminnassa. Alueellisissa 
yhteistyöryhmissä lasten ja nuorten asioita pohtivat yhdessä mm. päivähoidon, 
koulujen, poliisin, seurakunnan sekä muiden alueella toimivien tahojen, esimerkiksi 
kansalaisjärjestöjen, kiinteistöhuollon ja erilaisten alueellisten projektien,  edustajat.  
Yhteistyöryhmissä  eri tahot saavat kokonaiskuvan alueen – ja ainakin osin myös koko 
kaupungin – lasten ja nuorten tilanteesta, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin  
ajankohtaisiin kasvatuksellisiin kysymyksiin. Alueellisten yhteistyöryhmien jäsenet on 
koulutettu kasvatuksen tukihenkilöiksi, joiden taitotietoa voidaan hyödyntää 
vanhempain- ja nuortenryhmien toiminnassa sekä erilaisten vanhemmille ja nuorille 
järjestettävien tilaisuuksien ja tapahtumien toteutuksessa. Jatkossa pyrkimyksenä on 
kouluttaa kunnan kaikkien toimialojen viranhaltijat ottamaan kasvatusyhteistyön 
painopistealueet huomioon omassa toiminnassaan ja tukemaan näin omalta osaltaan 
lasten ja nuorten kasvua ja kasvatusta yhteisten tavoitteiden suunnassa.  
 
3.2. Oppimisverkosto 
 
Sanoihin lisätä, tukea, kehittää, vahvistaa, syventää  sisältyy myönteisiä mielleyhtymiä. 
Näihin kasvatusyhteistyöhankkeen tavoitteita kuvaaviin sanoihin liittyy ajatus 
positiivisista muutoksista ja oppimisesta, siirtymisestä nykytilasta kohti jotakin 
parempaa. Kasvatusyhteistyöhanke on oppivaorganisaatio ja oppimisverkosto. 
Hankkeen puitteissa levitetään tietoa jo kokeilluista toimintamalleista ja käytänteistä, 
joiden avulla voidaan edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja 
ennaltaehkäistä lasten ja nuorten kasvatukseen liittyviä ongelmia ja näin vahvistetaan 
vanhempien ja muiden lasten ja nuorten kasvuympäristöissä vaikuttavien tahojen 
sitoutumista kasvatustehtävään ja kasvatustietoisuutta (vrt. vanhempainkasvatuksen 
tavoitteet ks. Hämäläinen 1992). Hankkeessa on kyse paitsi yhteistyön eri osapuolien 
oppimisessa toinen toisiltaan ja käytännön toiminnan kehittämisestä eri tahojen 
yhteistyössä myös käytännön toimintaa tukevien koulutus- ym. tukipalvelujen 
tarjoamisesta eri kohderyhmille ja eri tarpeisiin. 

Kasvatusyhteistyöhanke järjestää kaksi kertaa vuodessa teemaseminaarin 
kasvatusyhteistyön pääteemojen pohjalta. Lisäksi järjestetään alustus- ja 
keskustelutilaisuuksia mm. laillisuuskasvatuksesta, päiväkoti- ja koulukiusaamisesta, 
päihde- ja huumetietoudesta sekä lasten ja nuorten normaalista kehityksestä 
vanhempien toivomusten mukaan. Hankkeen yhteistyökumppaneina tilaisuuksien 
järjestelyissä ovat esimerkiksi poliisi, Näppihaukka –projekti, Ennaltaehkäisevän 
huumausainetorjunnan koulutusprojekti ja Terveys ry. (ks. tarkemmin Oulun kaupunki 
2000).  Vanhemmille, ja osittain myös nuorille, suunnatut tilaisuudet ovat 
pääsääntöisesti alueellisia ja/tai koulu-, päiväkoti- tai luokkakohtaisia. Niissä 
pureudutaan ajankohtaisiin kasvatuksellisiin teemoihin tai tarkastellaan lasten ja 
nuorten kasvuun ja kasvatukseen liittyviä kysymyksiä yleisemmällä tasolla. Tilaisuudet 
antavat mahdollisuuden lasten ja nuorten kasvua ja kasvatusta koskevan tiedon 
välitykseen, mutta myös kokemusten vaihtoon ja paikallisten toimintamallien hiomiseen 
eri tahojen yhteistyössä.  

Paikalliset alustus- ja keskustelutilaisuudet liittyvät kiinteästi 
vanhempainryhmätoimintaan.  Oulun sosiaali- ja terveysalan oppilaitos järjestää 
kasvatusyhteistyöhanketta tukevaa vanhempainryhmäohjaajien koulutusta ohjaajina 
toimiville ja toiminnasta kiinnostuneille henkilöille. Koulutukseen osallistujat saavat 
tiedollisia valmiuksia lasten, nuorten ja perheiden tilanteisiin liittyvistä yksilöllisistä, 
yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista tekijöistä, kehittävät omia ohjaus-, vuorovaikutus- ja 
yhteistyötaitojaan ja saavat näin valmiuksia toimia vertaisohjaajana ja tukea toisia 
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vanhempia lasten ja nuorten kasvatustyössä. Vanhempainryhmätoiminnan luonteen 
huomioiden on kuitenkin ehkä oikeammin puhua vanhempienryhmien aktiivitoimijoista 
ja ryhmätoiminnan toimintaresursseista kuin ohjaajista (vrt. Bauman 1992 ja 1993). 
Ohjaajan tehtävänä on koordinoida ja tukea  ryhmän toimintaa sen sijaan, että hän 
yksin tai jokin ryhmän ulkopuolinen taho määrittäisi, mitä ja millaista ryhmätoiminta on. 
Tämä ei suinkaan tarkoita, ettei ryhmä voisi hyödyntää toiminnassaan ja sen 
kehittämisessä jo olemassa olevaa taitotietoa ja kokeiltuja toimintamalleja.  

Kasvatusyhteistyöhankkeen puitteissa järjestetään myös eri kuntatoimijoille ja muille 
viranomaistoimijoille suunnattua täydennyskoulutusta. Oulun seudun 
ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan yksikön järjestämän koulutuksen avulla 
syvennetään eri viranomaistoimijoiden ammattitaitoa ja yhteistyötä sekä tarjotaan heille 
lisävalmiuksia lasten, nuorten ja perheiden kohtaamiseen. Tavoitteena on suunnitella, 
koordinoida ja toteuttaa ennaltaehkäisevää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 
kasvatustyössä sekä luoda uusia toimintamalleja eri viranomaistoimijoiden 
yhteistyössä. Myös Oulun yliopiston Kasvatustieteiden yksikön järjestämä, opettajille ja 
koulun oppilashuoltohenkilöstölle suunnattu täydennyskoulutus tukee omalta osaltaan 
kasvatusyhteistyöhankkeen tavoitteiden saavuttamista ja koulun puitteissa tehtävää 
kasvatusyhteistyötä (ks. Syrjäytymisestä selviytymiseen 2000).  

Kasvatusyhteistyöhankkeen puitteissa järjestetään myös lapsille ja nuorille omia 
nuortenryhmiään, joiden vetäjinä toimii mm. Oulun seudun ammattikorkeakoulun  ja 
Oulun sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen opiskelijoita. Ryhmätoiminnan tavoitteena 
on lisätä nuorten sitoutumista omaan asuinalueeseensa tarjoamalla heille mielekästä 
toimintaa ja mahdollisuuksia tuoda julki omia tarpeitaan ja mielipiteitään toiminta- ja 
asuinympäristöjään koskevissa asioissa. Ryhmissä voidaan myös keskittyä erityisiin 
teemoihin, esimerkiksi koulukiusaamisen ratkaisemiseen keskustelujen avulla. 
Tarkoituksena on saada nuoret pohtimaan omia valintojaan, niin hyviä kuin huonojakin 
ja ennaltaehkäistä näin ei-toivottua käyttäytymistä.  

Kasvatusyhteistyöhankkeeseen liittyy elimellisesti toiminnan jatkuva arviointi. 
Arvioinnissa pyritään erityisesti hyödynnettävyyteen. Pyrkimyksenä on tuottaa tietoa 
toiminnan suunnittelun ja ohjauksen tueksi sekä hankkeen tuloksellisuuden 
arvioimiseksi. Arvioinnin menetelminä toimivat muun muassa eri kohderyhmille 
(=viranomaistoimijat, vanhemmat, nuoret) suunnatut asiakastyytyväisyyden ja –
tarpeiden mittaukset sekä hankkeeseen liittyvien dokumenttien sisällönanalyysi. 
Arvioinnin kohteina ovat muun muassa projektiorganisaation ja työprosessien 
toimivuus, yhteistyöverkostojen muodostuminen sekä tiedotuksen kattavuus ja 
saavuttavuus. Parhaimmillaan arviointi tuottaa hyödyllistä, projektin etenemistä 
dokumentoivaa materiaalia projektin loppuarviointia varten ja toimii palautteen antajana 
ja kehittämisen välineenä prosessin kestäessä. Se mahdollistaa hankkeen 
kehittämisestä käytävän keskustelun ja nostaa esiin erilaisia näkökulmia. Tavoitteena 
on saada hankkeen organisaatio ja työprosessit mahdollisimman toimiviksi ja 
tarkoituksenmukaisiksi sekä kehittää niitä jatkuvasti tarpeen mukaan. (Anttonen 2000; 
ks. myös Seppänen-Järvelä 1999.) 
 
4. Kasvatusyhteistyö ennaltaehkäisevän työn muotona 
 
Kasvatusyhteistyönhankkeen taustafilosofiana on pyrkimys ennaltaehkäisevään 
toimintaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa. Hanke nojautuu 
sosiaalipedagogiseen ajattelumalliin. Yleisesti ottaen sosiaalipedagogiikka voidaan 
ymmärtää toimintana tai ajattelutapana, jossa ”sosiaalinen” ja ”pedagoginen” yhdistyvät 
tai kohtaavat. Se on tutkimusta ja toimintaa, jossa sosiaalisia ongelmia lähestytään 
niiden ehkäisyyn ja lievittämiseen tähtäävien kasvatuksellisten pyrkimysten ja keinojen 
näkökulmasta (Hämäläinen 1992, 27).  

Kasvatusyhteistyöhankkeen lähtökohtina ovat Sosiaali- ja terveysministeriön 
julkaiseman Ehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan strategian (1997) linjaukset. 
Hankkeen tavoitteena on muovata ympäröivä yhteisö mahdollisimman hyväksi lasten ja 
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nuorten kasvun tukijaksi, tukea vanhempia ja muita lasten ja nuorten kasvattajia heidän 
kasvatustehtävässään sekä ennaltaehkäistä erilaisia kasvatuksellisia ongelmia tai 
riskejä tai saada jo alkanut lasten ja nuorten syrjäytymiskehitys katkeamaan 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa9.  

Eriytyneessä palvelumallissa ruohonjuuritasolla tehdään töitä erityisesti niiden lasten 
ja nuorten kanssa, joiden elämä rullaa eteenpäin ilman suurempia vaikeuksia. 
Elämässään erilaisiin vaikeuksiin joutuneiden lasten ja nuorten auttaminen kuuluu 
erilaisten erityispalveluiden ja asiantuntijoiden tehtäväkenttään. Yleensä näiden 
palvelujen saaminen edellyttää ongelmien olemassaoloa tai vähintäänkin sitä, että 
yksittäinen lapsi tai nuori tai lasten ja nuorten tietty ryhmä on syystä tai toisesta 
syrjäytymisvaarassa. Kohderyhmänä ovat riskiryhmät ja yksittäiset lapset ja nuoret 
ennaltaehkäisevän työn nivoutuessa yhteen korjaavan työn kanssa (vrt. Rauhala 1998, 
76). Ennaltaehkäisyn näkökulmasta apu tulee  tällöin jälkijunassa: kun tavoitteena on jo 
olemassa olevien riskien torjunta ja ongelmien hallinta, voivat ongelmat ennen avun 
saamista pitkittyä ja kasaantua niin, ettei ratkaisujen löytäminen ole enää helppoa 
(Lämsä 1998b, 22).   

Kasvatusyhteistyöhankkeessa ennaltaehkäisevä työ nähdään mahdollisimman 
laaja-alaisesti.  Laaja-alainen ennaltaehkäisevä työ lähtee kaikkien nuorten terveen ja 
tasapainoisen kasvun ja kehityksen tukemisesta. Se ei edellytä, että kenelläkään olisi 
ongelmia. Kyse on ennen kaikkea lasten ja nuorten kasvuympäristöjen ja yleisten 
palvelujen kehittämisestä sekä kaikkien lasten ja nuorten kasvuympäristöissä 
vaikuttavien tahojen yhteistyöstä. Ensisijainen vastuu lasten ja nuorten kasvun 
tukemisessa on niillä aikuisilla, joiden kanssa lapset ja nuoret ovat päivittäin 
tekemisissä. He eivät kuitenkaan selviä tehtävästään yksin, vaan tarvitsevat muiden 
lasten ja nuorten kasvuympäristössä vaikuttavien tahojen tukea. Yhteistyömallissa eri 
alojen asiantuntijat ovat konsultteja, jotka tukevat ruohonjuuritason kasvatustyötä ja 
pyrkivät omalta osaltaan ennaltaehkäisemään erilaisia kasvatuksellisia ongelmia ja 
niihin liittyvää erityispalveluiden tarvetta (vrt. Rauhala 1998, 76).  Ruohonjuuritason 
turvaverkkojen vahvistaminen ei tee eri alojen asiantuntijoita ja erityispalveluita 
tarpeettomiksi, mutta se muuttaa niiden roolia palvelujärjestelmässä. Painopiste siirtyy 
ongelmien korjaamisesta kohti niiden ennaltaehkäisyä.  

Ulvisen (1997, 20) mukaan parhaiten toimivien tukitoimien yhteisiä nimittäjiä ovat 
vastuuttaminen, sitoutuminen, toiminnallisuus, yksilölliset voimavarat ja 
elämyksellisyys. Nämä elämänhallinnan yhteisöllistä luonnetta korostavat piirteet 
kuvaavat hyvin myös kasvatusyhteistyöhanketta.  

Hankkeessa korostetaan vanhempien vastuuta lasten ja nuorten kasvatuksessa, 
mutta myös muiden lasten ja nuorten kasvuympäristössä vaikuttavien tahojen vastuuta 
lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa. Toiminnassa on kyse yksilön 
vapauden ja yhteisöelämän vaatimusten yhteensovittamisesta. Myös lapsille ja nuorille 
annetaan mahdollisuus tehdä vastuullisia valintoja, eikä heidän anneta paeta 
yhteisöllistä vastuutaan. Hankkeen ensisijaisina toimintaresursseina ovat lasten ja 
nuorten kasvuympäristössä vaikuttavien tahojen  – myös lasten ja nuorten – omat 
voimavarat, jotka tehdään näkyviksi ja nostetaan yhteisön toiminnan kannalta tärkeään 
asemaan. Yhteisön toiminnassa syntyvät elämykset ja tunne-elämän kokemukset 
ohjaavat yksilön persoonallisuuden kehitystä ja sitoutumista yhteisölliseen 
ymmärrykseen. (Vrt. emt., 20.) 

Oululaisen kasvatusyhteistyöhankkeen yhtenä lähtökohtana olivat oululaiseen 
syrjäytymiseen tekemäni tutkimusmatkan (Lämsä 1998a) yhteydessä tekemäni 
havainnot  siitä, että syrjäytyminen on ennen muuta sosiaalinen ongelma. 
Syrjäytyminen liittyy yksilön joutumiseen sosiaalisten yhteisöjen ulkopuolelle sekä 
hänen riippuvuuteensa yhteiskunnan erilaisista erityispalveluista. Elämänhallinta ja 
hyvinvointi syrjäytymisen kääntöpuolina ovat puolestaan yhteydessä yhteisölliseen 
yhteenkuuluvuuteen, mutta myös yksilön itsehallintaan ja mahdollisuuksiin vaikuttaa 
omaan elämäänsä.  (Ks. Lämsä 1999b, 54.) Kasvatusyhteistyössä on kyse eri tahojen 
yhteistyöstä. Siinä on kyse ammatillisen ja vapaaehtoisen työn, vapauden ja vastuun, 
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yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden näkemisestä toisiaan täydentävinä ratkaisuina sen 
sijaan, että niitä pidettäisiin toisensa poissulkevia vaihtoehtoina.  

Kasvatusyhteistyö pohjautuu havaintoihin siitä, että ne asiat, joita elämän kolhimilta 
lapsilta ja nuorilta usein puuttuu, ovat loppujen lopuksi tärkeitä kaikille lapsille ja 
nuorille. Ne ovat niitä elämänhallintaresursseja, joita ilman on paha olla (ks. Lämsä 
1998a). Yksi tämän päivän yleisimmistä lastentaudeista on lasten ja nuorten aikuisen 
nälkä. Lapset ja nuoret tarvitsevat kasvaakseen rajoja ja rakkautta, välittäviä aikuisia, 
jotka ovat kiinnostuneita heistä sekä heidän tekemisistään ja tulevaisuudestaan (ks. 
Lämsä 1993, 73). Kasvatusyhteistyössä on kyse vahvasta vanhemmuudesta ja 
vanhemmuuden sosiaalisen luonteen korostumisesta10,  mutta myös lasten ja nuorten 
omien tarpeiden ja mielipiteiden huomioonottamisesta.  

Olen pyrkinyt tässä artikkelissa antamaan mahdollisimman monivivahteisen kuvan 
oululaisesta kasvatusyhteistyöhankkeesta. Tehtävä ei kaikessa moniulotteisuudessaan 
ole helppo, joten artikkeli saattaa herättää enemmän kysymyksiä kuin antaa 
vastauksia. Tämän vuoksi olen sisällyttänyt artikkeliin runsaasti viitteitä, joiden 
viitottamia polkuja myöten on mahdollista löytää lisää vastauksia kysymyksiin, mitä 
kasvatusyhteistyö on ja mitä se voisi olla. Lopullisten vastauksien antaminen näihin 
kysymyksiin on kuitenkin mahdotonta. Jokainen kasvatusyhteistyöhanke on loppujen 
lopuksi itsensä näköinen ja muotoutuu paikallisten toimijoiden tarpeiden ja kunakin 
ajankohtana vallitsevien olosuhteiden puitteissa. Eri hankkeilla on kuitenkin myös 
aikakauden yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja kulttuuriseen ilmapiiriin liittyviä yhteisiä 
piirteitä. Artikkelissani nämä kasvatusyhteistyön yleiset piirteet ovat korostuneessa 
asemassa. 

Kasvatusyhteistyössä on ennen muuta kyse lasten, nuorten ja aikuisten 
vuorovaikutuksesta ja arkisesta elämisestä ja toimimisesta yhdessä toistensa kanssa: 
omaankin lapseen voi tutustua ja säilyttää yhteyden häneen myös murrosiän kuohujen 
keskellä ainoastaan olemalla vuorovaikutuksessa hänen kanssaan. Kasvatusyhteistyön 
tavoitteena on ettei yhdenkään lapsen tai nuoren tarvitse jäädä yksin ja myös jokaisella 
aikuisella on tukenaan toinen aikuinen. Oikeastaan jokaisella lapsella, nuorella ja 
aikuisella on tukenaan kokonainen kasvattajien verkosto, joka luo lapsille ja nuorille 
turvallisen kasvuympäristön ja tukee vanhempia ja muita lasten ja nuorten kasvattajia 
heidän kasvatustehtävässään. Eri tahojen välinen avoin vuorovaikutus luo edellytyksiä 
hyvälle kasvatukselle ja erilaisten kasvatuksellisten ongelmien ennaltaehkäisylle.  
 
Elämän perusasiat eivät ole vaikeita:  
yksi ihminen, joka välittää ja 
 yksi asia, jossa tietää olevansa hyvä.  
Yksinkertaisesti olla rakastettu ja tarvittu.  
(Rutter 1988.) 
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Kuvio 1. Pohjois-Suomen kasvatusyhteistyöhanke vv. 2000—2002. 
 

Pohjois-Suomen kasvatusyhteistyöhanke vv. 2000—2002 

Oppimisverkosto Toimijaverkosto 

Koulutuspalvelut: 
• ammatillinen 

täydennyskoulutus  
• vanhempainryhmien 

ohjaajakoulutus 
• nuorten 

ryhmätoiminta 
   

Kehittämistyö ja 
arviointi: 
• suunnittelu ja 

toimeenpano 
• tuloksellisuus 
• vaikuttavuus 

Teemaillat ja 
seminaarit: 
• lasten ja nuorten 

normaali kehitys 
• koulukiusaaminen 
• päihde- ja huume 

tietous jne. 
 

Yhteistyötahot ja 
sidosryhmät 

 

Alueelliset ja 
koulukohtaiset  

kasvatusyhteistyö-
ryhmät 

 

Alueelliset  
monialaiset 

tiimit 

Yhteiset pelisäännöt Kasvatuksen 
painopistealueet: 
• tapakasvatus 
• terveyskasvatus 
• laillisuuskasvatus 

Teemaillat ja 
tapahtumat 
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Viitteet: 
                                                        
1 Käytän käsitteen nuori sijaan useimmiten käsiteparia lapsi ja nuori. Lapsi ja nuori ovat 
rajoiltaan liukuvia eri ikävaiheisiin viittaavia käsitteitä. Suomalainen lapsipolitiikka ja –
lainsäädäntö perustuvat YK:n lapsenoikeuksien sopimukseen, jonka mukaan kaikki alle 18-
vuotiaat ovat lapsia eli täysi-ikäisyysraja erottaa lapsiväestön aikuisväestöstä (ks. Asetus lapsen 
oikeuksia … 1130/91). Nuoruus on ambivalentti, rajoiltaan epätarkka siirtymävaihe lapsuudesta 
aikuisuuteen. Jo 7-vuotiaat liikkuvat osittain pikemminkin nuoruuden kuin lapsuuden sfäärissä. 
Myös 18 vuotta täyttäneet nuoret aikuiset voivat puolestaan olla ainakin jollakin 
yhteiskunnallisen toiminnan osa-alueella lapsen asemassa.  (Lämsä 1999a.)   
 
2  Osallistuva Oulu –hanke on osa Sisäasiainministeriön laajaa Osallisuushanketta, jonka 
tavoitteena on lisätä kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omiin elinolosuhteisiinsa. 
Lisätietoja Osallisuushankkeesta ks. esim. Salmikangas 1998.    
 
3 Oulussa käynnistetyn kasvatusyhteistyötoiminnan lähtökohtana on sairaanhoitaja Anne 
Eskelisen Laukaalla kehittämä Yhdessä elämään –kasvatusyhteistyömalli, jonka innoittamana 
toimintaa on ryhdytty rakentamaan. Yhdessä elämään –malli on herättänyt laajaa kiinnostusta 
ympäri maata sekä viranomaistoimijoiden, että lasten ja nuorten vanhempien keskuudessa ja 
malliin pohjautuvaa kasvatusyhteistyötä on ryhdytty soveltamaan kymmenissä Suomen 
kunnissa. Lisätietoja Yhdessä elämään –kasvatusyhteistyömallista ks. Hämäläinen 1999.  
 
4 Selviytyminen perustuu ratkaisevalla tavalla sosiaaliseen kannatteluun. Sitä on kahdenlaista, 
yhteisöllistä ja yhteiskunnallista. Yhteisöllinen kannattelu perustuu yhteisön jäsenten 
keskinäisiin välittämisen ja yhteenkuuluvuuden kokemuksiin. Yhteiskunnallinen kannattelu 
perustuu rahaan ja vastikkeelliseen vaihtoon. Yksilön on palveluja saadakseen maksettava 
niistä tai osoitettava muutoin olevansa oikeutettu saamaan tiettyjä palveluja. Kortteisen ja 
Tuomikosken (1998) mukaan nyky-yhteiskunnassa tarvitaan molempia sosiaalisen kannattelun 
muotoja. Jos jompikumpi niistä pettää pysyvällä tavalla, ilmenee tulos ennen pitkää inhimillisenä 
pahoinvointina. (Ks. emt.., 168—169.)  
 
5 Postmodernisuutta ja uusyhteisöllisyyttä koskevat tulkintani ovat saaneet vaikutteita erityisesti 
Zygmund Baumanin teoksista (Bauman 1992 ja 1993). Baumanin ohella tulkintojeni 
inspiraationlähteinä ovat toimineet muun muassa  Ulrich Beckin (1995) ja Heikki Lehtosen 
(1990) tekstit.   
 
6 Pohjois-Suomen kasvatusyhteistyöhanketta koskevat tiedot pohjautuvat hankkeen projekti- ja 
arviointisuunnitelmiin (Projektisuunnitelma 21.1.2000; Anttonen 2000), hankkeen  www -
sivuston tietoihin (Oulun kaupunki 2000)  sekä Myllytullin koulun kasvatusyhteistyöryhmän 
toimintaa koskeviin dokumentteihin. 
 
7 Lukumäärissä ovat mukana kaikki Oulun kaupungin peruskoulun ala- ja yläasteet sekä Oulun 
normaalikoulun ala- ja yläaste.  
 
8 Yhteisistä pelisäännöistä tarkemmin ks. esim.  Hämäläinen (1999, 34—68) ja Jukova ry. 
(1999). 
 
9 Lasten ja nuorten syrjäytymisessä on ennen muuta kyse syrjäytymisestä normaalina 
pidettävästä psyko-sosiaalisesta kasvusta ja kehityksestä, kun lapsen tai nuoren 
kasvuolosuhteet tai hänen oma toimintansa vaarantavat hänen terveen ja tasapainoisen 
kehityksensä (Lämsä 1998b, 9).  Lasten ja nuorten syrjäytymistä koskeva puhe viittaa ennen 
muuta syrjäytymisvaaraan, erilaisiin ongelmiin ja riskitekijöihin liittyviin uhkakuviin siitä, että 
asiat tulevat  menemään jatkossa nykyistä huonommin. Tilanne voi kehittyä myös toiseen 
suuntaan, kohti selviytymisen mahdollisuuksia. Kasvatusyhteistyössä pyrkimyksenä on 
kasvatuksellisten ongelmien ja riskien ennaltaehkäisy tai niiden ratkaiseminen mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa.  
 
10 Sosiaalinen vanhemmuus viittaa lasten ja nuorten sekä heidän kasvattajinaan toimivien 
aikuisten väliseen kasvatussuhteeseen sukulaisuussuhteista riippumatta (vrt. yleistetympi kuva 
vanhemmuudesta ks. Liljeström 1985, 97). 


