Lapsivaikutusten arviointi
Lapsivaikutusten arviointi – miksi?

Lapsivaikutusten arviointi – mitä?

•

LAVA on osa ihmisiin kohdistuvien vaikutusten (IVA) kokonaisuutta, lisäksi on muita ennakkoarvioinnin (EVA) kohteita,
esim. ympäristö-, talous-ja yritysvaikutusten arviointi

•

•

Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tavoitteena on
tarkastella kokonaisvaltaisesti sitä, miten

•

•

Lapsi otetaan huomioon erilaisissa yhteiskunnallisissa
toimenpiteissä ja päätöksissä

•

Millaisia vaikutuksia päätökset aiheuttavat ja

•

Millaista tietoa lapsista ja päätöksen vaikutuksista on
päätöksenteon taustalla.

Millaisia vaikutuksia päätöksellä olisi lapsiin nuoriin ja heidän
perheisiinsä? Miten asia voidaan toteuttaa lasten kannalta
parhaalla mahdollisella tavalla?
Mitä vaikutuksia eri vaihtoehdoilla on erilaisissa tilanteissa
olevien lasten hyvinvointiin (esim. erityistä tukea tarvitsevat,
vähemmistöihin kuuluvat, heikommassa asemassa olevat) ?
• perustarpeet
• fyysinen kehitys
• psyykkinen kehitys
• emotionaalinen kehitys
Lapsivaikutusten
• sosiaalinen kehitys
• ihmissuhteet
arvioinnilla
• turvallisuus
parempia
• oppiminen
päätöksiä
• terveys
• palveluiden saanti
• vapaa-aika
• mahdollisuus osallistua
ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin
Olemassa olevan tiedon hyväksikäyttö
Lasten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien järjestäminen

•

Lapsivaikutusten arvioinnilla selvitetään, miten päätös voidaan toteuttaa lasten edun kannalta parhaalla mahdollisella
tavalla.

•

Lapsivaikutusten arvioinnissa tarkastellaan lasten hyvinvointiin ja oikeuksiin vaikuttavia tekijöitä kokonaisuudessaan
-Hyödyt ja haitat.

•

Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin olennainen osa
on lasten ja nuorten omien mielipiteiden ja kokemusten selvittäminen. Sen vuoksi se on myös väline, jolla voidaan vahvistaa lasten osallisuutta päätöksentekoon.

•
•

Lainsäädännöllisenä perustana perus-ja ihmisoikeudet
sekä erityisesti YK:n lapsen oikeuksien sopimus, jonka
noudattamiseen Suomi on sitoutunut.

Lapsivaikutusten arviointi –miten?

•

•

Muu lainsäädäntö: mm. kuntalaki, hallintolaki

Lapsivaikutusten arviointi
– milloin?

•

•

•

Suoraan lapsia koskettavissa päätöksissä (esimerkiksi kouluverkkoa, lastensuojelun toteutusta, harrastustoimintaa koskevat päätökset)

•

•

Isoa joukkoa lapsia koskettavissa päätöksissä (esimerkiksi
kouluverkkoa tai varhaiskasvatusta koskevat päätökset)

•

•

Sellaisissa päätöksissä, jotka koskettavat pientä joukkoa
lapsia, mutta lapsen hyvinvoinnin kannalta merkityksellistä
asiaa (esimerkiksi lastensuojelun avohuollon tukitoimia toteutusta koskevat päätökset)

•

Arvioi lapsivaikutusten arvioinnin tarpeellisuus aina myös
epäsuoraan lapsia koskevassa päätöksenteossa (esimerkiksi
aikuisten palveluita koskevat päätökset, ympäristöön liittyvät
päätökset)

•

Valmistele isossa asiassa laajempi arvio, pienessä mutta merkittävässä asiassa rajatumpi arvio.

Verkkosivut:
stm.fi/lape

Twitter:
@STM_Uutiset
@THLlapemuutos

#lapemuutos
#kärkihanke

•
•
•
•

Luo perusta lapsivaikutusten arvioinnille
• Tiedota lapsivaikutusten arvioinnista:
kunta-ja maakuntapäättäjät, johtavat viranhaltijat,
lasten parissa työskentelevät, kuntalaiset
• Lakipohja, mihin lapsivaikutusten arviointi perustuu
Tunnista, milloin lapsivaikutusten arviointia tarvitaan
• Määrittele arvioinnin laajuus ja menetelmät
Osallista lapset arvioinnin tekoon
• Hyödynnä olemassa olevaa tietoa
• Kuule lapsia
Analysoi koottu tieto
• Hyödynnä tulosten tulkinnassa lapsia ja
moniammatillisti asiantuntijoita
• lMiten päätös voidaan toteuttaa lasten kannalta
parhaalla mahdollisella tavalla
• Tunnista riskiryhmät
negatiivisia vaikutuksia
		
lieventävät keinot
Päätöksenteko
Tuo esiin lapsivaikutukset (kirjaa mitä
ei ole voitu selvittää/saatu selvitettyä)
Tiedota päätöksestä
Seuraa millaisia vaikutuksia päätöksellä on lapsiin

Lapsivaikutusten arviointi
Työskentelyä monikulttuurisuuden teeman
ympärillä

Lasten osallisuus Hervanta-Vuores-alueen
perhekeskuspalveluiden kehittämisessä
•

Onko alueella syrjintää/rasismia? Jos on, miten näkyy arjessa? Mitä pitäisi tehdä, että syrjintä/rasismi vähenisi? Lapset keskustelivat
pienissä ryhmissä (3 hlö/ryhmä) ja kirjasivat miten syrjintä näkyy koulussa, asuinalueella ja vapaa-ajalla.
Koulussa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



Mitä palveluita alueella on lapsille, nuorille ja lapsiperheille? Missä palvelut sijaitsevat? Mitä
puuttuu? Missä palveluja voisi olla?
Työskentely alueellisen lasten parlamentin ja alueen oppilaiden kanssa (3-6 lk)
Työskenneltiin karttojen kanssa, merkittiin palveluita kartalle

•
•

paikat, joissa käy (sininen x=ns. sisäpaikat, rakennukset;
vihreä x=viheralueet, puistot, ulkoliikuntapaikat ym.)
oma asuinpaikka (oranssi x)
missä voi tavata kavereita (pinkki x)
missä voisi olla hyvä kohtaamispaikka (pinkki o)
vaaralliset, pelottavat paikat (sininen o)







Koulussa olen kokenut syrjintää 4. luokalla. En muista miten se alkoi, mutta melkein kaikki mun luokan tytöt kiusas mua, mutta kiusaamista ei enää näy
Koulussa koin syrjintää 1.-5. -luokalla painoni ja osittain perheeni takia.
Kiusataan jotakin eikä päästetä leikkiin tai peliin mukaan.
Jotakin haukutaan emme tiedä ketä
Ei oteta toista leikkiin
Koska ”huijaa”
Koska on eri vaatteet
Tehdään asioita luokkina -> ei tyttö-poika-jakoja
Sukupuolen
Ihon värin mukaan
Tytöt syrjivät tummaa tyttöä
Haukkuminen
Vaikka valvojalle kertominen
Tutustuminen eri kulttuureihin

Asuinalueella:
•
•

Varmaan mutta emme tiedä asiasta
Taloyhtiössä on vaihteluja. Toisissa taloissa on riitoja ja toisissa ollaan sovussa.

•
•

Netissä
Whatsapp-syrjintä

Vapaa-aika

Sukupuolisyrjintä
Kokemus esim. monikulttuurisista vähentää syrjintää
Lapset eivät syrji, usein asenteet tulevat aikuisilta
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Nopean avun saamisen polut

Teemana kohtaamispaikka

• Mistä saa nopeasti apua: väkivaltatilanne kaverin
kotona/tapaturma/vanhempien ero/kiusaamistilanne, johon ei saa apua
koulusta. Lapset työskentelivät 3 hlön ryhmissä, tekivät kuvitteellisen
hahmon, jolla on erilaisia tilanteita.

Mielikuvaharjoitus kohtaamispaikasta: millainen se on, minkälainen sisustus, mitä siellä voi tehdä, keitä siellä on…
•

iso talo, sisällä iso futiskenttä, pelejä (konsoli- ja lautapelejä)

•

kilttejä aikuisia

•

ei hirveen iso talo, siellä on pelihuone, kahvila ja piha, josta pääsis puistoon

•

nuorisotalo kouluun, koulu on iso talo, jossa iso sali, pöytäkiekko ja pingis (kuvaus nykyisestä koulusta)

•

hirveen iso, Superpark, iso futiskenttä, jättikioski

•

pieni paikka, alakerrassa pelipaikka, ylhäällä futispaikka

•

iso voimistelusali, oleskelutila, jossa voi pelailla

•

alakerta lasinen, sohva, säkkituoleja, säkkityynyjä, sänkyjä, patjoja, ikkunoita, joista näkee ulos ja kaappeja tavaroille

2

Björghen, 9 v
tapaturma: murtunut jalka
-> 112, sairaalassa tulee suuri
leikkaus
väkivalta kaverin kotona: ottaa
yhteyden 112, kaverin vanhemmat
joutuu puhutteluun
vanhempien ero: menee psykologin
luokse ja taluttaa vanhempansa
väkisin mukaan. sen jälkeen kaikki
menee hyvin.
kiusatuksi tuleminen: pyytää
rehtoria puhuttelemaan kiusaajaa.
Tässä tilanteessa häntä heitettiin 5
kertaa kananmunalla.
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Millaisia ongelmia, huolia ja murheita lapsi voi elämässään
kohdata?
Väkivalta, ahdistus, kaveriongelmat, päihteet, perheongelmat,
syrjintä, murrosikä, huonot piirit, vanhempien ero, kiusaaminen
Väkivalta = perheväkivalta, kaveri…, fyysinen…, henkinen…
Ahdistus: fyysinen ja henkinen, julkinen ahdistelu kadulla
Kaveriongelmat: syrjintää
Päihteet: Hervanta = päihteet = Hervanta
Perheongelmat: alkoholi, päihteet, väsymys, väkivalta,
henkinen painostus
Syrjintä: kaveri- ja harrastuspiireissä
Huonot piirit: päihteidenkäyttö, päihde piirit, syrjinnät piireissä
-

3

•

Syrjintä
Ei rahaa / rahahuolet
Sairaudet
Välinpitämättömät vanhemmat
Läheisen tai sukulaisen kuolema
Kiusaaminen
Perheväkivalta
Ei kavereita
Vaikeuksia koulussaKotiongelmia
Syrjintää
Kiusaamista
Itsetunto-ongelmia
Vanhempien ero
Vähän harrastuksia, pitää olla ninja
harrastus
Puukot
Varkaat
Juopot

-

Vanhempien ero
Kiusaaminen
Kotieläimen kuoleminen
Muuttaminen
Koulun vaihtaminen
Vanhempien huutaminen ilman syytä
Sairaus
Koulukiusaaminen
Vanhempien riitely
Vanhempien ero
Syrjintää koulussa
Epäturvallinen koulumatka
Vanhemmilla päihdeongelmia
Opettaja kiusaa
Rahaongelmia (vanhemmilla)
Vanhempien ero
Kiusaaminen
Syrjintä

Vapaa-aika

•

•

harrastukset

•

perhe

•

•

yhtenäinen perhe

kaverit

•

hyvät välit

•

oma aika

•

turvallinen

•

turvallisuuden tunne

•

ei tarvitse pelätä

•

•

•

aktiivinen

•

iloinen

•
•

ruokavalio
hygienia

•

mielenterveys
•

Turvallisuus
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koulukuraattori, koulupsykologi

•

opettaja: jollekin opettajalle (omalle), opettajasta riippuen; kahden kesken jutella
opettajan kanssa esim. oppilas voi varata opettajalle ajan keskusteluun, mitä kuuluu –
kirje, opettaja voi kysellä mitä kuuluu (aitoa kuulemista)

•

sukulainen (täti, serkku, veli, mummi, vaari, eno…); voi tarvita tukea tilanteesta riippuen

•

kummit

•

valmentaja (esim. futiksessa)

•

perhekeskuksessa pitäisi olla psykologi, jonka kanssa voisi jutella

•

on hyvä, että tuntee vähän, tietää sen, jolle menee juttelemaan

•

aikuisen, jolle voi jutella pitäisi olla ystävällinen, jaksaa kuunnella, olla ymmärtäväinen,
hänen pitäisi auttaa, ei ole tiukka
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•

voi vaikeuttaa harrastamista tai asumista

•

ei välttämättä pääse kouluretkille mukaan

•

ei voi lomailla ulkomailla

•

koulussa jotkin asiat maksavat

•

•

Mihin asioihin lasten pitää voida vaikuttaa?

yksityisyys

•

ympäristöön

•

turvalliset koulumatkat

•

harrastuksiin

•
•

tietoturva
turvallinen koti

•

kiusaamiseen

•

turvallinen ympäristö

•

esim. perheen lomakohteisiin

Asuminen
•

•

perhe

•

turvallinen koti

•

pitää olla riittävästi tilaa

•

sähköt ja vesi

•

turvallinen sijainti

Ihmissuhteet
•

hyvät vanhemmat jotka välittävät

•

hyvät kaverit

•

hyvät sukulaiset

•

kivat opettajat

•

ihmiset jotka välittävät

Liikenne ja liikkuminen
•

koulumatkan pituus

•

turvallinen koulumatka

•

turvalliset kadut

•

julkinen liikenne, lasten tarpeen mukaan

•

katuvalot
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Millä sähköisten palveluiden kanavilla lapsia
voi tavoittaa?

Mistä lapsi voi saada apua, kun vanhemmat eroavat? Kenen kanssa asioista voi puhua?
•

Perheen rahatilanne

•

keltaisella merkityt aiheita, joista lasten
mielestä voisi olla vertaistukea

Lapset työskentelivät 4 hlön ryhmissä eri teemoista,
ajatuksista koottiin video

Perhe
•

Terveys

Työskentelyn tuloksia eropalveluiden tiimoilta
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LASTEN HYVÄN ELÄMÄN EVÄÄT

Vertaistuesta…
Vertaistuki: Millaisissa asioissa lapset tarvitsevat
vertaistukea? Pareittain listattiin mahdollisia ongelmia ja
huolenaiheita/vaikeita elämäntilanteita, ympyröitiin ne,
joihin voisi olla apua vertaistuesta
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Oppilaat kertoivat mitä sähköisiä välineitä käyttävät ja mistä etsivät tietoa,
he mainitsivat seuraavia kanavia:
• Instagram
• Snapchat
• YouTube
• Whatsapp
• Musical.ly
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Ammattilaiset hyödynsivät lasten tuottamaa materiaalia kehittämistyön
tukena suunnitellessaan Hervanta-Vuoreksen alueen perhekeskuspalveluita.
Lisätietoja
Tiia Heinäsuo
Lapsiasiamies
Tampereen kaupunki
tiia.heinasuo@tampere.fi

Verkkosivut:
stm.fi/lape

Twitter:
@STM_Uutiset
@THLlapemuutos

Miia Nivala
Nuoriso-ohjaaja
Tampereen kaupunki
miia.nivala@tampere.fi

#lapemuutos
#kärkihanke

