
Olemme onnellisia, että haluat yhdessä kanssamme saada lapsen äänen 
kuulumaan kirkkaana kunnallisvaaleissa 2017. Tämä on ensimmäinen 
agenttikirjeesi 

Taloudelliset paineet ovat viime aikoina voimakkaasti värittäneet politiikkaa 
sekä kansallisella että kunnallisella tasolla. Tahdomme kiinnittää ihmisten 
huomion siihen, kuinka tärkeää juuri nyt on tehdä hyviä päätöksiä kunnissa 
lapsiin ja perheisiin liittyen. Hallituksen tekemät leikkaukset ovat vaikutta-
neet kuntien kykyyn ja mahdollisuuksiin huolehtia kuntalaisista.

Pahimmillaan leikkaukset ovat vaarantaneet lasten yhdenvertaisuuden 
toteutumisen. Esimerkiksi 1.8.2016 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain 
muutoksen myötä kunnat voivat halutessaan rajoittaa päivähoito-oikeutta. 
Kaikki kunnat eivät ole tähän kuitenkaan lähteneet. Uudistuksen valmiste-
lussa ei tehty lapsivaikutusten arviointia. (Lisätietoa esimerkiksi Lastensuo-
jelun Keskusliiton kantelusta Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealle)

Talouden vaatimukset määrittävät aikaamme, mutta jos lapsista ei huo-
lehdita, säästöt vaikuttavat lapsiin pitkään, jopa yli sukupolvien. Vahvan 
yhteiskunnan on huolehdittava nimenomaan haavoittuvimmista yksilöis-
tään, tai se ei pysy vahvana. Säästötoimet eivät saa kohdentua heikoimpiin!

Sinä päätät, miten toimit agenttina 
Lapsi- ja perhejärjestöt tekevät työtä yhdessä sinun ja muiden agenttien 
kanssa, jotta saisimme lapsen äänen kuuluville kuntavaaleissa 9.4.2017. Kii-
tos kun lähdit mukaan!

Lähetämme agenteille uutiskirjeen noin kerran kahdessa viikossa. Uutiskirje 
voi sisältää tutkimustietoa, infografiikkaa, tarinoita, esimerkkejä, tilastoja, 
somemateriaalia, videolinkkejä, kuvituksia tai julisteita. 

Voit jakaa materiaaleja oman alueesi kaupan ilmoitustaululla tai postikont-
torissa tai sähköisesti sosiaalisessa mediassa – missä tahansa, missä tavoi-
tat niitä ihmisiä, jotka voivat vaikuttaa siihen, että lapsen ääni nousee esiin 
kunnallisvaaleissa. Ääni lapselle -agenttina et sitoudu mihinkään. Sinun ei 
tarvitse levittää materiaaleista mitään tai voit valita niistä ne, jotka sinusta 
tuntuvat toimivilta ja olennaisilta.

AGENTTIPOSTIA

Tervetuloa Ääni lapselle -agentiksi!

#vaaliohjelma 
#kuntavaalit2017 
#lapsivaikutukset 

#äänilapselle

https://www.lskl.fi/teemat/lapsen-oikeudet/varhaiskasvatusoikeuden-rajaaminen-asettaa-lapset-epatasa-arvoiseen-asemaan/ 
https://www.lskl.fi/teemat/lapsen-oikeudet/varhaiskasvatusoikeuden-rajaaminen-asettaa-lapset-epatasa-arvoiseen-asemaan/ 


Parasta
LaPsiLLe ry

Vaaliohjelmassa mukana:

Tammi-, helmi-, maaliskuu!
Tuomme esiin eri teemoja lapsiin liittyen alkuvuodesta:

• Tammikuu: Lapsuuden rakennusoppi – laadukkaat 
peruspalvelut kunnissa

• Helmikuu: Inhimillisyyttä ja investointeja – lapset 
ovat kannattava sijoitus

• Maaliskuu: Palvelut kunnissa – sote-uudistuksessa 
muistettava lapsi

Toivotamme ihanille agenteillemme onnellista joulun seutua ja uutta vuotta. Aloitetaan yhteinen vaikuttamistyö 
ja annetaan lapsen äänen kaikua kirkkaana kuntavaaleissa 2017!

PS: Moni puolue rakentaa parhaillaan vaaliohjelmaansa. Mitäpä jos kysyisimme ehdokkailta vaikka Twitte-
rissä, näkyykö vaaliohjelmassa lapsivaikutusten arviointi?

Agenttikirjeiden alustava aikajana löytyy tästä alta, 
mutta pidätämme oikeuden muuttaa ja tarkentaa suun-
nitelmia matkan varrella  Agenttikirjeet ja niihin liit-
tyvä vaikuttamismateriaali julkaistaan myös jälkikäteen 
Lastensuojelun Keskusliiton verkkosivustolla, mutta 
annamme agenteillemme aina muutaman päivän etu-
matkan niiden hyödyntämiseksi. 


