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TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa tavoitellaan
lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta vahvistavaa
toimintakulttuuria sekä nykyistä lapsi- ja
perhelähtöisempää palvelukokonaisuutta.
Hankkeen aikana kehitetään ja otetaan käyttöön
työvälineitä, joilla voidaan edistää lasten oikeuksien
toteutumista. Keskeinen työväline on lapsivaikutusten
arviointi (LAVA)
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LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tavoitteena
on tarkastella kokonaisvaltaisesti sitä,
miten lapsi otetaan huomioon erilaisissa yhteiskunnallisissa
toimenpiteissä ja päätöksissä,
millaisia vaikutuksia päätökset lapsille aiheuttavat ja
millaista tietoa lapsista ja päätöksen vaikutuksista on
päätöksenteon taustalla.
Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin olennainen osa
on lasten ja nuorten omien mielipiteiden ja kokemusten
selvittäminen.
LAPEssa tehty LAVA-ohjeistus:

http://www.julkari.fi/handle/10024/136377
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LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUKSEN YLEISPERIAATTEET

Syrjimättömyys (2 artikla)

Lapsen oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja
kehittymiseen (6 artikla)
Lapsen näkemysten kunnioittaminen (lapsen
oikeus tulla kuulluksi 12 artikla)
Lapsen edun ensisijaisuus (3 artikla)
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On muistettava, että LAVA ei ole yhtä kuin lasten
osallisuus, mutta lasten osallistuminen arviointiin ja lasten
näkökulmien selvittäminen on yksi tärkeä osa LAVAa
 ei voida olettaa että aikuiset pystyvät yksin arvioimaan
lapsiin kohdistuvia vaikutuksia eikä myöskään että lapset
pystyvät yksin arvioimaan lapsen oikeuksien toteutumista
(esimerkiksi syrjimättömyys, lapsen etu)

Lasten, nuorten ja vanhempien osallistuminen vaikutusten
arviointiin päätösten valmisteluvaiheessa on vielä uusi
toimintatapa  Kyseessä on iso toimintakulttuurin muutos
päätöksentekoprosessissa.
”Ennen päätöksiä valmisteltiin kabineteissa, nyt mukaan
keskusteluun otetaan jo valmisteluvaiheessa eri-ikäiset
kuntalaiset.”
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PERHEKESKUSTOIMINTA

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
PERHEKESKUSTOIMINNASSA

Millaisia asioita perhekeskustoiminnassa tulee huomioida
lasten ja vanhempien näkökulmasta?
Hyödynnetty monipuolisia aineistoja eri puolilta Suomea,
Esim. päiväkotivierailuja (Mikkeli 37 lasta),
Etelä-Savon Perheiden hyvä arki -keskusteluja
(vastaukset 295 ) & Vanhemmuuden ja parisuhteen
tuen sekä eroauttamisen- kysely (518 perhettä),
Päijät-Hämeessä lasten ja vanhempien työpajoja (n.
60 lasta), Pirkanmaan Vaikuta –kysely (797
vastaajaa), Keski-Pohjanmaa kysely
vanhemmille
(347 vastaajaa) ja Perhetori-kysely (88 vastaajaa)
jne.
Aineistoja tarkasteltiin soveltuvin osin suhteessa
perhekeskuksen tehtäviin.
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NOSTOJA LASTEN NÄKÖKULMISTA

Perhekeskus EDISTÄÄ JA SEURAA LAPSEN JA PERHEEN
TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA ML. LAPSEN KASVUA
Lapsiystävällisiä palveluja tarkasteltaessa yhdessä lasten
kanssa havaittiin, että paikalliset erityispiirteet vaikuttavat lasten
tarpeisiin. Kuitenkin voidaan tunnistaa myös yleisiä elementtejä
lapsille tärkeistä asioista.
Lapsiystävälliset palvelut ovat lasten näkökulmasta turvallisia,
lapset huomioivia, lasta arvostavia ja joissa lapsi voi tuoda
oman potentiaalinsa esiin.

Toimivaan lapsiystävälliseen ympäristöön sisältyvät leikki, pienet
palkinnot ja ”kivuus”, kuten leikkipuistot, muunneltavat
(leikki)ympäristöt ja esimerkiksi elämykselliset tapahtumat ja
matkat.
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NOSTOJA LASTEN NÄKÖKULMISTA

Lapset kuvaavat lapsiystävällisiä palveluja esimerkiksi
näin: ”kiva käydä”, ”lääkäri ei pelota”, ”saa piirtää”, ”saa
tarran”. Lapsiystävällisten palvelujen suurimpia esteitä
pienten lasten näkökulmasta ovat esimerkiksi kiire ja pitkät
päivät.
Lapset tarvitsevat läsnä olevia helposti tavoitettavia
aikuisia, jotka kuuntelevat ja auttavat tarvittaessa.
”Aikuisen, jolle voi jutella, pitäisi olla ystävällinen, jaksaa
kuunnella, ymmärtäväinen, ei ole tiukka.” Tuttuus ja
pysyvyys korostuvat. ”On hyvä, että tuntee vähän, tietää
sen, jolle menee juttelemaan.”
Lasten ja nuorten osallisuus esimerkiksi
kohtaamispaikkatoiminassa tulee ulottua sekä sen
toiminnan että ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen.
9

22.8.2018

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

NOSTOJA LASTEN NÄKÖKULMISTA
Lapsille ja nuorille tärkeää heidän ympäristöissään on:
Tärkeää

Mitä sisältää

Sosiaaliset
suhteet

- hyvät aikuiset, jotka välittävät: vanhemmat, sukulaiset, muut
lapsen arjessa olevat ihmiset kuten ”kivat opettajat”
- hyvät kaverit
- yhtenäinen perhe
- hyvät välit

Yhdessä
tekeminen

- kaverit ja vertaistuki
- toiminnallisuus ja aktiviteetit

Sopuisa
ilmapiiri

- ei kiusata
- ei jää yksin
- välittäminen
- suhteiden turvallisuus ”ei tarvitse pelätä”
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NOSTOJA LASTEN NÄKÖKULMISTA

Tärkeää

Mitä sisältää

Yhteinen aika ja
kiireettömyys

- vapaa-aika
- harrastukset
- perhe
- kaverit
- oma aika
- turvallisuuden tunne

Turvallisuus

- yksityisyys
- turvalliset koulumatkat
- tietoturva
- turvallinen koti
- turvallinen ympäristö
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MITEN MAHDOLLISTETAAN VANHEMMILLE TÄRKEIDEN
ASIOIDEN TOTEUTUMINEN?
Tuen hakemista vaikeuttavat
tekijät

Tuen hakemista
helpottavat tekijät

Tuen kehittämisessä keskeistä

- Häpeä, tuen hakemisen
korkea kynnys
- Ei tiedä mistä tukea on
saatavilla
- Vähättely / ei oteta todesta
- Oma jaksaminen
- Pompottelu
- Palvelun rajoitettu
saatavuus - Pelko vaitiolovelvollisuuden
pettämisestä
- Prosessin jäykkyys ja
byrokratia
- Lastensuojelun pelko
- Yksinpärjäämisen kulttuuri
- Resurssipula
- Lastenhoito-ongelmat
- Puoliso ei suostu mukaan

- Helppo saatavuus
- Tuen tarpeen
normalisointi
- Tutut ihmiset
- Tieto palvelusta
- Edullisuus
- Avunpyyntöön
reagoidaan
- Hyvä vuorovaikutus
ammattilaisen kanssa
- Kiireettömyys
- Tukipalveluiden
"markkinointi"
- Palvelut lähellä ja
niihin
mahdollisimman
matala kynnys

- Normalisointi
- Palvelut helposti tavoitettavissa
ja riittävän lähellä
- Yksi numero, ei soittoaikaa
- Konkreettisen tuen antaminen
- Mahdollisuus lähestyä
anonyymisti, mm. internetissä
- Perheen huomioiminen
kokonaisuutena
- Vertaistukea ja –ryhmiä
- Paikkoja, joissa voi kohdata
muita perheitä
- Osaavaa henkilökuntaa lisää
- Nopea apu kriisitilanteessa
- Monipuolisia menetelmiä
perheiden tueksi ja
lastenhoitoapua
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LAPSIYSTÄVÄLLINEN
HALLINTO

Ohjeistukseen on koottu
hallinnon ja päätöksenteon
toimintatapoja, joiden avulla
tulevat maakunnat voivat
omassa toiminnassaan
varmistaa YK:n lapsen
oikeuksien sopimuksen
toteutumisen – ja lasten hyvän
elämän.
Suomen UNICEF on laatinut
ohjeistuksen osana LAPEen
kuulunutta Lapsiystävällinen
maakunta -pilottihanketta
(1.9.2017– 30.6.2018).
Ohjeistus julkistetaan LAPEpäivillä 30.8.2018.
> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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LAPSIYSTÄVÄLLINEN MAAKUNTASTRATEGIA

Strategiassa huomioidaan ja yhteensovitetaan maakunnan
sote- ja kuntien sivistyspalvelut.
Maakunta ja kunnat tarkastelevat lapsi- ja
perhepalveluiden kustannuksia yhtenä kokonaisuutena.
Tätä kutsutaan lapsibudjetoinniksi.
Lapsenoikeusperustaiset toimintatavat sisältyvät
palvelulupaukseen ja hankintasopimuksiin niin, että ne
velvoittavat kaikkia palveluntuottajia.
Kansalaisjärjestöjen ja muiden kolmannen sektorin
toimijoiden (esim. seurakunnat) kanssa tehtävä yhteistyö
lasten ja perheiden hyvinvoinnin ja oikeuksien
edistämisessä kirjataan strategiaan.
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LAPSIYSTÄVÄLLINEN MAAKUNTASTRATEGIA

MAAKUNTASTRATEGIAN VALMISTELUSSA kannattaa
tutustua osana LAPE-muutosohjelmaa laadittuun
Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi -selvitykseen.
Selvityshenkilöiden keskeinen viesti on, että yhdyspintojen
toimivuutta ei voida varmistaa yhdellä yksittäisellä
ratkaisulla, vaan tarvitaan useita samansuuntaisia toimia
hallinnon eri tasoilla.
Selvityshenkilöt tekevät yhteensä 39 eri esitystä, jotka on
jaettu neljään eri ryhmään: 1. Johtamisen rakenteita ja
ohjausta koskevat esitykset; 2. Tieto ja innovaatiot; 3.
Osaamista koskevat esitykset; sekä 4. Palvelujen
kehittämistä koskevat esitykset.
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JOKAISELLE LAPSELLE, MONIMUOTOISILLE PERHEILLE

Maakunnassa kerätään tietoa alueen eri lapsiryhmien ja
monimuotoisten perheiden elinolosuhteista.
Lasten ja nuorten moninaisuus ja perheiden
monimuotoisuus on palveluiden suunnittelun, arvioinnin ja
kehittämisen lähtökohta.
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JOKAISELLE LAPSELLE, MONIMUOTOISILLE PERHEILLE
Kouluterveyskyselyn (2017) tulokset kertovat muun muassa, että:
Syntymäkodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret kokevat
koulukiusaamista ja väkivaltaa useammin kuin vanhempiensa
luona asuvat.
Sateenkaarinuoret kokevat terveydentilansa huonommaksi
kuin heteronuoret.
Toimintarajoitteiset nuoret kokevat saavansa muita vähemmän
tukea ja apua hyvinvointiinsa opiskeluhuollon ammattilaisilta.
Ulkomailla syntyneet nuoret, etenkin pojat, ilmoittavat muita
useammin, ettei heillä ole yhtään läheistä ystävää.

Kouluterveyskyselyn tulokset osoittavat myös tarpeen eri
syrjintäperusteiden rinnakkaiselle tarkastelulle: esimerkiksi
toimintarajoitteiset nuoret tulevat usein ulkomaalaistaustaisista
perheistä tai perheistä, joiden taloudellinen tilanne koettiin
huonoksi.
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JOKAISELLE LAPSELLE, MONIMUOTOISILLE PERHEILLE
MAAKUNNASSA POHDITTAVAKSI

Onko lasten moninaisuus ja perheiden monimuotoisuus
huomioitu maakuntastrategiassa ja palvelulupauksessa?
Miten?
Mitä viranomaistiedon ja säännöllisen seurantatiedon
perusteella tiedetään alueen lapsista ja perheistä ja heidän
elinolosuhteistaan? Mitä tietoaukkoja tunnistetaan?
Mitä haavoittuvassa asemassa olevia lasten ja nuorten
ryhmiä tunnistetaan?

Miltä maakunnan alue näyttää kouluterveyskyselyn tulosten
valossa lapsiryhmittäin tarkasteltuna? Entä kunnittain
tarkasteltuna?
Millaisia henkilöstön koulutustarpeita tunnistetaan
(esimerkiksi monimuotoisten perheiden kohtaaminen)?
Miten maakunta voi edistää yhdenvertaisuutta yhteistyössä
sen alueella toimivien tai valtakunnallisten järjestöjen
kanssa?
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