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Lasten yhdenvertaisuus toteutuu kunnan valinnoilla
Saat tämän kirjeen, koska olet ilmoittanut haluavasi vaikuttaa lasten puolesta kuntavaaleissa 18.4.2020.
Kiitos! Juuri nyt on erityisen tärkeää varmistaa, että kuntiin valitaan päättäjiä, jotka huolehtivat lasten
hyvinvoinnista koko vaalikauden ajan. Kuntavaalien 2021 tulos vaikuttaa vielä pitkään siihen, millaista
tulevaisuutta Suomi rakentaa koronapandemian jälkeen. Jos talouden tasapainoa haetaan leikkaamalla
lasten, nuorten ja perheiden palveluiden laadusta, näkyvät jäljet vuosikymmenten päästä niin kuntalaisten
hyvinvoinnissa kuin kunnan taloudessakin.

1/10

Köyhyys haavoittaa pitkäaikaisesti

lapsista kasvaa nyt

Lasten köyhyys on lähes kolminkertaistunut Suomessa vuosina 1995–2017. Koronakriisi

pienituloisessa perheessä

lomautuksineen ja työttömyyksineen on iskenyt erityisesti lapsiperheisiin ja lisännyt

24–36 %

lapsiperheistä on 2000-

niukkuutta kokevien määrää noin 55 000 perheellä. Kolmasosa joutuu lykkäämään
laskujen maksuja, lainalla eläminen on yleistynyt ja säästöjä käytetään päivittäismenoihin.
Osassa perheistä odotetaan maanantain kouluruokailua, jotta lapset saavat syötävää.

luvulla kokenut
toimeentulovaikeuksia.

Tiesitkö, että vanhempien työttömyydellä on negatiivisia vaikutuksia lasten
kouluttautumiseen ja hyvinvointiin myös myöhemmin elämässä? Huono-osaisilla nuorilla
on tutkitusti hyväosaisia heikompi itsetunto ja heiltä puuttuu useammin opiskeluun liittyvä
suunnitelma.
Vaikka toisin kuvittelisi, erityisen haavoittavaa köyhyys on vauvaikäiselle. Jatkuva
stressi rahasta voi johtaa siihen, että taloudellisen puutteen lisäksi perheessä on pulaa
myös hoivasta ja hellyydestä. Köyhyys vaikuttaa kuitenkin kaikenikäisten lasten arkeen
ja kehitykseen. Köyhien perheiden vanhemmat pelkäävät, että heidän lapsensa joutuvat
häpeämään tai tulevat kiusatuksi perheen elintason vuoksi.
Yksinhuoltajilla sekä työttömyys että pienituloisuus ovat muita yleisempiä. Kokopäivätyö
suojaa köyhyydeltä tehokkaimmin, joten kunta voi helpottaa yksinhuoltajien tilannetta
joustavilla lastenhoitojärjestelyillä sekä koululaisten aamu- ja iltapäivähoidolla.
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77 %
80 %

pienituloisten perheiden lapsista on ollut
ahdistunut perheensä taloustilanteen
vuoksi (hyvätuloisista 27 %)
on kokenut siitä stressiä
(hyvätuloisista 34 %).
(Pelastakaa Lapset: Lapsen ääni 2020)

Ulkopuolisuus satuttaa
Syrjinnän ja ulkopuolisuuden kokemukset ovat monelle lapselle arkipäivää.
Erityisen tuttuja ne ovat vähemmistöille, kuten esimerkiksi sateenkaarinuorille
sekä etnisille vähemmistöille. Kunnan tulee varmistaa, että jokainen lapsi ja
nuori kohdataan palveluissa asiallisesti ja että harrastamisen tilat ovat kaikille
turvallisia. Kunnassa tulisi olla sovitut toimintatavat syrjinnän tunnistamiseen
ja siihen puuttumiseen. Ammattilaisille tarjottavalla täydennyskoulutuksella
on myös merkitystä.
Joskus yhdenvertaisuuden toteutuminen vaatii positiivista erityiskohtelua ja mukautuksia niille, joilla on eniten
haasteita. Esimerkiksi vammaiset lapset tarvitsevat usein erityisjärjestelyitä ja apuvälineitä, jotta he voivat
osallistua siinä missä muutkin.

Lue lisää!

Helsingissä on pyritty puuttumaan kaupunginosien
eriytymiseen myönteisen erityiskohtelun
määrärahalla kouluille.

Mitä kunta voi tehdä?
Työllisyyden tukeminen siis sekä ehkäisee lapsiperheköyhyyttä että vähentää koronakriisin pitkäaikaisia
vaikutuksia. Kunta voi muillakin toimillaan lisätä tai heikentää lasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Moni pieni
juttu vaikuttaa valtavasti: joustaako koulukyyti niin, että lapsi voi jäädä matkan varrella harrastukseen?
Tarjoaako koulu kerhotoimintaa? Ja isommatkin jutut: onko lapsille ja nuorille helposti saatavilla perustason
psykiatrisia palveluita, jotka ehkäisevät ongelmia tulevaisuudessa? Ovatko lastensuojelun resurssit kunnossa?
Luistaako arki myös kahden kodin perheessä?
Yksi tapa vähentää eriarvoisuuden kokemusta on motivoiva ja
syrjäytymistä torjuva harrastus. Kunta voi huolehtia siitä antamalla
harrastustakuun, kohdentamalla harrastamiseen riittävästi varoja
ja toteuttamalla Suomen mallia, jossa jokaisella lapsella ja nuorella
on mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Lue lisää!
Esimerkiksi Iceheartsin sosiaalityön ja
joukkueurheilun yhdistävä toiminta
säästää jo yhden joukkueen osalta

2,8 miljoonaa

euroa sosiaali- ja terveyskuluissa.

79 %
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että yhteiskunnan tulisi
tarjota vähävaraisille lapsille
mahdollisuus harrastaa.

Keinoja on tarjolla
Perheiden tuen lisääminen nyt on paras tapa ehkäistä ongelmia
tulevaisuudessa. Perhekeskus voi tuoda matalan kynnyksen tukea
perheiden lähelle jo varhain ja lisätä tunnetta yhteisöllisyydestä.
Järjestöjen palvelut täydentävät kunnan omaa palveluvalikoimaa.
Lapset SIB -hankkeissa säästöjä haetaan tarjoamalla varhaista tukea
sijoittajien rahoilla ja siten pienentämällä myöhemmin lastensuojelun
korjaavia kuluja, jotka ovat aina suurempia.

Vaikka talous asettaa paineita, viisas kunta huolehtii lapsista ja perheistä. Se on paras panostus tulevaisuuteen.
AMMATILLISTEN PERHEKOTIEN LIITTO, AUTA LASTA, BARNAVÅRDSFÖRENINGEN, ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITTO, FOLKHÄLSAN,
HOPE, ICEHEARTS, IMETYKSEN TUKI, KASPER – KASVATUS JA PERHENEUVONTA, KEHITYSVAMMALIITTO, KEHITYSVAMMAISTEN
TUKILIITTO, KUUROVAMMAISTEN LASTEN VANHEMPIEN LIITTO, LASTEN JA NUORTEN KESKUS, LASTENSUOJELUN KESKUSLIITTO,
MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULIITTO,
MARTTALIITTO,
MONIMUOTOISET
PERHEET
-VERKOSTO,
NUORTEN
YSTÄVÄT,
OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ, PARASTA LAPSILLE, PARISUHDEVERKOSTO KATAJA, PELASTAKAA LAPSET, PESÄPUU,
PERHEHOITOLIITTO,
PIENPERHEYHDISTYS,
PINSKUT,
SATEENKAARIPERHEET,
SETA,
SOS-LAPSIKYLÄ,
SUOMEN
LASTENKULTTUURIKESKUSTEN LIITTO, SUOMEN UNICEF, SUOMEN VANHEMPAINLIITTO, VAMMAISTEN LASTEN JA NUORTEN
TUKISÄÄTIÖ, VAMMAISPERHEYHDISTYS JAATINEN, VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT, VÄESTÖLIITTO, YHDEN
VANHEMMAN PERHEIDEN LIITTO SEKÄ YHTEISET LAPSEMME.

ANNA ÄÄNI LAPSELLE!

Tsekkauslista kuntapäättäjälle:
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Onko kunnassasi jokaisella lapsella mahdollisuus harrastaa?
Onko kouluruoka laadukasta ja maistuvaa?
Onnistuuko koulukyyti kotiin joustavasti vai jääkö erityislapsi
ilman kerhoja?
Onko lapsille ja nuorille tarjolla perustason psykiatrisia
palveluita?
Toimiiko kunnassasi perhekeskus? Ovatko perhekeskuksen
palvelut kaikkien kuntalaisten saatavilla?
Onko kunnassasi tarjolla vuorohoitoa?
Onko lastensuojelulla riittävästi resursseja?
Onko yksinhuoltajien tarpeet huomioitu? Entä
sateenkaariperheiden?
Ovatko lähipalvelut esteettömiä ja saavutettavia?
Onko riittävästä vanhemmuuden tuesta huolehdittu odotus- ja
pikkuvauva-aikana?
Onko kunnassasi sovittu toimintatavoista syrjinnän
tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen?

Lue lisää:
www.lskl.fi/aanilapselle

Seuraa:
@aanilapselle

