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TEHDÄÄN SUOMESTA  
LAPSEN OIKEUKSIEN 

MALLIMAA

ÄÄNI18 – LAPSEN OIKEUKSIEN FOORUMI on tapahtuma, joka etsii vastauksia ja  
tuottaa ratkaisuja. Siksi edessäsi on nyt julkilausuma, joka kokoaa yhteen tapah-
tuman monet äänet ja tapahtumasta nousseet ratkaisut. 

Monilla mittareilla katsottuna lapset voivat Suomessa paremmin kuin koskaan 
aikaisemmin. Toistaiseksi Suomi ei kaikilta osin kuitenkaan ole mallimaa lapsen 
oikeuksien toteutumisessa. Olemme sitoutuneet YK:n lapsen oikeuksien sopimuk-
seen, mutta saaneet huomautuksia sen kohtien toteutumisesta. Me tapahtuman 
järjestäjät haluamme tarjota konkreettisia tapoja muuttaa toimintamalleja ja pää-
töksentekoa niin, että lasten oikeudet toteutuvat paremmin. 

Ääni18-tapahtuman teemat juontuvat niistä huomautuksista, jotka Suomelle on 
annettu lapsen oikeuksien komitean päätelmissä vuonna 2011.

Tämä julkilausuma nostaa esiin ratkaisuehdotuksia tai hyväksi havaittuja toi-
mintamalleja jokaiseen pääteemaan. Lisäksi mukana on jokaisesta teemasta kes-
kustelua herättelevä johdantoartikkeli, joihin on haastateltu johtavia asiantunti-
joita eri aloilta.

Lue seuraavilta sivuilta, miten lapsipolitiikkaa tulisi kehittää, miten kasvatus toi-
mii tasavertaisten mahdollisuuksien luojana ja miten lasten ja nuorten aito osal-
lisuus varmistetaan. Ratkaisut pohjautuvat Ääni18-tapahtuman 21 eri alasemi-
naarin tuloksiin.

Ääni 2018 on suunnattu lasten, nuorten ja perheiden asioista vastaaville päättäjille 

niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannella sektorilla. Tapahtumaa ovat tuottamassa 

eturivin suomalaiset lapsi- ja perhejärjestöt, säätiöt sekä muut toimijat. Tapahtuma ja 

sen alaseminaarit on suunniteltu yhdessä tutkijoista koostuvan asiantuntijaryhmän 

kanssa. Tapahtumaan 19.11.2018 osallistui reilu 200 lapsialan toimijaa, päättäjiä, 

asiantuntijoita, lapsi- ja perhepalveluiden alueellisia toimijoita ja järjestöjä sekä lapsia 

ja nuoria. Tavoitteenamme on luoda vuosittainen tapahtuma, joka toimii työkaluna 

kehityksen seuraamiselle ja raportoinnille. Haluamme törmäyttää päätöksentekoa 

ja alueellista toimintaa tutkittuun tietoon. Seuraava Lapsen oikeuksien foorumi 

järjestetään vuonna 2019.

JÄRJESTÄJÄT

Vuoden 2018 pääteemat: 
1. Lapsipolitiikalla  
 parempi yhteiskunta 
2. Kasvatus tasavertaisten 
 mahdollisuuksien luojana 
3. Kohti aitoa osallisuutta



”Mielestäni hyvä lapsuus muodostuu turvallisesta 
ympäristöstä, koulusta ja ystävistä. On tärkeää, että 
lapselle muodostuu mahdollisimman varhain sosiaali-
sia verkostoja esimerkiksi harrastuksissa tai koulussa. 
En haluaisi, että vanhempien tuloerot olisivat isossa 
roolissa siinä, millaiseksi lapsuus muodostuu.

Olen itse ollut 13-vuotiaasta asti mukana erilaisessa 
vapaaehtoistoiminnassa järjestöissä Rovaniemen ja 
Oulun kaupungilla sekä Väestöliitolla. Olen esimerkiksi 
järjestänyt muiden ikäisteni kanssa paljon nuorilta 
nuorille -tyyppistä toimintaa. Täällä meillä pohjoisessa 
on vain vähän tahoja, jotka järjestävät ohjelmaa nuorille. 
Jos me emme olisi järjestäneet sitä itse, kukaan ei olisi. 
On tärkeää muistaa, että nuoria on ympäri Suomen. 
Uudistukset ja uudet ideat virtaavat tänne pohjoiseen 
valitettavan hitaasti.

Minulle vaikuttaminen ja tapa osallistua vapaaeh-
toistyön kautta oli henkireikä. Ilman niitä olisin varmaan 
syrjäytynyt. Olen kärsinyt mielenterveysongelmista ja 
vapaaehtoistyö auttoi minua selviämään niiden kanssa. 
Vapaa-ajan toimintani kautta sain ystäviä ja tutustuin 
nuoriso-ohjaajiin ja asumisneuvojiin, jotka auttoivat 
esimerkiksi silloin, kun muutin asumaan omilleni. 

On tärkeä kehityssuunta, että nuoria otetaan yhä 
enemmän mukaan ruohonjuuritason toimintaan ja 
päätöksentekoon. Siitä hyötyvät kaikki. Se antaa myös 
lapsille ja nuorille fiksua ja kehittävää tekemistä.”

ANNI LÄMSÄ, 19  
LUKIOLAINEN JA JÄRJESTÖAKTIIVI

”Mahdollisuus vaikuttaa 
pelasti minut  
syrjäytymiseltä”
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MAARIT FELDT-RANTA

MARIA KAISA AULA

Lapsipolitiikalla  
parempi yhteiskunta

“Jos ja kun Suomessa halutaan tehdä lapsi- ja perheystävällistä politiikkaa, kaik-
kia päätöksiä tulisi ajatella lasten, nuorten ja perheiden kannalta. Puhutaan sitten 
koulutuksesta, rakentamisesta, terveydenhuollosta tai köyhyydestä, lapset on pi-
dettävä mukana”, sanoo kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta.

Lapsi- ja perhemyönteinen politiikka lähtee yhteiskunnan asenteista lapsia ja 
perheitä kohtaan. 

“Lapsia tai perheellisyyttä ei tulisi nähdä rasitteena tai taakkana, vaan ilona ja 
mahdollisuutena. Myös työelämässä tarvitaan asennetta, että perheystävällisyys 
on työnantajan kilpailuetu”, sanoo lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman 
(LAPE) hankejohtaja ja entinen lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

“Kuntien, tulevien maakuntien ja valtion tulee löytää yhteinen tahtotila ja konk-
reettisia tavoitteita perheiden ja lasten hyvinvoinnin lisäämiseksi”, Aula jatkaa.

JATKUVUUTTA JA MÄÄRÄTIETOISTA OHJAUSTA.Suomen lapsipolitiikkaa on kuvat-
tu projektiluontoiseksi, koska useat lyhytkestoiset kehityshankkeet tuovat kentälle 
paljon uutta toimintaa. Toiminta ei usein jatku, kun määräaikainen hanke loppuu.

“Lapsi- ja perhepolitiikka on ollut pitkään hajanaista, pistettäistä ja katkonaista. 
Yhden hallituksen hyvät toimet eivät jatku seuraavalle hallituskaudelle. On mää-
räaikaisia pyrkimyksiä tehdä koordinoitua lapsipolitiikkaa, mutta toimintatavoista 
ei ole muodostunut pysyviä”, Aula sanoo.

Aulan mukaan ammattilaiset ovat kyllästyneitä muutaman vuoden hankkeisiin, 
joissa kehittäminen aloitetaan aina alusta.

“Onneksi nyt meneillään oleva LAPE-työ tähtää eri toimijoiden yhdessä tekemi-
seen ja kansallinen lapsistrategia tuo työhön jatkuvuutta. Tarvitaan määrätietoista 
ohjausta, jotta kehityshankkeet juurtuvat arkityöhön”, hän jatkaa.

Politiikan ammattilaisena Maarit Feldt-Ranta tunnistaa politiikan siiloutumisen 
ongelman. “Meillä ei ole läpileikkaavaa lasten ja nuorten näkökulman pohdintaa. 
Isoista muutoksista ei synny kokonaiskäsitystä kenellekään. Lopulta esimerkiksi 
sosiaaliturvan, lapsilisien ja lomarahojen muutoksien yhteisvaikutus voi tarkoit-
taa, että perheellä ei ole varaa koulureppuun tai luokkaretkeen.“

VARHAISTA TUKEA PERHEITÄ KUUNNELLEN. Suomessa on jo pitkään ollut huoli sii-
tä, että lapset ja perheet eivät saa oikeanlaista apua oikeaan aikaan. Viime vuosi-
na painopiste on siirtynyt varhaiseen tukeen.

“Varhaisen tuen pitäisi kattaa kaikki ikä- ja siirtymävaiheet lapsen ja nuoren 
elämässä. Meidän tulisi esimerkiksi saada kaikki lapset varhaiskasvatuksen pii-
riin, koska sen tiedetään olevan paras tuki ja turva lapsen koko elämälle. Lisäksi 
tarvitaan rakenteellisia muutoksia, jotta kaikki lapset pysyvät kasvatuksen piiris-
sä toiselle asteelle saakka”, Feldt-Ranta sanoo.

Aulan mukaan LAPE-työssä tärkeintä on varmistaa, että tukimuodot aidosti vas-
taavat perheiden tarpeisiin. Pahimmassa tapauksessa tukea tarvitseva asiakas on 
voinut kokea, että asioista on jo päätetty ilman häntä.

“Ammattilaisten on rohkaistuttava kuuntelemaan isien, äitien, lasten ja nuor-
ten tarpeita ennakkoluulottomasti ja tarjoamaan koko perheen tilanteeseen sopi-
vaa tukea. Tämä myös vähentäisi perheiden pelkoa ottaa yhteyttä ja pyytää apua”, 
Aula sanoo.

Yksittäisten tukimuotojen lisäksi varhainen puuttuminen on ongelmien ennal-
taehkäisyä laajassa mittakaavassa. Esimerkiksi harrastusten tiedetään ehkäise-
vän syrjäytymistä, mutta mahdollisuudet eivät ole samat kaikille.

“Meillä on liikaa lapsia ja nuoria, joiden oikeus turvalliseen arkeen ei toteudu 
syystä tai toisesta. Meillä yli 100 000 lasta ja nuorta elää vähävaraisissa perheissä. 
Se on järkyttävän suuri luku, jonka eteen on pysähdyttävä”, Feldt-Ranta korostaa.

Suomessa valmistellaan 
parhaillaan kansallista 
lapsistrategiaa. Työn 
tavoitteena on vahvistaa 
lapsi- ja perhemyönteistä 
yhteiskuntaa. Miten lapsi- 
ja perhemyönteisyys syntyy 
ja miten lapsipolitiikkaa 
tehdään Suomessa?
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Lapsipolitiikalla  
parempi yhteiskunta
RATKAISUT

• LAPSEN OIKEUKSIEN TUNNETTUUTTA LISÄTTÄVÄ PÄÄTTÄJIEN KESKUUDESSA. 
Lapsen oikeuksien tunnettuutta pitää lisätä päättäjien ja päätöksiä valmis-
televien keskuudessa, jotta lapsen oikeuksien sopimusta voidaan soveltaa 
käytäntöön. On ymmärrettävä, että se velvoittaa. Lapsen oikeuksien ja 
asioiden pitää näkyä nykyistä paremmin valtakunnallisissa, kunnallisissa 
ja maakunnallisissa strategioissa ja suunnitelmissa. Lapset tulisi nähdä 
aktiivisina toimijoina. 

• VÄKIVALLAN UHRIKSI JOUTUNEET LAPSET JÄÄVÄT LIIAN USEIN YKSIN. 
Ammattilaiset eivät aina tunnista tai voivat vähätellä väkivaltaa ja vainoa 
kohdatessaan vaikeita huolto- ja tapaamisriitoja. Lapset ja uhrit jäävät 
liian usein ilman apua. Jotta tapauksiin pystytään puuttumaan, tarvitaan eri 
tahojen tiivistä yhteistyötä ja riskinarviointia. Väkivallan mahdollisuus pitää 
ottaa lapsen kanssa puheeksi ja puheeksiottoon pitää olla ammattilaisille 
tarjolla koulutusta. Se ei vahingoita lasta, mutta yksin jättö voi vaurioittaa.  

• HARRASTUKSET TASAAVAT EROJA. Eri kunnissa asuvat lapset ovat epätasa- 
arvoisessa asemassa riippuen siitä, miten heille on tarjolla harrastusmah-
dollisuuksia. Tarvitsemme enemmän maksuttomia harrastuksia ympäri 
Suomen. Myös tiloja pitää nykyistä vapaammin antaa lasten aktiviteettien 
käyttöön. Harrastuksissa tärkeää on jatkuvuus ja aikuisten tuki. 

• PERHEENYHDISTÄMINEN ON LIIAN VAIKEAA. Suomessa elää yhä enemmän 
lapsia, jotka eivät ole syntyneet Suomessa. Heidän asemaansa vaikuttaa 
se, miten helposti he voivat elää perheensä kanssa. Perheenyhdistämisen 
esteisiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota. 

• LASTEN JA NUORTEN TILANNETTA TARKASTELTAVA KOKONAISUUTENA.  
Kun kehitämme lasten asioita pitkällä aikavälillä, heidän tilannettaan pitäisi 
tarkastella kokonaisuutena kunnissa, alueilla ja kansallisella tasolla. Meidän 
pitäisi pystyä muodostamaan kansallinen tahtotila, joka ohjaa päätöksen-
tekoa ja toiminnan seurantaa. Tutkimuksella pitää olla mahdollista seurata 
tavoitteiden saavuttamista. 

Ääni18-tapahtumassa 
 etsittiin ratkaisuja 
lapsi politiikan haastei-
siin kuudessa alasemi-
naarissa.  Seminaareissa 
käsiteltiin  esimerkiksi 
lapsistrategiaa, turva-
paikka politiikkaa ja 
syrjäytymistä. Tapahtuman 
osallistujat löysivät 
 seuraavat ratkaisut tai 
toimintatavat lapsipoli-
tiikan parantamiseksi.

TERVEISIÄ LAPSISTRATEGIATYÖHÖN

• Lapsistrategiassa lapsen etu tulisi olla aina 
 ensisijaista. Lapsen edun selvittämiseen hyvä 
väline on lapsivaikutusten arviointi. 

• Lapsistrategiassa tulee ottaa huomioon lapsen 
oikeuksien toteuttamisessa havaitut puutteet ja 
suunnitelmat niiden ratkaisemiseen. Puutteita on 
löydetty esimerkiksi vähemmistöihin kuuluviin ja 
kodin ulkopuolelle sijoitettuihin lapsiin liittyen.

• Lapsistrategiasta pitää tehdä hallituskaudet 
 ylittävä, koska uusien ratkaisujen ja työtapojen 
 kehitys vaatii paljon aikaa. Pirstaleisesta tekemi-
sestä pitää päästä pitkäjänteisempään ja hallitus-
kaudet leikkaavaan tekemiseen.

• Strategian ja käytännön työn tavoitteiden 
 yhteensovittaminen vaatii ohjausta. Ohjausta  
pitää tehostaa määrävälein päivitettävillä 
toiminta ohjelmilla. Päätöksenteossa tarvitaan 
monipuolisia tietolähteitä. 

• Maahanmuuttajat ja paperittomat lapset  
on huomioitava strategiassa.

Lapsipolitiikalla  
parempi yhteiskunta
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HEIKKI HIILAMO

EIJA ALA-TOPPARI-PELTOLA

Kasvatus tasavertaisten  
mahdollisuuksien luojana

“Suomessa lasten tasavertaisessa asemassa on isoja eroja. Esimerkiksi vanhem-
pien taloudelliset vaikeudet ovat yhteydessä lasten koulumenestykseen tai ha-
keutumiseen toisen asteen opintoihin”, sanoo sosiaalipolitiikan professori Heikki 
Hiilamo Helsingin yliopistosta.

Kansainväliset ja suomalaiset tutkimukset osoittavat, että lapsiperheen köyhyys 
vaikuttaa vauvaiästä alkaen kielteisesti lapsen hyvinvointiin.

“Hyvinvointierojen kasvu näkyy esimerkiksi tukipalveluiden kysynnän ja lasten 
sijaishuollon tarpeen kasvuna sekä lasten mielenterveysongelmien yleistymise-
nä. Kasvun ja kehityksen edellytykset eivät ole riittävät kaikille”, kertoo Eija Ala- 
Toppari-Peltola, joka työskentelee Etelä-Pohjanmaan alueen Lapsi- ja perhepal-
veluiden muutosohjelman (LAPE) muutosagenttina.

Ala-Toppari-Peltola on virkavapaalla Kauhavan sosiaalipalvelujohtajan tehtä-
västä ja hänellä on pitkä tausta sosiaalihuollon tehtävistä.

“Lapsiperheiden köyhyys on iso, vakava yhteiskunnallinen ongelma. Yksittäiset 
toimenpiteet esimerkiksi oppimateriaalien maksuihin voivat helpottaa tilannetta, 
mutta pitkällä tähtäimellä ne eivät riitä. Erityisen tärkeää on pitää kaikki lapset kiin-
ni koulussa, sillä se ennustaa menestystä elämässä”, Ala-Toppari-Peltola korostaa.

TURVALLINEN KASVUYMPÄRISTÖ KAIKILLE. Suomessa tehdyt selvitykset osoitta-
vat, että lastensuojelun piirissä olevat lapset ja nuoret eivät ole saaneet riittävästi 
mielenterveys- ja päihdepalveluita tuekseen.

Hiilamo korostaa yhteiskunnan vastuuta erityisesti kodin ulkopuolelle sijoitettu-
jen lasten oikeuksien toteutumisesta. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä 
on kaksinkertaistunut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. 

“Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten kohdalla yhteiskunta on ottanut vastuun 
turvallisesta kasvuympäristöstä. Siksi yhteiskunnalla olisi aivan erityinen velvol-
lisuus seurata näiden lasten hyvinvointia ja työskennellä sen parantamiseksi. Nyt 
heille näyttävät kasaantuvan kaikki mahdolliset ongelmat”, Hiilamo sanoo.

Eija Ala-Toppari-Peltola pitää suurimpana haasteena palveluiden pirstaleisuut-
ta ja epäyhtenäisiä toimintamalleja.

“Kun perheellä on tarvetta lastensuojeluun, ei aina ole helppoa päättää mikä 
apu on kiireellisintä. Siksi on todella tärkeää, että ammattilaiset ja viranomaiset 
toimivat yhteistyössä. Lisäksi lapsi ja perhe pitää ottaa tasavertaisena mukaan 
keskusteluun, jossa puhutaan heidän asioistaan”, Ala-Toppari-Peltola muistuttaa.

YHTEISTYÖTÄ PERHEIDEN TUEKSI. Tutkimukset ovat osoittaneet, että lapsen mie-
lenterveyttä tuetaan parhaiten tukemalla vanhempien hyvinvointia. Tiedämme, 
että vanhempien masennus tai psyykkinen kuormitus vaikuttavat laajasti van-
hemmuuteen ja lapsen kasvuympäristöön.

“Suomessa on aivan liikaa vaihtelua siinä, miten mielenterveysongelmista kär-
sivien vanhempien lapset huomioidaan hoidon suunnittelussa. Tarvitsemme laa-
jempaa ja tehokkaampaa yhteistyötä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammat-
tilaisten välille. Lapselle täytyy selittää ja kertoa tarpeeksi tilanteesta, jotta hän voi 
kokea elämänsä turvalliseksi”, Ala-Toppari-Peltola kertoo.

Valtakunnallisessa LAPE-muutosohjelmassa pyritään löytämään ammattilais-
ten yhteistyötä lisääviä menetelmiä, jotka tarjoaisivat perheiden tarvetta vastaa-
vaa tukea. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla on saanut hyvän vastaanoton Ihmeel-
liset vuodet Vanhemmuusryhmä -menetelmä, jossa vanhemmat voivat saada 
tukea kasvatustehtävässään ilman ongelmadiagnoosia. Ryhmät ehkäisevät ti-
lanteiden vaikeutumista.

 “Olemme pilotoineet myös sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä toteu-
tettavaa perhekuntoutusta, jossa ammattilaiset auttavat perhettä yhdessä per-
heen omassa kodissa. Tukea toteuttavat yhteistyössä sosiaalihuollon perhetyön 
ja erikoissairaanhoidon lastenpsykiatrian työntekijät”, Ala-Toppari-Peltola kertoo.
Ala-Toppari-Peltolan mukaan perheiden kokemukset kuntoutuksesta ovat olleet 
myönteisiä. Myös ammattilaiset ovat kokeneet työtavan hyväksi ja opettavaiseksi.
“Toivon, että tulevaisuudessa yhteistyötä tehdään entistä enemmän. Hyvät toi-
mintatavat täytyy jalkauttaa koko Suomeen, jotta voimme paremmin vastata nii-
hin tarpeisiin joita perheillä on.”

Lapsen oikeuksien sopi-
muksen mukaan vanhemmilla 
on oikeus saada tukea 
vanhemmuuden haasteisiin. 
Miten Suomessa onnistu-
taan tukemaan perheitä 
kasvatustehtävässä? 
Toteutuvatko lasten tasa-
vertaiset mahdollisuudet?
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RATKAISUT

• NEUVOLATYÖ ON KESKEINEN OSA LAPSEN KASVUN JA HYVINVOINNIN 
TUKEMISTA. Vaikuttavat ja näyttöön perustuvat menetelmät pitää saada 
juurtumaan neuvolatyöhön. Tarvitsemme valtakunnalliset ja paikalliset 
linjaukset menetelmien käytölle, koulutukselle ja juurtumisen seurannalle. 
Linjaukset saavat laajemmat hartiat, kun valtakunnallisiin asiakirjoihin 
 kirjataan menetelmien käyttö. Neuvolahenkilökunnan osaamista täytyy yllä-
pitää jatkuvasti. Tukea on tarjottava kaikille perheille taustasta riippumatta. 
Yleensä konkreettisen tuen, kuten kotiavun tarve, on perheillä suurinta.

• LIEVIIN MIELENTERVEYSONGELMIIN VOIDAAN PUUTTUA TEHOKKAASTI 
KOULUSSA. Mielenterveysongelmien takia erikoissairaanhoitoon päätyvien 
nuorten ja lasten määrä kasvaa jatkuvasti. Lieviä mielenterveysongelmia ja 
psyykkisiä oireita voidaan hoitaa tutkitusti tehokkaasti koulun kontekstissa. 
Opettajille tulee tarjota tutkimukseen pohjautuvia työn tekemisen malleja 
ryhmän hallintaan ja käytöshäiriöiden ehkäisyyn. Opettajien ja varhaiskas-
vatuksen työntekijöiden koulutusohjelmissa pitäisi huomioida tutkitusti 
vaikuttavat työmenetelmät ja tunne- ja vuorovaikutustaidot. 

• LAPSEN MIELENTERVEYTTÄ TUETAAN PARHAITEN TUKEMALLA VANHEMPIEN 
HYVINVOINTIA. Perheet ovat erilaisia, joten tarvitsemme monenlaisia 
tukimuotoja: ryhmämuotoista, kotiin saatavaa ja digitaalista tukea, kuten 
verkkosivut, chatit ja puhelintuki. Kunnalla on lain mukaan vastuu perhei-
den tukemisesta. Julkisen sektorin tulee koordinoida järjestöjen tarjoamien 
palveluiden yhteensovitus kunnan lapsi- ja perhepalveluihin. Tukea pitää 
olla saatavilla läpi vanhemmuuden kaaren.

• ISILLE MAHDOLLISUUS OSALLISTUA NYKYISTÄ ENEMMÄN LASTENHOITOON. 
Miesten aseman vahvistamiseksi tarvitaan isyyden merkityksen ymmär-
tämistä niin yksilö- kuin yhteiskunnan tasolla. Tarvitsemme kulttuurin-
muutoksen, joka tukee tasavertaista vanhemmuutta. Isien kohdalla tätä 
helpotetaan esimerkiksi niin, että työnantajat kannustavat heitä pitämään 
vanhempainvapaata.

• KANNUSTUS EHKÄISEE SYRJÄYTYMISTÄ. Lasten käytös- ja tunne-elämän 
häiriöt voivat lopulta johtaa syrjäytymiseen. Tätä voidaan taklata huoleh-
timalla kannustavasta ja positiivisesta kasvatuksesta. Kannustavuus pitää 
sisällyttää ammattilaisia ohjaaviin käytäntöihin: Missä lapsi on hyvä?  
Mitä hän osaa? Samalla on huolehdittava, että ammattikasvattajilla on 
riittävät resurssit kannustavaan kohtaamiseen.

• HAAVOITTUVASSA ASEMASSA OLEVIEN PERHEIDEN TILANNE ON  HUOMIOITAVA. 
Perheet tarvitsevat tukea pitkäjänteisesti aina raskaudesta lähtien. 
Ammattilaisten pitää tunnistaa mielenterveysongelmista kärsivät perheet 
jo odotusaikana ja heille on turvattava riittävät resurssit ilman, että perheen 
pitää taistella saadakseen apua.

TERVEISIÄ LAPSISTRATEGIATYÖHÖN

• Neuvolan ja muiden tahojen yhteistyötä pitää 
vahvistaa vanhemmuuden tuen kysymyksissä.

• Hyödynnetään olemassa olevia rakenteita ja 
viedään vanhemmuuden tuki esimerkiksi varhais-
kasvatukseen ja kouluihin, perhekahviloihin ja 
muihin matalan kynnyksen paikkoihin.

• Tehdään näyttöön perustuvia päätöksiä ja vahvis-
tetaan koko perhettä tukevia toimintamalleja.

• Lapselle pitää antaa mahdollisuuksia vaikuttaa 
omaan arkeensa kouluissa, varhaiskasvatuksessa ja 
lähiympäristössä (leikkipuistot, harrastukset jne.).

• Vanhempien ja ammattilaisten on tehtävä tiivistä 
yhteistyötä lapsen kasvun ja oppimisen tueksi.

Ääni18-tapahtumassa  
etsittiin ratkaisuja  
kasvatukseen tasavertaisten 
mahdollisuuksien luojana 
kahdeksassa alaseminaarissa. 
Seminaareissa käsiteltiin 
esimerkiksi kasvun tukea, 
neuvolaa ja vanhempien 
 roolia. Tapahtuman osal-
listujat löysivät teemaan 
seuraavat ratkaisut tai 
 toimintatavat.

Kasvatus tasavertaisten  
mahdollisuuksien luojana
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TUOMAS KURTTILA

LEENA SUURPÄÄ

“Oikeus osallisuuteen kuuluu yhdenvertaisesti kaikille lapsille ja nuorille. Tänä 
päivänä osallisuus lasten ja nuorten arjessa on kuitenkin yhä eriarvoisemmin ja-
kautunut oikeus, katsottiinpa oikeutta itsemääräämiseen ja kannatteleviin ihmis-
suhteisiin tai vaikuttamista oman elämän ja yhteiskunnan kulkuun”, sanoo Punai-
sen Ristin Nuorten turvatalotoiminnan johtaja ja nuorisotutkija Leena Suurpää.

Ilman osallisuutta demokratia ei toimi. Osallisuudessa on pohjimmiltaan kyse 
siitä, kuinka avoin, läpinäkyvä ja vuorovaikutteinen yhteiskunta on, ja millaiset elä-
misen perusedellytykset jokaiselle voidaan tarjota. Yhteiskunnassa osallisena ole-
minen tarkoittaa, että jokaisella on mahdollisuus terveyteen, koulutukseen, työ-
hön, toimeentuloon, asuntoon ja sosiaalisiin suhteisiin. 

“Emme voi ajatella osallisuutta ainoastaan yhteiskunnallisina rakenteina tai hal-
linnollisena toimintana. Ne eivät ole lapselle ja nuorelle luontaisia osallistumisen 
tapoja. Jos ajattelemme osallisuutta vain yhteiskuntaan vaikuttamisena, jätäm-
me huomioimatta sen kaiken kirjon ja elämän, jota laajasti toteutettu osallisuus 
tuo mukanaan. Jos osallisuutta ei toteuta moniäänisesti ja monikanavaisesti, se 
jää valheelliseksi tai vinoutuneeksi”, kertoo lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila. 

OSALLISUUS TARKOITTAA yksilön kokemusta siitä, miten hän voi vaikuttaa elä-
määnsä koskeviin päätöksiin ja miten vahvasti hän kokee olevansa osa yhteis-
kuntaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan osallisuus on tunne, joka 
syntyy, kun ihminen on osallisena jossakin yhteisössä esimerkiksi opiskelun, työn 
tai harrastusten kautta. 

Osallisuudella on myös lainsäädännöllinen määritelmä. Osallisuus on määri-
telty Suomen perustuslaissa (6 §), lastensuojelulaissa, sosiaalihuoltolaissa (10 §), 
 nuorisolaissa (24 §) sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa (12. artikla).

Pelkät määritelmät eivät riitä, jos yksilö ei aidosti tunne ja koe olevansa osa yh-
teiskuntaa. Kokeeko lapsi tai nuori, että hänen mielipiteitään kuunnellaan?  Tunteeko 
hän, että näkemyksillä on jokin vaikutus?

“Kuulluksi tuleminen on jokaisen lapsen ja nuoren oikeus. Kuulemiseen liittyy 
kuitenkin aikuisen ja yhteiskunnan vastuu tunnistaa lapsen etu, joka voi olla risti-
riidassa lapsen mielipiteen kanssa. Aikuisten pitää ohjata lasta ja nuorta hänen 
etunsa mukaisesti, mikä voi tarkoittaa toimimista lapsen tai nuoren mielipiteen 
vastaisesti. Lapsen ja nuoren pitää kuitenkin pystyä osallistumaan omaa elämään-
sä koskevaan päätöksentekoon. Usein huomaan, että lapsen mielipiteen pitäisi 
enemmän ohjata aikuista ja yhteiskuntaa ymmärtämään lapsen etu”, Kurttila sanoo.  

OSALLISUUTTA VOIDAAN VAHVISTAA parantamalla ja luomalla aitoja osallistumi-
sen mahdollisuuksia yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja puuttumalla yhteis-
kunnan eriarvoistumiseen. Lapsille ja nuorille on varmistettava arjen hyvinvoin-
ti ja oikeudenmukaisuus taustasta riippumatta. Lisäksi esimerkiksi nuorten omat 
nuorisovaltuustot, kuulemisjärjestelmät ja kokemusasiantuntijuus ovat keinoja 
osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. 

Tämän hetkiset keinot eivät yksin riitä, sillä kokonaisvaltaisen osallisuuden vah-
vistamisen on toteutuakseen oltava moninaista ja monikanavaista. Yhteiskunnas-
sa on huomioitava lapsille ja nuorille ominaiset osallistumisen keinot. Esimerkik-
si lasten ja nuorten oma kulttuuri on osallisuutta, joka jää usein näkymättömäksi. 

“Osallisuutta ei pidä nähdä vain virallisena osallistumisena yhteiskunnallisen 
järjestelmiin, sillä osallisuuden pitäisi toteutua myös arkisena ja epävirallisena 
toimintana, lasta ja nuorta lähellä olevissa yhteisöissä. Siellä missä elämä eletään 
muutenkin”, sanoo Suurpää. 

Osallisuus on  määritelty 
laissa, mutta se ei 
 toteudu itsestään.  
Osallisuutta voidaan 
tukea rakenteilla,  
mutta erityisen tärkeää 
on lapsen ja nuoren 
 osallisuus ja päätösvalta 
omaan arkeensa.

Kohti aitoa osallisuutta
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RATKAISUT

Kohti aitoa osallisuutta

• LAPSET OVAT ERILAISIA JA HALUAVAT OSALLISTUA ERI TAVOIN.  
Kaiken ikäisiä lapsia voi kuulla ja kuunnella ikään soveltuvalla tavalla. Lasten 
osallisuutta estävät vääränlaiset asenteet, rakenteet ja osaamisen puute. 
Kaikki eivät halua tai uskalla osallistua samalla tavalla. Tarvitaan esimerkik-
si sähköisiä kanavia, joissa ujoimmat voivat tuoda näkemyksensä esiin.

• LASTA PITÄÄ KUULLA AIDOSTI. Kun lapsilta kysytään, pitää jälkeenpäin 
myös näyttää, miten mielipiteet on huomioitu ja tarvittaessa selittää ja 
perustella, mikäli on toimittu mielipiteiden vastaisesti. Tämä onnistuu, kun 
ensin huolehditaan, että kuulemiset ovat lapsenoikeusperustaisia ja sitten 
keskustellaan kyselyjen ja vastaavien tuloksista lasten, henkilöstön ja 
päättäjien kesken sekä opettamalla omiin ja yhteisiin asioihin vaikuttami-
sen taitoja. Erityistä tukea pitää antaa heille, joilla on heikommat osallis-
tumis taidot.

• ARJEN OSALLISUUS TEKEE VAIKUTTAMISESTA LUONNOLLISTA.  
Arjen osallisuutta ovat esimerkiksi vuorovaikutus (esim. opettajien kanssa) 
ja rohkaiseminen vaikuttaa koulun arkeen. Sitä on someäänestykset ja 
valinnan mahdollisuuksien antaminen koulussa ja harrastuksissa, kuten 
esimerkiksi oppituntien kulkuun tai koejärjestelyihin vaikuttaminen. On 
 tärkeää, että nuori huomaa voivansa vaikuttaa eri elämänvaiheissa. Koke-
mus siitä, että näkemykseen luotetaan, tekee osallisuudesta luonnollista.

• MERKITYKSELLISYYDEN KOKEMUS INNOSTAA VAIKUTTAMAAN. Kannustus 
ja rohkaisu ovat kaiken vaikuttamistoiminnan perusta. Nuoria rohkaistaan 
entistä enemmän ottamaan kantaa omiin ja yhteiskunnallisiin asioihin. 
Luottamuksen ja merkityksellisyyden osoitus yksittäiselle nuorelle on usein 
kimmoke vaikuttaa myös laajemmin. 

• KUN NUORIA KUULLAAN, HEILLE PITÄÄ TEHDÄ NÄKYVÄKSI, MIHIN HE 
OVAT VAIKUTTANEET. Edustuksellisessa vaikuttamisessa nuorten pitää 
voida seurata ja vaikuttaa aloitteensa käsittelyyn loppuun asti. Lapsia ja 
nuoria pitää kuulla mahdollisimman varhain päätösten valmistelussa, ei 
vasta viimeisessä vaiheessa, jolloin ratkaisut on tehty jo oletusten varassa. 

• TARVITSEMME FOORUMEITA USKONTODIALOGILLE. Jokaisen oikeus kat-
somukseen on tunnustettava eikä sitä tarvitse nähdä uhkana. Erilaisten 
katsomuksien käsittely sisältyy varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin. 
Tarvitsemme foorumeita uskontodialogille. On tärkeää, että eri uskontojen 
ja katsomusten edustajat nähdään yhdessä esimerkiksi mediassa.  
Se luo ymmärrystä, että ihmiset toimivat yhdessä. 

TERVEISIÄ LAPSISTRATEGIATYÖHÖN

• Lapset ovat erityisesti omien asioidensa asian-
tuntijoita. Lapset pitää osallistaa lapsistrategian 
valmisteluun.

• Nimetään taho, jonka tehtävänä on varmistaa,  
että lapsi tietää oman asemansa ja oikeutensa. 

• Lapsivaikutusten arvio tulee tehdä perhe-
kohtaisesti kunta- ja valtiotasolla.

• Lasten yhdenvertaisuuden toteutuminen vaatii 
erilaisille lapsille erilaisia ratkaisuja.

• Lapsen ja katsomuksen merkitys osana lapsen 
kokonaisvaltaista hyvinvointia pitää tunnistaa  
ja sitä pitää tukea.

• Monikulttuurisuus ja perheiden  
monimuotoisuus on rikkaus.

Ääni18-tapahtumassa 
 etsittiin ratkaisuja 
lasten ja nuorten aitoon 
osallisuuteen seitsemässä 
ala seminaarissa. Seminaa-
reissa käsiteltiin esimer-
kiksi erityislapsia, lasten 
ja nuorten äänen kuulumista 
ja lastensuojelua. Tapahtu-
man osallistujat löysivät 
seuraavat ratkaisut tai 
toimintatavat osallisuuden 
parantamiseksi.
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