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Lapsiystävällinen kunta 
-malli on työväline, 
jonka avulla voimme

• tunnistaa, missä meillä on parannettavaa lapsen 

oikeuksien suhteen

• määritellä, mitä meidän tulee tehdä, jotta jokaisen 

lapsen oikeudet toteutuisivat Seinäjoella 

mahdollisimman hyvin

• seurata järjestelmällisesti työmme edistymistä.



Visio

Seinäjoen Lapsiystävällinen kunta –toimintasuunnitelma 2022-2024

Lasten ja nuorten Seinäjoki on turvallinen, hyvinvoiva ja yhdenvertainen. 

Seinäjoella kaikki lapset ja nuoret voivat liikkua, harrastaa ja elää turvallisessa 

arkiympäristössä. Heidän hyvinvointinsa on tärkeää, myös mielen hyvinvoinnista 

huolehditaan. Lapset ja nuoret tulevat kuulluiksi ja saavat vaikuttaa heitä itseään koskeviin 

asioihin. Jokainen lapsi ja nuori on arvokas omana itsenään.



Tavoitteet

Seinäjoen Lapsiystävällinen kunta –toimintasuunnitelma 2022-2024

1. Kuntastrategia sisältää tavoitteen lapsen oikeuksien ja lapsiystävällisyyden toteutumisesta.

2. Kunta ehkäisee syrjintää pyrkimällä vaikuttamaan kuntalaisten asenteisiin.

3. Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) käyttöönoton ja systemaattiseen toteuttamisen tueksi on kunnassa 
käytössä selkeät ohjeistukset. Lapsivaikutusten arviointia tekee yhdessä pätevien ammattilaisten 
joukko.

4. Kunta varmistaa, että lasten ja nuorten perustason palvelut tukevat lasten ja nuorten mielenterveyden 
rakentumista arjessa. Kunnassa on tähän mielenterveystyöhön kattavat voimavarat, ja lapset saavat 
tarvittavan avun ja tuen viiveettä. Lisäksi yhteistyö eri toimijoiden välillä on toimivaa ja koordinoitua.

5. Kunnassa on edustuksellisten osallisuusrakenteiden lisäksi muita osallisuutta edistäviä rakenteita, jotka 
mahdollistavat lasten ja nuorten näkemysten esiintuomisen eri ikäkausina. Näkemykset otetaan 
huomioon palveluita suunniteltaessa ja kehitettäessä.

6. Lisätään lasten ja nuorten arkiympäristöjen turvallisuutta.



Tavoite 1

Tavoite:

Kuntastrategia sisältää tavoitteen lapsen oikeuksien ja lapsiystävällisyyden 

toteutumisesta.

Tavoitteen tyyppi:

Indikaattoreihin perustuva tavoite

Teema:

Lapsen oikeudet kunnan rakenteissa

Toimenpiteitä 2 kpl:

• Lapsen oikeuksien toteutuminen kirjataan kaupunkistrategiaan

• Kaupungin henkilöstöä ja luottamushenkilöitä perehdytetään lapsen oikeuksiin



Tavoite 1: Kuntastrategia sisältää tavoitteen lapsen oikeuksien ja lapsiystävällisyyden 
toteutumisesta

1.Toimenpiteen kuvaus:

Kaupunkistrategiaan kirjataan tavoitteeksi lapsen oikeuksien toteutuminen ja avataan lasten erityistä asemaa. 

Uutta strategiaa ollaan parhaillaan kirjoittamassa, sisältäen lausekkeen liittyen lapsen oikeuksien ja 

lapsiystävällisyyden toteutumiseen. Teema nousi esiin myös uusimmassa asukaskyselyssä, henkilöstökyselyssä 

(mukana myös luottamushenkilöt) sekä Lyk-nykytilan kartoituksen lasten ja nuorten kuulemisessa, joten 

perusteita kirjaukselle löytyy.

Strategiakirjauksen toteutumista seurataan muiden, lukuisten lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvien 

toimenpiteiden toteutumisella ja mittaroinnilla. Lisätään toinen mittari strategian mittaristosta kun strategia valmis 

(06/22)

Mittari: Strategiakirjaus on tehty (kyllä/ei)

Aikataulu: Huhtikuu 2022

Miten lapset osallistuvat tähän toimenpiteeseen? Lasten ja nuorten kuulemista ei ole suunniteltu tämän 

toimenpiteen yhteyteen, sillä kyseessä on hallinnollinen toimenpide. 



Tavoite 1: Kuntastrategia sisältää tavoitteen lapsen oikeuksien ja lapsiystävällisyyden 
toteutumisesta.

2.Toimenpiteen kuvaus:

Kaupungin henkilöstöä ja luottamushenkilöitä perehdytetään lapsen oikeuksiin koulutuksen ja sähköisen 
materiaalin avulla.

Kootaan oma perehdytysmateriaali Unicefin materiaaleja hyödyntäen. Lapsen oikeuksien viikolla toteutetaan 
perehdytyskampanja. Perehdytyksen foorumeina esim. johtis (esimiesten säännöllinen kokous/tapaaminen) ja 
intra. Toimintasuunnitelma esitellään kaupunginvaltuustolle elokuussa 2022 valtuuston kokouksen yhteydessä.

Mittarit:

• Perehdytysmateriaali on tehty (kyllä/ei)

• Perehdytetyn henkilöstön määrä (%)

• Perehdytyskampanja toteutettu (kyllä/ei)

• Toimintasuunnitelma esitelty valtuuston kokouksessa (kyllä/ei)

Aikataulu: Marraskuu 2022

Miten lapset osallistuvat tähän toimenpiteeseen? Kysytään lasten ajatuksia koulutusmateriaaleista ja -
aiheista Lasten parlamentilta.



Tavoite 2

Tavoite:

Kunta ehkäisee syrjintää pyrkimällä vaikuttamaan kuntalaisten asenteisiin.

Tavoitteen tyyppi:

Indikaattoreihin perustuva tavoite

Teema:

Yhdenvertaisuus

Toimenpiteitä 3 kpl:

• Suunnitellaan ja toteutetaan syrjinnänvastaista kuntalaisviestintää 

• Kunnan oma viestintä edistää moninaisuuden näkymistä arjessa

• Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan kirjataan toimenpiteitä rasismia ja syrjintää 
vastaan.



Tavoite 2: Kunta ehkäisee syrjintää pyrkimällä vaikuttamaan kuntalaisten asenteisiin

1.Toimenpiteen kuvaus:

Suunnitellaan ja toteutetaan kampanjoita tms. syrjinnänvastaista kuntalaisviestintää.

Parhaillaan valmisteilla olevaan kaupunkistrategiaan kirjataan yhdeksi arvoksi yhdenvertaisuus. Tämän myötä kaupungin viestinnän tulee 

myös tarttua tähän aiheeseen ja asennevaikuttamiseen. Kun strategia hyväksytään aletaan suunnitella toimenpiteitä tarkemmin yhdessä 

kaupungin viestinnän ja markkinoinnin kanssa.

Kampanjoita:

• Esitellään perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (suunnitellaan yhdessä perusopetuksen kanssa ja tarkennetaan 

09/22)

• Mitä moninaisuus tarkoittaa, miten siitä viestitään? Sisäinen koulutus viestijöille (suunnitellaan yhdessä viestinnän kanssa ja 

tarkennetaan 09/22)

Mittarit:

• Kirjaus yhdenvertaisuudesta tehty kaupunkistrategiaan (kyllä/ei)

• Tehty suunnitelma syrjinnänvastaisista kampanjoista ja suunniteltu toimenpiteet (kyllä/ei)

• Kampanjoiden lukumäärä, tavoite 1 kpl / vuosi

• Kampanjoiden tavoittavuus some-kanavissa

Miten lapset osallistuvat tähän toimenpiteeseen? Kampanjoita suunnitellaan yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Kampanjoita 

suunnataan myös lapsille ja nuorille.



Tavoite 2: Kunta ehkäisee syrjintää pyrkimällä vaikuttamaan kuntalaisten asenteisiin

2.Toimenpiteen kuvaus:

Kunnan oma viestintä edistää moninaisuuden näkymistä arjessa.

Kaupunkistrategiaan kirjataan yhdeksi arvoksi yhdenvertaisuus. Tämän myötä kaupungin viestinnän tulee 

myös tarttua tähän aiheeseen ja edistää moninaisuuden näkymistä viestinnän keinoin. Kun strategia 

hyväksytään aletaan suunnitella toimenpiteitä tarkemmin yhdessä kaupungin viestinnän ja markkinoinnin 

kanssa.

Mittarit:

• Kirjaus yhdenvertaisuudesta tehty kaupunkistrategiaan 05/22 (kyllä/ei)

• Tehty suunnitelma moninaisuuden näkymisestä kaupungin viestinnässä 12/22 (kyllä/ei)

Miten lapset osallistuvat tähän toimenpiteeseen? Lasten osallisuus toimenpiteeseen suunnitellaan 

yhdessä kaupungin viestinnän kanssa.



Tavoite 2: Kunta ehkäisee syrjintää pyrkimällä vaikuttamaan kuntalaisten asenteisiin

3.Toimenpiteen kuvaus:

Kunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan kirjataan toimenpiteitä rasismia ja syrjintää vastaan.

Kevään 2022 aikana toteutetaan asukaskysely, jossa kysytään asukkaiden kokemuksia 
yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisesta Seinäjoella. Kysely toteutetaan myös kaupungin 
työntekijöille. Kysely koskee kaiken ikäisiä, mutta mukana on myös kysymyksiä koskien niitä kaupungin 
palveluita, jotka on suunnattu lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Suunnitelman laatiminen on alkuvaiheessa, 
joten kaikkia toimenpiteitä ei tässä vaiheessa vielä tiedetä. Tarkennetaan lapsia ja nuoria koskevia 
toimenpiteitä 08/22.

Mittarit:

• Asukaskysely toteutettu (kyllä/ei)

• Lapsiparlamenttia kuultu syksyllä -22 (kyllä/ei)

• Nuorisovaltuustoa kuultu syksyllä -22 (kyllä/ei)

Aikataulu: tammikuu 2023

Miten lapset osallistuvat tähän toimenpiteeseen? Lapsia ja nuoria kuullaan lapsiparlamentin ja 
nuorisovaltuuston kautta. Erityisryhmät tulee huomioida kuulemisen suunnittelussa.



Tavoite 3

Tavoite:

Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) käyttöönoton ja systemaattisen toteuttamisen tueksi on 
kunnassa käytössä selkeät ohjeistukset. Lapsivaikutusten arviointia tekee yhdessä pätevien 
ammattilaisten joukko.

Tavoitteen tyyppi:

Indikaattoreihin perustuva tavoite

Teema:

Lapsen etu

Toimenpiteitä 3 kpl:

• LAVAa pilotoidaan yhdellä toimialalla

• LAVAn käyttöönoton ja toteuttamisen tueksi laaditaan selkeät ohjeistukset

• Hyödynnetään järjestöjen tukea LAVAN käyttöönotossa



Tavoite 3: Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) käyttöönoton ja systemaattiseen toteuttamisen tueksi on 
kunnassa käytössä selkeät ohjeistukset. Lapsivaikutusten arviointia tekee yhdessä pätevien 
ammattilaisten joukko.

1.Toimenpiteen kuvaus:

LAVAa pilotoidaan yhdellä toimialalla. Pilottitoimialaksi on kaavailtu sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialaa -

aloitetaan suunnittelu toimialajohdon kanssa (08/22). Ensimmäisistä kokeiluista kerätään tietoa ja oppeja 

kaikille toimialoille laadittaviin ohjeistuksiin. Kokeiluista kootaan aineistopankki.

Mittarit:

• Aineistopankki luotu ja kokoaminen aloitettu (kyllä/ei)

• Ensimmäinen pilotti toteutettu (kyllä/ei)

Aikataulu: Toukokuu 2023

Miten lapset osallistuvat tähän toimenpiteeseen? Lapsia ja nuoria kuullaan LAVA-prosessin mukaisesti.



Tavoite 3: Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) käyttöönoton ja systemaattiseen toteuttamisen tueksi on 
kunnassa käytössä selkeät ohjeistukset. Lapsivaikutusten arviointia tekee yhdessä pätevien 
ammattilaisten joukko.

2.Toimenpiteen kuvaus:

LAVAn käyttöönoton ja toteuttamisen tueksi laaditaan selkeät ohjeistukset, joita eri toimialojen 

työntekijät sekä päättäjät voivat hyödyntää.

Mittari: Ohjeistus koottu (kyllä/ei)

Aikataulu: Joulukuu 2023

Miten lapset osallistuvat tähän toimenpiteeseen? Ei tarpeen osallistaa ohjeistuksien laatimisessa.



Tavoite 3: Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) käyttöönoton ja systemaattiseen toteuttamisen tueksi on 
kunnassa käytössä selkeät ohjeistukset. Lapsivaikutusten arviointia tekee yhdessä pätevien 
ammattilaisten joukko.

3.Toimenpiteen kuvaus:

Hyödynnetään järjestöjen tukea LAVAN käyttöönotossa.

MLL Pohjanmaan piiri on kertonut voivansa olla tukena ja järjestää esim. luottamushenkilöille 

koulutusta Lavan käyttöönotosta (Starttipaketti).

Koulutetaan myöhemmin henkilöstöä laajemmin (2024 ->). Koulutuksessa hyödynnetään myös omaa 

materiaalipankkia, johon on kerätty kokemuksia toteutuneista lavoista. Toimenpiteen sisältö tarkentuu 

09/22.

Mittarit:

• Koulutus toteutettu (kyllä/ei)

• Koulutukseen osallistuneiden luottamushenkilöiden määrä (%)

Aikataulu: Toukokuu 2023

Miten lapset osallistuvat tähän toimenpiteeseen? Suunnitellaan lasten osallistuminen MLL:n 

kanssa.



Tavoite 4

Tavoite:

Kunta varmistaa, että lasten ja nuorten perustason palvelut tukevat lasten ja nuorten mielenterveyden 
rakentumista arjessa. Kunnassa on tähän mielenterveystyöhön kattavat voimavarat, ja lapset saavat tarvittavan 
avun ja tuen viiveettä. Lisäksi yhteistyö eri toimijoiden välillä on toimivaa ja koordinoitua.

Taustaa:

Mielenterveyspalveluihin liittyvä tavoite koetaan kunnassa haasteelliseksi sote-palveluiden siirtyessä hyvinvointialueelle 
vuodesta 2023 alkaen. Tavoite koetaan kuitenkin koordinaatioryhmässä tärkeänä erityisesti siksi, että nuoret itse 
nostivat asiaa niin paljon esille lasten kuulemisen yhteydessä. Haluamme sisällyttää tavoitteen toimintasuunnitelmaan ja 
siten pitää esillä lasten ja nuorten mielenhyvinvoinnin haasteita sekä edistää osaltamme mielenterveyden tukemista 
kaupungin palveluissa ja hyvinvointialueella.

Teema:

Oikeus elämään ja kehittymiseen

Toimenpiteitä 3 kpl:

• Seinäjoen kaupungin Yhdessä yhteistyöllä -toimintamallin kehittäminen

• Otetaan käyttöön Mieli ry:n Hyvän mielen kunta -tarkistuslista

• Tarjotaan Mieli ry:n Hyvän mielen kunta -koulutuksia kaupungin työntekijöille.



Tavoite 4: Kunta varmistaa, että lasten ja nuorten perustason palvelut tukevat lasten ja nuorten mielenterveyden 
rakentumista arjessa. Kunnassa on tähän mielenterveystyöhön kattavat voimavarat, ja lapset saavat tarvittavan 
avun ja tuen viiveettä. Lisäksi yhteistyö eri toimijoiden välillä on toimivaa ja koordinoitua.

1.Toimenpiteen kuvaus: Kehitetään Seinäjoen kaupungin Yhdessä yhteistyöllä -toimintamallia. Toimintamalli on käytössä 
varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Yhdessä yhteistyöllä -malli sisältyy koulujen suunnitelmaan oppilaiden 
suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Toimintamalli ohjaa arvostavaan kohtaamiseen sekä konfliktien 
rakentavaan ratkaisemiseen.

Perusopetus: Yhdessä yhteistyöllä -toimintamallia käytetään perusopetuksessa jokaisessa koulussa. Säännölliset 
koulutuskäytännöt on jo olemassa. Yhdessä yhteistyöllä -toimintamallin toteutumista suunnitellaan koulukohtaisissa 
vuosisuunnitelmissa, ja toimivuutta arvioidaan osana perusopetuksen arviointiraportteja. Mallin päivitys on tulossa. Rehtoreita 
pyritään osallistamaan aiempaa enemmän, ja siten sitouttamaan kouluja entistä paremmin. Rehtoreille on tulossa koulutus 
syksyllä 2022. Tulossa mallin esittelyvideo oppilaille, vanhemmille ja koulun henkilökunnalle. Kouluja ohjeistetaan esittelemään
malli oppilaille aina lukuvuoden alussa. 

Varhaiskasvatus: Varhaiskasvatuksen yksiköissä malli ei ole vielä aktiivisesti käytössä kaikissa yksiköissä. Tavoitteena lisätä 
mallin käyttöönottoa. Järjestetään säännöllistä koulutusta myös päiväkotien edustajille.

Mittarit:

• Lisätään mallin käyttöönottoa vk-yksiköissä (kpl määrä)

• Säännöllinen koulutus varhaiskasvatukselle aloitettu (kyllä/ei)

• Rehtorien koulutus toteutettu (kyllä/ei)

• Mallin esittelyvideo toteutettu (kyllä/ei)

Aikataulu: 2022-2023

Miten lapset osallistuvat tähän toimenpiteeseen? Palautetta kysytään lapsilta kouluterveyskyselyn ja perusopetuksen 
arviointikyselyiden kautta.



Tavoite 4: Kunta varmistaa, että lasten ja nuorten perustason palvelut tukevat lasten ja nuorten mielenterveyden 
rakentumista arjessa. Kunnassa on tähän mielenterveystyöhön kattavat voimavarat, ja lapset saavat tarvittavan 
avun ja tuen viiveettä. Lisäksi yhteistyö eri toimijoiden välillä on toimivaa ja koordinoitua.

2.Toimenpiteen kuvaus:

Otetaan käyttöön Mieli ry:n Hyvän mielen kunta -tarkistuslista.

Seinäjoki on yhtenä kuntana mukana Mieli ry:n Hyvän mielen kunta -hankkeessa, jonka tavoitteena on 

luoda osallistuville kunnille kokonaisvaltainen malli mielenterveyden edistämiseksi ja tarjota konkreettisia 

työkaluja tähän työhön. Tarkistuslistalla on myös kohtia, joissa huomioidaan erityisesti lapset ja 

lapsiperheet sekä haavoittuvassa asemassa olevat ja heidän mielenterveyden edistäminen.

Listan kehitystyö on vielä kesken, joten toimenpide tarkentuu myöhemmin. Elokuun -22 hyte-

johtoryhmässä suunnitellaan tarkistuslistan mukainen toiminta tarkemmin.

Mittari: Tarkentuu

Aikataulu: Syksy 2022

Miten lapset osallistuvat tähän toimenpiteeseen? Tarkentuu



Tavoite 4: Kunta varmistaa, että lasten ja nuorten perustason palvelut tukevat lasten ja nuorten mielenterveyden 
rakentumista arjessa. Kunnassa on tähän mielenterveystyöhön kattavat voimavarat, ja lapset saavat tarvittavan 
avun ja tuen viiveettä. Lisäksi yhteistyö eri toimijoiden välillä on toimivaa ja koordinoitua.

3.Toimenpiteen kuvaus: Mieli ry:n Hyvän mielen kunta -hankkeeseen liittyen tarjotaan koulutuksia 

kaupungin työntekijöille.

Koulutusta tarjotaan niin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen kuin toisen asteen oppilaitosten 

henkilökunnille (05/22). Koulutusten tarkoitus on vahvistaa varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilöstön 

mielenterveysosaamista ja sitä kautta edistää lasten ja nuorten mielen hyvinvointia. Suunnitelmat ja 

aikataulu tarkentuu 06/22.

Mittarit

• Koulutuksen suunnittelu tehty (kyllä/ei)

• Osallistujia / koulutus

Aikataulu: marraskuu 2022

Miten lapset osallistuvat tähän toimenpiteeseen? Lasten osallistuminen koulutusten suunnitteluun 

tarkentuu syksyn -22 aikana.



Tavoite 5

Tavoite:

Kunnassa on edustuksellisten osallisuusrakenteiden lisäksi muita osallisuutta edistäviä 
rakenteita, jotka mahdollistavat lasten ja nuorten näkemysten esiintuomisen eri ikäkausina. 
Näkemykset otetaan huomioon palveluita suunniteltaessa ja kehitettäessä.

Tavoitteen tyyppi:

Indikaattoreihin perustuva tavoite

Teema:

Osallisuus

Toimenpiteitä 3 kpl:

• Kunnassa kehitetään lasten ja nuorten osallisuutta edistäviä rakenteita

• Toteutetaan asukasbudjetti teemalla lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen

• Käynnistetään Lasten parlamentin toiminta Seinäjoella



Tavoite 5: Kunnassa on edustuksellisten osallisuusrakenteiden lisäksi muita osallisuutta edistäviä 
rakenteita, jotka mahdollistavat lasten ja nuorten näkemysten esiintuomisen eri ikäkausina. Näkemykset 
otetaan huomioon palveluita suunniteltaessa ja kehitettäessä.

1.Toimenpiteen kuvaus:

Kunnassa kehitetään lasten ja nuorten osallisuutta edistäviä rakenteita, ja kiinnitetään huomiota 

osallisuusrakenteiden monipuolisuuteen. Osallisuustyöhön osoitetaan resursseja (aika, budjetti, 

henkilötyö). Osallisuuden toteutumista ja vaikuttavuutta arvioidaan.

Tarkennetaan seuraavaksi käyttöönotettavat uudet osallisuusrakenteet, ja aloitetaan toimeenpanon 

suunnittelu 12/22.

Mittarit:

• Uusien osallisuusrakenteiden ja niiden toimeenpanon suunnittelu aloitettu (kyllä/ei)

• Osallisuustyön resurssien lisäämisestä toimialoille keskusteltu (kyllä/ei)

• Osallisuusindikaattorin pilotointi toteutettu (kyllä/ei)

Aikataulu: Joulukuu 2023

Miten lapset osallistuvat tähän toimenpiteeseen? Kuulemisen käytäntöjä testataan kohderyhmällä. 

Erityisesti huomioitava nuoret ja haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret.



Tavoite 5: Kunnassa on edustuksellisten osallisuusrakenteiden lisäksi muita osallisuutta edistäviä 
rakenteita, jotka mahdollistavat lasten ja nuorten näkemysten esiintuomisen eri ikäkausina. Näkemykset 
otetaan huomioon palveluita suunniteltaessa ja kehitettäessä.

2.Toimenpiteen kuvaus:

Toteutetaan asukasbudjetti teemalla lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen.

Mittarit

• Asukasbudjetti toteutettu (kyllä/ei)

• Asukasbudjettiin tulevien kehitysideoiden määrä (kpl)

• Toteutetut ideat

Aikataulu: kevät 2022

Miten lapset osallistuvat tähän toimenpiteeseen? Lapset ja nuoret ovat keskeisessä roolissa 

asukasbudjetin ideoijina ja äänestäjinä.



Tavoite 5: Kunnassa on edustuksellisten osallisuusrakenteiden lisäksi muita osallisuutta edistäviä 
rakenteita, jotka mahdollistavat lasten ja nuorten näkemysten esiintuomisen eri ikäkausina. Näkemykset 
otetaan huomioon palveluita suunniteltaessa ja kehitettäessä.

3.Toimenpiteen kuvaus:

Käynnistetään Lasten parlamentin toiminta Seinäjoella.

Mittarit:

• kokoontumiset / vuosi

• aloitteet tai ehdotukset / vuosi

Aikataulu: kevät 2022

Miten lapset osallistuvat tähän toimenpiteeseen? Lasten parlamentissa alakouluikäiset lapset ovat 

keskeisessä roolissa.



Tavoite 6

Tavoite:

Lisätään lasten ja nuorten arkiympäristöjen turvallisuutta.

Tavoitteen tyyppi:

Lasten näkemyksiin perustuva tavoite

Toimenpiteitä 3 kpl:

• Parannetaan valaistusta leikkipuistoissa ja puistoissa

• Selvitetään vaaranpaikkoja lasten koulureiteillä

• Huomioidaan työmaiden turvallisuus lasten näkökulmasta



Tavoite 6: Lisätään lasten ja nuorten arkiympäristöjen turvallisuutta

1.Toimenpiteen kuvaus:

Parannetaan valaistusta leikkipuistoissa ja puistoissa. Kysytään lapsilta tarkemmat kohteet valaistuksen parantamiselle 

ja viedään asia tiedoksi Seiverkoille. Suunnitellaan kyselyn toteutus yhdessä (Kymp, hyte, osallisuus). Viestitään 

uusituista kohteista asukkaille.

Mittarit:

• Uudet ja korjatut valaisimet (kpl-määrät)

• Leikkipuistojen ja puistojen määrä, joihin valaistusta lisätty (kpl)

• Vuosittainen koonti tehty ja siitä viestitty asukkaille (kyllä/ei)

Aikataulu: Kysely syyskuussa 2022, toteutus 2023 

Miten lapset osallistuvat tähän toimenpiteeseen? Toteutetaan lapsille ja nuorille kysely, jolla selvitetään tarkemmat 

kohteet. Moninaisista taustoista tulevien lasten ja nuorten kuuleminen otettava huomioon (eri ikäiset lapset, 

toimintarajoitteiset, vamman kanssa elävät jne.) Kysely toteutetaan yhteistyössä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen 

kanssa. (Samaan kyselyyn valaistus ja vaaranpaikat koulureiteillä.)



Tavoite 6: Lisätään lasten ja nuorten arkiympäristöjen turvallisuutta

2.Toimenpiteen kuvaus:

Selvitetään vaaranpaikkoja lasten koulureiteillä kyselyn avulla. Vastausten perusteella parannetaan reittien 

turvallisuutta. Vuoden lopussa viestitään toteutuneista toimista.

Mittarit

• Kyselyyn saatujen vastausten määrä

• Parannettujen vaaranpaikkojen määrä

Aikataulu: syyskuussa 2022, toteutus 2023 

Miten lapset osallistuvat tähän toimenpiteeseen? Toteutetaan lapsille ja nuorille kysely, jolla selvitetään 

tarkemmat kohteet. Moninaisista taustoista tulevien lasten ja nuorten kuuleminen otettava huomioon. 

Kysely toteutetaan yhteistyössä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa. (Samaan kyselyyn 

valaistus ja vaaranpaikat koulureiteillä.) Turvallisuuskävely voidaan toteuttaa jos on jokin tietty alue, joka 

nousee erityisesti esiin kyselyvastauksissa.



Tavoite 6: Lisätään lasten ja nuorten arkiympäristöjen turvallisuutta

3.Toimenpiteen kuvaus:

Huomioidaan työmaiden turvallisuus lasten näkökulmasta.

Uuden lupajärjestelmän myötä velvoitetaan luvan hakijaa suunnittelemaan työmaan turvallisuusjärjestelyt 

lapset (ja muut erityisryhmät) huomioiden. Järjestelmää uusitaan parhaillaan, selvitetään onnistuuko 

kirjaus.

Mittarit

• Lupahakemuksien ja kirjauksien määrä

• Kysely lapsille toteutettu (kyllä/ei)

Aikataulu: 2022

Miten lapset osallistuvat tähän toimenpiteeseen? Kysytään lapsilta vielä tarkemmin, mitä vaaroja he 

kokevat työmaihin liittyen. Lupajärjestelmän uusimisessa ei ole tarpeen osallistaa lapsia.
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Kiitos!


