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Lapsi keskiöön hyvinvointialueiden rakentamisessa
Uudet hyvinvointialueet tulee rakentaa alusta alkaen lapsen oikeuksia vahvistaviksi.
Lapset, nuoret ja perheet on otettava mukaan jo suunnitteluvaiheessa, jotta
palvelurakenteesta saadaan käyttäjien näkökulmasta toimiva. On helpompaa rakentaa
heti hyvää kuin korjata pieleen mennyttä jälkikäteen.
Aluevaaleissa valittavat päättäjät ovat merkittävässä roolissa lasten edun, lapsen
oikeuksien ja perheiden hyvinvoinnin toteutumisessa omalla alueellaan. Huolehtimalla
lapsivaikutusten arvioinnista sekä lasten, nuorten ja
perheiden osallisuudesta he voivat vaikuttaa
kauaskantoisesti alueensa tulevaisuuteen.

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
KÄYTTÖÖN ALUSTA ALKAEN

Miten
hyvinvointialueesta
rakennetaan lapsille
hyvä?

Uusien hyvinvointialueiden rakentamisessa tulee ottaa
heti alusta alkaen käyttöön lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvointia tukevat käytännöt, kuten lapsivaikutusten arviointi
ja lapsibudjetointi.

Lapsivaikutusten arviointi vahvistaa päättäjien ymmärrystä siitä, mitä
päätös tulee tarkoittamaan lasten ja perheiden arjessa. Sen avulla lapsille ja
perheille haitalliset päätökset voidaan välttää ja päätyä parhaaseen
mahdolliseen lopputulemaan. Sen toteuttamiseen on tarjolla paljon materiaalia
ja hyväksi havaittuja valmiita malleja ja työkaluja.
Lapsivaikutusten arvioinnin lisäksi hyvinvointialueilla on otettava käyttöön
lapsibudjetointi, joka tarkoittaa lapsiin kohdistuvien varojen analysointia,
arviointia ja vaikuttavuuden vahvistamista.
Lue lisää:
www.lskl.fi/vaikuttamistyo/lapsivaikutusten-arviointi/
www.mll.fi/lapsiin-ja-nuoriin-kohdistuvat-vaikutukset-arvioidaan/
www.lskl.fi/vaikuttamistyo/lapsibudjetointi/

Lapsia, nuoria ja perheitä tulee kuulla
Lapsilla ja nuorilla on paljon tietoa, jota ei saada päätöksenteon ja toiminnan
kehittämisen tueksi muutoin kuin kuulemalla heitä. Lasten ja nuorten kuulemiselle
ja osallisuudelle tulee luoda rakenteet, jotka kirjataan hyvinvointialuestrategiaan.
Lasten, nuorten ja perheiden tulee osallistua palvelujen kehittämiseen sekä palvelun
käyttäjinä että väestöryhmänsä edustajina. Erityistä huomiota tulee kiinnittää
heikoimmassa asemassa oleviin lapsiin ja nuoriin ja heidän oikeuksiinsa.
Lue lisää:
www.mll.fi/lapsia-ja-nuoria-kuullaan-hyvinvointialueen-toiminnassa/

Perheiden palvelut kuntoon
Hyvinvointialueen asukkaille oleellista on, että apua saa silloin kuin tarve on. Palvelujen siirtymisen
hyvinvointialueille tulee tarkoittaa palvelujen laadun ylläpitoa ja parantumista, myös syrjäseuduilla.
Hyvinvointialueen on pystyttävä määrittämään alueensa kunnille lasten ja nuorten sote-palveluita koskeva
palvelulupaus.
Lasten, nuorten ja perheiden palvelupolut tulee alusta alkaen luoda sujuviksi yhteistyössä kuntien ja
järjestöjen kanssa. Kansalaisjärjestöt ovat hyvinvointialueille tärkeitä kumppaneita ja niiden
toimintaedellytykset on turvattava ilman katkoksia. Hyvinvointialuestrategiassa on linjattava, miten
järjestöjen tarjoama tuki, neuvonta ja ehkäisevä toiminta nivotaan osaksi sote-keskuksien toimintaa.

anna ääni
lapselle!

Lasten ja nuorten perustason
mielenterveyspalvelujen sekä oppilas- ja
opiskelijahuollon saatavuus lähellä lapsia ja
nuoria tulee varmistaa. Perhekeskusten
tarjoamien palvelujen ja tuen on oltava
käytössä alueen jokaisessa kunnassa
yhteisesti linjatulla tavalla.
Perheille voidaan tarjota juuri heidän
tarvitsemansa apu, kun palveluiden
suunnittelemisen ja kehittämisen
lähtökohdaksi otetaan lasten ja perheiden
moninaisuus, yhdenvertaisuus ja erilaiset
perhetilanteet.

Anna ääni lapselle -kampanja tarjoaa hyvinvointialueiden päättäjille
helppokäyttöistä materiaalia lapsen edun ajamiseen omalla alueellaan,
tietoa hyväksi havaituista työkaluista mm. lapsivaikutusten arviointiin,
vaikuttamiseen sopivia somekuvia ja infograafeja sekä
asiantuntijakirjoituksia siitä, miten lapsen etu toteutuu hyvinvointialueella.
Kampanja on poliittisesti sitoutumaton. Se on sitoutunut ainoastaan lapsen
edun toteutumiseen ja tarjoaa tietoa ja välineitä kaikkien puolueiden
edustajille.

Lue lisää:
www.lskl.fi/aanilapselle

Seuraa:
@aanilapselle

KAMPANJASSA MUKANA OVAT: 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,
PARISUHDEKESKUS
KATAJA,
PELASTAKAA
LAPSET,
PESÄPUU,
PERHEHOITOLIITTO, PIENPERHEYHDISTYS, PINSKUT, SATEENKAARIPERHEET, SETA, SOS-LAPSIKYLÄ, STIFTELSEN BENSOW, SUOMEN
PUNAISEN RISTIN NUORTEN TURVATALOT, SUOMEN LASTENKULTTUURIKESKUSTEN LIITTO, SUOMEN UNICEF, SUOMEN VANHEMPAINLIITTO,
VAMMAISTEN LASTEN JA NUORTEN TUKISÄÄTIÖ, VAMMAISPERHEYHDISTYS JAATINEN, VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT,
VESAISTEN KESKUSLIITTO, VÄESTÖLIITTO, YHDEN VANHEMMAN PERHEIDEN LIITTO SEKÄ YHTEISET LAPSEMME.

