AGENTTIPOSTIA
KUNNAN PALVELUT OVAT LAPSILLE
TÄRKEITÄ NYT JA TULEVAISUUDESSA
Lapsuus on arvokasta aikaa. Lapsen kuuluu voida hyvin, leikkiä, käydä koulua ja pitää hauskaa. Kunnan palvelut ovat lapselle tärkeitä, sillä ne muodostavat ison osan hänen arjen ympäristöistään. Lapsi on koulussa tai
päiväkodissa, hän harrastaa ja liikkuu paikasta toiseen. Kunnalla on siten iso vastuu lapsen arjen sujuvuudesta.
Sillä, mitä kunta näistä asioista päättää, on lapselle suuri merkitys tässä ja nyt.

Jokainen lapsi on nähtävä
Perusopetuslaki takaa lapselle turvallisen oppimisympäristön, josta kunnan on huolehdittava. Kiusaaminen ja
koulujen sisäilmaongelmat muodostavat tällä hetkellä
merkittävän uhan lasten hyvinvoinnille ja tulevaisuudelle.
Jos kunta ei pyri aktiivisesti ja nopeasti ratkaisemaan
homekoulujen ja -päiväkotien muodostamaa ongelmaa,
se riskeeraa kokonaisen sukupolven elämän. Arvioiden
mukaan 25-60 % Suomen kouluista on kosteus- ja
homevaurioisia.

?

Kysy ehdokkaalta: Onko kunnassa homekouluja tai
päiväkoteja, mikä on suunnitelmasi niiden suhteen?

Varhaiskasvatuksessa ja koulussa tulee olla riittävästi
valmiuksia hyvien kaverisuhteiden ja turvallisten ryhmien rakentamiseen, jotta saadaan ehkäistyä lasten yksinäisyyttä ja kiusaamista. Ryhmäkokojen on oltava sellaisia, että aikuinen pystyy ja ehtii näkemään lapsen ja
hänen tarpeensa oikeasti. Aikuisen tehtävä on huomata
ja huolehtia.

?

Kysy ehdokkaalta: Miten kunnassa ehkäistään kiusaamista?

OAJ:n huhtikuussa julkaistavan kyselyn perusteella
vain murto-osa peruskoulun opettajista kokee, että erityisopetuksen resurssit ovat riittävät. Opettajilla ei ole
valmiuksia tai mahdollisuuksia lapsen psyykkisen oireilun kohtaamiseen. Myös perusopetuksen oppimistulosten lasku on hälyttävää: noin 5 % ikäluokasta ei tavoita
osaamisen minimitasoa lukemisessa, matematiikassa ja
luonnontieteissä. Panostus opettajien täydennyskoulutuksiin, hyvinvointiin ja jaksamiseen sekä opetusryhmien
maltilliseen kokoon on suora investointi lapseen ja sitä
kautta koko kunnan tulevaisuuteen!

?

Kysy ehdokkaalta: Miten kunta resursoi erityisopetukseen sekä koulujen ja päiväkotien henkilökunnan
jaksamiseen ja hyvinvointiin?

Kunnan tehtävä on myös varmistaa, että lasten peruspalvelut ovat yhtä saavutettavia kaikille ja tukevat myös
esimerkiksi vammaisten lasten ja maahanmuuttajalasten
hyvinvointia.

?

Kysy ehdokkaalta: Miten aiot tukea lasten kerho- ja
harrastustoimintaa? Millä tolalla kunnan palveluiden esteettömyys ja yhdenvertainen saavutettavuus ovat ja miten aiot niitä edistää?

Hyvät peruspalvelut ovat lapsuuden
kivijalka
Lapsuus on tärkeää aikaa oppimisen, kasvamisen ja
kehittymisen kannalta, sillä hyvinvoinnin perusta luodaan lapsuudessa. Hyvät peruspalvelut tasaavat hyvinvointieroja ja siten ennaltaehkäisevät tuen tarvetta lapsen elämässä myöhemmin.
Jokaisella lapsella on oikeus omiin valintoihinsa. Valtion
ja kunnan tekemät päätökset kuitenkin vaikuttavat niihin ja lapsen mahdollisuuksiin elämässä.
Kunnan vastuulla on huolehtia siitä, että lapset elävät
ympäristössä, joka edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä
tarjoaa mahdollisuuksia toteuttaa itseään. Peruskoulun
8–9. luokan pojista jopa 19% on ylipainoisia (Kouluterveyskysely 2015). Selvitysten mukaan terveelliset ateriat
kunnan ruokapalveluissa eivät lisää kuntien kustannuksia.

Lapsen elämä on kokonaisuus, jota ei voi
jakaa sektoreihin
MLL:n Lasten ja nuorten puhelimessa kuuluu pienten
koululaisten yksinäisyys. Matalan kynnyksen jokapäiväinen tuki, kuten eka- ja tokaluokkalaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, voi olla yksittäisen lapsen elämän kannalta käänteentekevää.

?

Kysy ehdokkaalta: Miten kunnassa varmistetaan,
että kaikilla lapsilla mahdollisuus osallistua aamuja iltapäivätoimintaan? Onko toiminta resursoitu
niin, että myös erityistä tukea tarvitsevat lapset, yai
lapset joilla on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus
voivat siihen osallistua?

Lapsuus voi valitettavasti olla myös raskasta ja haastavaa aikaa, jolloin tarvitaan yhteiskunnalta vahvoja tukitoimia. Lapsella saattaa olla tarve erilaisille sosiaali- ja
terveyspalveluille, joiden järjestämisestä vastaa tulevaisuudessa maakunta. Maakunnan ja kunnan palveluiden
tulee toimia yhteistyössä, sillä lapsen elämää ei voi jakaa
sektoreihin. Niiden yhteistyön ja molemminpuolisen tiedonvaihdon järjestäminen on kriittisen tärkeää lapsen
arjen sujuvuuden kannalta.
Sote-uudistuksen jälkeenkin palvelut rakentuvat aina
lapsen arjen ja elinympäristön varaan. Yhteistyö lapsen
peruspalveluiden välillä on ehdoton edellytys avun saamiseksi. Esimerkiksi jos lapsi joutuu sairauden tai loukkaantumisen vuoksi käyttämään apuvälineitä, on varmistettava, ettei hän joudu sen vuoksi olemaan pois
koulusta. Tai jos lapsen kehitys herättää lastensuojelullista huolta, on varhaiskasvatuksen ammattilaisten tieto
lapsen arjesta hyvin tärkeää kokonaiskuvan saamiseksi.

?

Kysy ehdokkaalta: Millä tavalla olet pitänyt esillä
lasten peruspalveluita sote-uudistuksen maakunnallisessa suunnittelussa? Miten varmistat, että
kunta kerää oikeanlaista tietoa kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista?

Nyt tehtävät valinnat kaikuvat pitkällä
tulevaisuudessa
Hyvinvoinnin ja terveyden perusta rakentuu lapsuudessa. Jotta yhteiskunnan hyvinvointi- ja terveyserojen
kaventamisessa onnistuttaisiin, on investoitava lapsiin.
9.4.2017 teemme arvovalintoja. Katsommeko pitkälle
tulevaisuuteen ja varmistammeko lastemme hyvinvoinnin nyt? Vai nipistämmekö euroja oman tulevaisuutemme rakentajien hyvinvoinnista?

?

Bonusvinkki: Kysy ehdokkaalta, millaisia kokemuksia hänellä on lapsivaikutusten arviointien tekemisestä? Miten hän kehittäisi arviointien tekemistä
kunnassa?
Samalla voit ojentaa hänelle 5. agenttikirjeen
mukana lähetetyt infograafit lapsivaikutusten arvioinnista ja lapsibudjetoinnista!

Mitä kunnassa pitäisi tehdä? Järjestöjen toimenpide-ehdotukset:
•
•
•
•
•
•
•

Resursoidaan laadukkaaseen koulutukseen ja varhaiskasvatukseen ja pidetään ryhmäkoot pieninä
Seurataan koulujen ja päiväkotien sisäilmatilannetta kyselyin ja riittävin rakennustarkastuksin sekä
tehdään korjausratkaisut viivyttelemättä
Tarjotaan lapsille ja nuorille edullisia tai ilmaisia harrastusryhmiä ja liikuntapaikkoja
Huolehditaan, että kouluissa tarjottava ruoka on terveellistä ja ravitsevaa
Taataan aamu- ja iltapäivätoiminta kaikille 1. ja 2. luokkalaisille koululaisille
Huolehditaan perhepalveluista sekä niitä koskevasta neuvonnasta ja ohjauksesta
Toteutetaan lapsivaikutusten arviointi kaikessa päätöksenteossa
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