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1 Johdanto 
 
 
 
 
Valtioneuvosto hyväksyi 22.3.2012 kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman.1 

Perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutumi-
nen.2 Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus on laatinut toimintaohjelman konkretisoidak-
seen hallituksen perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvollisuutta sekä vahvistaakseen 
suomalaista yhteiskuntaa tehostamalla yksilön oikeuksien toteutumista. Poikkihallinnol-
lisen toimintaohjelman painopiste on konkreettisissa hankkeissa, joista yksi liittyy osal-
listumisoikeuksien yhdenvertaiseen edistämiseen. Hankkeessa muun muassa selvitetään 
lasten ja nuorten osallistumisoikeuksien edistämistä, jotta lainsäädäntö ja politiikat saa-
taisiin yhtenäisiksi YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimuksen periaatteiden kanssa. 
Taustana on Euroopan neuvoston politiikkatutkinta Lasten ja nuorten osallistuminen 
päätöksentekoon Suomessa.3 
 
Tässä selvityksessä tarkastellaan Euroopan neuvoston ja YK:n Lapsen oikeuksien komi-
tean lasten ja nuorten osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyviä suosituksia ja niiden 
toimeenpanoa Suomessa. Suositusten seurantatietoja on koottu virkatyönä opetus- ja 
kulttuuriministeriössä ja oikeusministeriössä. Lokakuussa 2013 järjestetyssä työpajassa 
arvioitiin suositusten toteutumista ja vaikutuksia sekä pohdittiin suositusten toimeenpa-
non edistämiskeinoja noin 30 alan asiantuntijan voimin. Lapsiasiainvaltuutettu piti tilai-
suudessa kommenttipuheenvuoron. Keskustelua kehittämistarpeista jatkettiin vielä Ota-
kantaa.fi-palvelussa. Lisäksi Nuorisotutkimusverkosto kokosi tutkijoilta kirjallisen pa-
lautteen luonnosvaiheessa olleesta selvityksestä. Käsillä olevaa selvitystä käytetään 
muun muassa valtioneuvoston demokratiapoliittisen selonteon aineistona. 
 
 

  

                                                 

 
1 s. 52; Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma 2012–2013. Oikeusministeriön selvityksiä ja 
ohjeita 18/2012. 
2 Suomen Perustuslaki 22§ 
3 Lasten ja nuorten osallistuminen päätöksentekoon Suomessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 
2011:27. 
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1.1 Nuorten osallistumisen nykytila 
 
 
Uusimman nuorisobarometrin mukaan suomalaiset nuoret ovat aiempaa kiinnostuneem-
pia politiikasta.4 Myös monet muut indikaattorit osoittavat nuorison olevan aiempaa 
kiinnittyneempiä poliittiseen järjestelmään: vaikuttaminen oman asuinalueen suunnitte-
luun ja palveluihin on lisääntymässä, usko demokratian toimivuuteen ja eduskuntaan on 
vahvistumassa, yhteenkuuluvuuden tunne suomalaiseen yhteiskuntaan on entistä tii-
viimpää ja entistä useampi haluaisi itse olla mukana politiikassa. 
 
Yksioikoiset puheet legitimiteettikriisistä tai politiikan arvostuksen romahtamisesta ei-
vät siis näiden tietojen valossa vaikuta uskottavilta. Suomessa asuvien nuorten kansalai-
suus ylittää pelkän muodolliseen asemaan pohjautuvan kansalaisuuden. Nuoret tuntevat 
verrattain vahvaa ja kasvavaa yhteenkuuluvuutta yhteiskuntaan ja sen instituutioihin. 
Tämä yhteenkuuluvuus ei kuitenkaan automaattisesti tuota halua vuorovaikutukseen 
poliittisen järjestelmän kanssa, tai aktivoi muuhun toimintaan kansalaisyhteiskunnassa, 
taloudessa tai vahvemmin edustuksellisen demokratian puitteissa. Nuorten luottamus 
yhteiskuntaan tai kiinnostus politiikkaan ei ensisijaisesti kanavoidu äänestämiseen tai 
poliittiseen järjestötoimintaan. Tämä kertoo siitä, että kiinnostus ja luottamus eivät yk-
sinään ole riittävä ehto toiminnalle. 
 
Äänestäminen koetaan edelleen tärkeäksi keinoksi vaikuttaa, ja aktiivisuus demokratian 
eri toimintatavoissa kasaantuu. Tulokset myös osoittavat, että poliittiset kysymykset 
näyttäytyvät yksilöllisinä valintoina, eivät niinkään kollektiivisina ja jaettuina periaat-
teina. Nuorille esimerkiksi äänestämättömyys ei näyttäydy aktiivisena poliittisena valin-
tana, vaan pikemminkin vaalipassiivisuutena tai oman elämäntilanteen ja puolueiden 
edustaman toimintatavan kohtaamattomuutena. Ei siis näytä siltä, että nuoret olisivat 
hylkäämässä edustuksellista demokratiaa. Pikemminkin muiden vaikuttamisen tapojen 
voi nähdä täydentävän tätä demokratian muotoa. 
  

                                                 

 
4 Kappaleen teksti perustuu Sami Myllyniemen ja Tomi Kiilakosken artikkeliin Nuorten yhteiskunnalliset 
osallistumistavat ja asenteet, joka julkaistiin 17.10.2013 osana Sami Borgin toimittamaa teosta Demokra-
tiaindikaattorit 2013. Artikkelin aineisto perustuu vuoden 2012 nuorisobarometriin. Valtioneuvoston aset-
tama nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora kytkee vuosien 2013–2015 nuorisobarometrit LANUKE:n 
osallisuus-, yhdenvertaisuus- ja arjenhallintateemoihin. Osallisuusteemaa käsitellään vuonna 2013, ja sen 
tausta-aineistona on vuonna 2010 toteutettu peruspalvelujen arviointi, jolla kartoitettiin nuorisovaltuusto-
jen ja muiden nuorten vaikuttajaryhmien näkemyksiä nuorisolain 8. pykälän mukaisten vaikuttamismah-
dollisuuksien toteutumista. Satunnaisotantaan perustuvalla nuorisobarometrilla pystytään kartoittamaan 
myös muiden kuin vaikuttajaryhmissä aktiivisesti toimivien nuorten näkemyksiä vaikuttamismahdolli-
suuksistaan. Kyseinen nuorisobarometri tuottaa tausta-aineistoa myös valtioneuvoston vuonna 2014 an-
nettavan demokratiaselonteon valmisteluun. 
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Politiikka ja yhteiskunnalliset instituutiot eivät ole nuorille kohteita, joiden eteen pitäisi 
tehdä töitä. Niiden suhteen voi olla luottavainen mutta toiminnallisesti välinpitämätön. 
Nuorisotutkimuksessa ilmiötä on selitetty sillä, että nuoret voivat tulla yhteiskunnan jä-
seniksi olettaen ja kokien, että rakenteet ovat valmiina ja että ne pysyvät pystyssä ilman 
nuorten aktiivista työpanosta. Mutta olisiko tällainen kokemus jotenkin muunnettavissa 
toiminnaksi ja vahvaksi osallistumisen kulttuuriksi? Ainakin se edellyttäisi, että asioista 
voitaisiin käydä keskustelua. Kokemus valmiista rakenteista voitaisiin purkaa mietti-
mällä, miten asiat toimivat ja voisivatko ne olla toisin. 
 
Nuorisobarometrin lisäksi nuorten osallistumista on kuvattu lukuisissa muissa aineis-
toissa. Valtakunnallisen kouluterveyskyselyn kautta selvitetään 8.- ja 9.-luokkalaisten, 
lukiolaisten ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten kokemuksia osallisuudesta. 
Tulokset näyttävät, että osallisuus on parantunut. Tärkeätä on kuitenkin etenkin seurata 
miten heikommassa asemassa olevien osallisuus kehittyy. Vuoden 2013 nuorten vapaa-
aikatutkimuksen “Nuoria liikkeellä” mukaan nuorten järjestökiinnittyneisyydessä ei ole 
tapahtunut muutoksia. Toiminnassa tai jäsenenä on nyt 53 prosenttia kun luku oli vuon-
na 2001 51 prosenttia ja vuonna 1998 52 prosenttia.5 
 
Lapsiasiavaltuutetun toimisto raportoi vuosittain valtioneuvostolle toiminnastaan sekä 
lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien tilasta Suomessa. Joka vuosi ilmestyy lap-
siasiavaltuutetun vuosikirja, josta käy ilmi, mistä asioista kansalaiset ovat ottaneet yhte-
yttä. Vuonna 2012 yhteydenottoja oli yli 500, joista suurin osa koski lastensuojelun avo- 
ja sijaishuoltoa. Kouluaiheiset yhteydenotot lisääntyivät kuten myös yleiseen lasten 
kohteluun ja oikeuksiin liittyvät yhteydenotot. Moni lastensuojelun asiakas lapsi ja nuo-
ri ilmoittaa, että heillä on hyvin vähän tietoa lastensuojelua ja sijaishuoltoa valvovista 
viranomaisista, eivätkä he koe tulevansa kuulluiksi.6 
 
Vuonna 2012 lapsiasiavaltuutetun toimisto selvitti yhdessä Lasten parlamentin kanssa 
lasten ja nuorten omia näkökulmia hyvään kuntaan. Vastanneista 36 prosenttia (50 kpl) 
koki pystyvänsä vaikuttamaan kuntansa asioihin. Isompi osa kyselyyn vastanneista, 
42 prosenttia (58 kpl), koki, ettei vaikuttamismahdollisuuksia juuri ole. Kun kysyttiin 
miten lasten vaikuttamismahdollisuuksia voisi parantaa, selkeä vastaus oli, että aktiivi-
sesti pitäisi pyrkiä selvittämään lasten mielipiteitä, esimerkiksi erilaisten kyselyiden 
kautta.7 
  

                                                 

 
5 Myllyniemi, Sami ja Berg. Päivi (toim.) Nuoria liikkeellä, Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013  
6 Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2013 
7 Lapsiasiavaltuutetun ja Suomen Lasten Parlamentin kuntakyselyn tulosten raportti 2012 
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1.2 Lainsäädäntö 
 
 
YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimuksen 12 artiklan mukaan lapselle on taattava oike-
us vapaasti ilmaista omat näkemyksensä kaikissa lasta koskevissa asioissa ja ottamaan 
ne huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Tämä heijastuu myös yleissopimuk-
sen muissa artikloissa, kuten artikla 2 (syrjimättömyys), artikla 3 (lapsen edun ensisijai-
nen huomioon ottaminen), artikla 5 (huoltajien merkitys), artikla 6 (oikeus elämään, 
henkiinjäämisen ja kehittymisen edellytykset), artikla 13 (ilmaisunvapaus), artikla 
15 (yhdistymisvapaus) ja artikla 17 (oikeus saada ja levittää tietoa). 
 
Suomen lainsäädäntö turvaa kattavasti lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet. Pe-
rustuslaki takaa kaikille samat perusoikeudet, äänestysikärajaa lukuun ottamatta. Lain 
6 § toteaa, että lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä ja että heidän on saatava 
kehitystasonsa mukaan vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Kuntalain 27 § puolestaan 
korostaa. että kuntalaisilla tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kunnan päätök-
sentekoon.8 Parhaillaan meneillään olevassa kuntalain uudistuksessa korostetaan kunta-
laisten osallistumisen vahvistamista. 
 
Suomen nuorisolaki (72/2006) koskee kaikkia alle 29-vuotiaita ja on keskeisin nuorten 
osallisuuden takaava laki. Sen tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, 
edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta (tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskun-
nassa) ja sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisolain 
8 § velvoittaa järjestämään nuorille (alle 29-vuotiaat) mahdollisuuden osallistua paikal-
lista ja alueellista nuorisopolitiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn ja kuulemaan nuoria 
heitä koskevissa asioissa. Nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten omaan ajankäyttöön koh-
distuvaa aktiivisen kansalaisuuden edistämistä samoin kuin nuorten sosiaalista vahvis-
tamista, nuoren kasvun ja itsenäistymisen tukemista sekä sukupolvien välistä vuorovai-
kutusta ja nuorisopolitiikalla nuorten kasvu- ja elinolojen parantamista.  
  

                                                 

 
8 Gretschel, Anu & Kiilakoski, Tomi (toim.) 2007 Lasten ja nuorten kunta. Nuorisotutkimusseura, Huma-
nistinen ammattikorkeakoulu ja Opetushallituksen Nuorten osallisuushanke. Helsinki: Nuorisotutkimus-
verkosto/Nuorisotutkimusseura 
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1.3 Osallisuuden käsitteestä 
 
 
Osallisuuden käsite on laaja. Hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmas-
sa vuosille 2012–2015 todetaan osallisuuden olevan kokemus, joka syntyy kun henkilö 
saa toimia ja vaikuttaa omassa lähiyhteisöissään ja yhteiskunnassa. Yksi tärkeä edelly-
tys osallisuudelle on, että jokainen halukas voi ilmaista oman mielipiteensä ja pystyy 
vaikuttamaan oman yhteisönsä kohtaloon. Osallisuus on sekä oikeuksia, että velvolli-
suuksia, sekä kuulumista että vastuun ottamista. Se on yksilön tunne ja yhteisön tila.9 
 
Euroopan neuvoston ministerikomitean mukaan osallistumisella tarkoitetaan yksilöiden 
ja ryhmien oikeutta ja mahdollisuutta vapaasti esittää näkemyksiään, tulla kuulluksi ja 
vaikuttaa päätöksentekoon heitä koskevissa asioissa iän ja kehitystason mukaisesti, ja 
sitä, että heillä on siihen sopivat puitteet ja asianmukaiset välineet. 
 
Yhdenvertaisuus puolestaan tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riip-
pumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansa-
laisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammas-
taan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, sukupuoli-identiteetistään 
tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Joskus yhdenvertaisuuden toteutuminen vaatii 
erilaista kohtelua.10 
 
 
 
1.4 Selvityksen tavoite ja rajaus 
 
 
Tämän selvityksen tavoitteena on Kansallisen perus- ja ihmisoikeuspoliittisen toiminta-
ohjelman (2012–2013) antaman toimeksiannon mukaisesti tarkastella lasten ja nuorten 
osallistumisoikeuksien toteutumista Suomessa YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimuk-
sen sekä Euroopan neuvoston politiikkatutkinnan suositusten valossa. 
 
Euroopan neuvoston politiikkatutkinta lasten ja nuorten osallistumisesta päätöksente-
koon Suomessa oli osa pilottihanketta, jonka tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, miten 
EN:n jäsenmaiden lainsäädäntö ja politiikat vastaavat YK:n Lapsen oikeuksien yleisso-
pimuksen velvoitteita osallistumisen osalta, tuottaa suosituksia velvoitteiden toimeen-
panemiseksi, kehittää Euroopan tason suosituksia ja laatumittareita lasten ja nuorten 
kuulemiseksi päätöksenteossa, kehittää osallistumis- ja kuulemisvälineitä sekä lisätä 

                                                 

 
9 Gretschel, Anu & Kiilakoski, Tomi (toim.) (2007) Lasten ja nuorten kunta. Nuorisotutkimusseura, Hu-
manistinen ammattikorkeakoulu ja Opetushallituksen Nuorten osallisuushanke. Helsinki: Nuorisotutki-
musverkosto/Nuorisotutkimusseura 
10 s. 6; Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012–2015 
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tietoisuutta lasten ja nuorten oikeudesta tulla kuulluksi ja laajentaa osallistumiskulttuu-
ria. Politiikkatutkinnat tehtiin Suomen lisäksi myös Slovakiassa ja Moldovassa. Näiden 
pohjalta valmistui Euroopan neuvoston ministerikomitean suositus alle 18-vuotiaiden 
lasten ja nuorten osallistumisesta11 sekä suosituksen toimeenpanoa tueksi kehitetty arvi-
ointityökalu12. Vuonna 2013 valmistunut arviointityökalu sisältää 10 indikaattoria tieto-
lähteineen ja arviointikriteereineen. Suosituksessa korostetaan, että muita heikommassa 
asemassa oleviin lapsiin ja nuoriin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Suosituksessa jao-
tellaan toimenpiteet kolmeen kategoriaan: osallistumisoikeuksien turvaaminen, osallis-
tumisen edistämis- ja tiedotustoimet sekä osallistumismahdollisuuksien luominen. 
 
Neuvoston suositus pohjautuu YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimuksen artiklaan 12 ja 
muihin lapsen osallistumista koskeviin artikloihin. Näin ollen se muodostaa olennaisen 
viitekehyksen, jonka puitteissa toimenpiteitä voi tarkastella, ja siksi käsillä olevan selvi-
tyksen rakenne noudattaa suosituksen rakennetta. Euroopan neuvoston politiikkatutkin-
nan suositukset otetaan myös huomioon, koska ne sisältävät nimenomaan Suomea kos-
kevia havaintoja. Selvityksen toimeksiannon laajuus suhteessa käytettävissä oleviin re-
sursseihin edellytti tarkastelun rajaamista lasten ja nuorten yhteiskunnalliseen vaikutta-
miseen ja keskittymistä ennen kaikkea keskushallinnon vastuulle kuuluviin asioihin 
(Euroopan neuvoston ministerikomitean suositus on suunnattu jäsenvaltioille) sekä Eu-
roopan neuvoston politiikkatutkinnan keskeisiin havaintoihin, joista monet tosin koski-
vat myös paikallishallinnon toimia. Tämän vuoksi moni yhteiskunnallisen vaikuttami-
sen osa-alue jää katveeseen. 
 
Hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012–2015 vuosiarviointi 
(vuoden 2013 teemana osallisuus) sekä väliarviointi osaltaan tarjoavat tilaisuuden tar-
kastella osallisuutta laajemmin.  

                                                 

 
11 Recommendation CM/Rec (2012)2 of the Committee of Ministers to member States on the participa-
tion of children and young people under the age of 18 
12 CMJ (2013) 18 Child Participation Assessment Tool 



 

 

 

14 
 

 

2 Osallistumisoikeuksien toteutumisen 
turvaaminen 

 
 
 
 
2.1 Lapsi- ja nuorisopolitiikan koordinointi ja 

kehittäminen 
 
 
Suositukset 
 
Euroopan neuvoston ministerikomitea suosittaa jäsenvaltioita muun muassa säännölli-
sesti seuraamaan missä määrin lasten ja nuorten näkemyksiä kuullaan ja otetaan huo-
mioon lainsäädännössä ja politiikoissa, yhteen sovittamaan toimenpiteitä, joilla vahvis-
tetaan lasten ja nuorten osallistumista ja huolehtimaan niiden riittävästä resursoinnis-
ta. 
 
YK:n Lapsen oikeuksien komitea katsoo, että lasten oikeuksia koskevaa toimintapolitii-
kan koordinointia tulisi tehostaa kaikkien asianomaisten toimielinten ja laitosten välillä 
kaikilla tasoilla. Tulisi myös turvata tarvittavat henkilöstö- ja taloudelliset sekä tekniset 
resurssit toimeenpanon täytäntöön panemiseksi.13 
 
Euroopan neuvoston politiikkatutkinnassa katsotaan, että Suomessa lasten ja nuorten 
osallistumista edistävien ja tukevien lakien arviointi toteutuu melko heikosti/huonosti. 
 
Raportissa suositellaan, että hallitus arvioi lakien vaikutuksia säännöllisesti ja että ar-
vioinnin yhteydessä kuullaan myös lapsia.14 
 
 
 
Toimenpiteet 
 
Nuorisopoliittisten toimien yhteensovittamiseksi valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs 
vuosi kehittämisohjelman, jossa esitetään valtakunnalliset nuorisopolitiikan tavoitteet ja 
edistetään ohjelmatyötä valtion aluehallinnossa ja kunnissa.15  

                                                 

 
13 s. 11; Lapsen oikeuksien komitean istunto 3.–17.6.2011, Suomea koskevat päätelmät 
14 s. 48; Euroopan neuvoston politiikkatutkinta, opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:27 
15 Nuorisolaki (72/2006) 4§ 
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Valtioneuvosto on hyväksynyt kehittämisohjelman kahdesti, vuosille 2007–2011 sekä 
vuosille 2012–2015. Kehittämisohjelman nimeksi muotoutui kummallakin kerralla lap-
si- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma, vaikka nuorisolakiin se on kirjattu vain nuo-
risopolitiikan kehittämisohjelmaksi. Koska nuorisolain kohderyhmä ovat kaikki alle 
29-vuotiaat, on alle 18-vuotiaiden YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen kohderyhmän 
sisällyttäminen ohjelman otsikkoon katsottu perustelluksi. Kysymys kytkeytyy myös 
lapsi- ja nuorisoasioiden koordinaatioon valtionhallinnossa, joka on osittain jakautunut 
sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön välille, edellä maini-
tun vastatessa lasten hyvinvointipalveluista ja perhepolitiikasta, ja jälkimmäisen vasta-
tessa nuorisopolitiikan koordinaatiosta. 
 
Vuosien 2012–2015 lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman strategisina tavoit-
teina ovat muun muassa lasten ja nuorten kasvaminen aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kan-
taviksi kansalaisiksi sekä yhdenvertaisuuden toteutuminen. Lisäksi tytöillä ja pojilla tu-
lisi olla tasa-arvoiset osallistumisoikeudet ja -mahdollisuudet.16 Nuorisolain mukaan 
Nuorisoasiain neuvottelukunnan tehtävänä on vuosittain arvioida kehittämisohjelman 
toteutumista.17 Ohjelman loppuarviointi tarjoaa tilaisuuden myös lapsia ja nuoria kos-
kevien säädösten arviointiin. 
 
Valtioneuvosto seuraa ja edistää perusoikeuksien käytännön toteutumista ja osallistumi-
sen kehittymistä. Valtioneuvosto julkaisee Demokratiapoliittisen selonteon, joka on kat-
saus tehdyistä demokratiaa edistävistä toimenpiteistä. Oikeusministeriö valmistelee se-
lontekoa yhdessä valtioneuvoston demokratiaverkoston kanssa. Selonteko annetaan 
eduskunnalle keväällä 2014. 
 
Lapsiasiavaltuutetun tehtäviin kuuluu lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien to-
teutumisen seuranta sekä säädös- ja muiden hankkeiden arviointi YK:n Lapsen oikeuk-
sien sopimuksen näkökulmasta. Lapsiasiavaltuutettu raportoi toiminnastaan valtioneu-
vostolle vuosittain. 
 
Lapsiasianeuvottelukunta hyväksyi toukokuussa 2013 Lapsen oikeuksien kansallisen 
yhteistyölinjauksen vuosille 2013–2014. Linjauksen tarkoituksena on edistää lapsen oi-
keuksien kansallisen viestinnän sekä ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen yhteistyö-
tä alalla toimivien järjestöjen, lapsiasiavaltuutetun toimiston ja muiden valtionhallinnon 
toimijoiden kesken. Perustana on Lapsen oikeuksien kansallinen viestintästrategia -
työryhmämuistio18. Linjauksessa määritetään viestinnän koordinaatio. Vuoden 2015 lo-
pulla arvioidaan linjauksen mukaisten rakenteiden toimivuutta ja tarpeen mukaan uudis-
tetaan linjausta. 
 

                                                 

 
16 http://www.minedu.fi/OPM/Nuoriso/nuorisopolitiikka/Kehittxmisohjelma_2012-2015/?lang=fi 
17 Nuorisolaki 5§ 
18 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 201:14 
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Lapsen oikeuksien kansallisen viestinnän toimeenpanon ja seurannan koordinaatiosta 
vastaa jatkossa sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva lapsiasianeuvottelu-
kunta yhdessä lapsiasiavaltuutetun toimiston kanssa. Käytännössä koordinaatiotehtävää 
hoitaa lapsiasianeuvottelukunnan lapsen oikeuksien viestinnän ja kansainvälisten asioi-
den jaosto. Jaoston työhön osallistuvat lasten viestinnän koordinaation edistämisen nä-
kökulmasta seuraavat toimijat: Lapsiasiavaltuutetun toimisto, opetus- ja kulttuuriminis-
teriö, ulkoasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö, Lastensuoje-
lun Keskusliitto, Suomen UNICEF, Kirkon kasvatus- ja nuorisotyön järjestöt ja kirkko-
hallitus, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi, Ihmisoikeuskeskus ja Suomen Kuntaliit-
to. 
 
Lapsen oikeuksien mediaviestinnän, sidosryhmäyhteistyön ja etenkin lapsen oikeuksien 
päivän viestinnän käytännön toteuttamista ja yhteistyötä varten Lastensuojelun Keskus-
liiton yhteydessä toimii lapsen oikeuksien viestinnän yhteistyöverkosto. 
 
Tietopohjayhteistyö on keskeinen osa lapsia ja nuoria koskevan toimintapolitiikan 
koordinointia. Opetus- ja kulttuuriministeriön, lapsiasiavaltuutetun ja Jyväskylän yli-
opiston yhteistyöhankkeessa kartoitetaan ja testataan lasten ja nuorten hyvinvointi-
indikaattoreita, ja kehitetään niiden hyödyntämistä raportoinneissa. 
 
Päätösten lapsivaikutusten arviointiin on kiinnitetty huomiota. Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen toimesta on laadittu oppaita ja työkaluja tähän tarkoitukseen.19 
 
 
Sidosryhmien huomiot ja kehittämisehdotukset 

Lait tukevat hyvin lapsen oikeuksia ja osallistumista. Kannustetaan aikuisia asennemuutokseen: lapsilla 
ja nuorilla on oikeus tulla kuulluiksi, hallinnolla on velvollisuus kuulla lapsia ja nuoria heitä koskevissa 
asioissa. Lapsia tulisi opettaa ja kannustaa pienestä pitäen ottamaan osaa jo olemassa olevien raken-
teiden kautta.  

Ohjelmakenttä on pirstaleista, eikä tieto eri ohjelmista saavuta kaikkia. Siksi lapsia ja nuoria koskevien 
ohjelmien resursointia, koordinaatiota, toteutusta ja viestintää tulisi tehostaa. Lainvalmistelu- ja kehittä-
mishankkeissa lapsivaikutusten arviointi olisi otettava huomioon jo työryhmävaiheessa. 

Säännönmukaista tiedonkeruuta lasten osallistumisoikeuksien toteutumisesta (kokemusasiantuntijuus) 
tulisi lisätä. Tämä mahdollistaisi indikaattoriseurannan ja vaikutusten arvioinnin. Tutkimusmetodeja tulisi 
kehittää. Eurooppalaisia hyviä käytäntöjä lasten ja nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen edistämises-
sä tulisi laajemmin hyödyntää.  

Olisi tarpeen toteuttaa tähän aihepiiriin liittyvä arviointitutkimus muutaman vuoden välein hallinnon ulko-
puolisella puolueettomalla tutkimusorganisaatiolla  

                                                 

 
19 http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/tyokalut/lapsivaikutustenarviointi 
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2.2 Lasten ja nuorten osallistuminen päätöksentekoon 
 
 
Suositukset 
 
Euroopan neuvoston ministerikomitea suosittaa jäsenvaltioita kuulemaan lapsia ja nuo-
ria heitä koskevissa asioissa ja osoittamaan lasten ja nuorten osallistumista tukeville 
toimille riittävät resurssit. 

Euroopan neuvoston politiikkatutkinnassa katsotaan, että kuntiin tulisi perustaa kunnal-
lisen lapsiasiamiehen virka sekä laatia lakisääteisen nuorten osallistumisen strategia 
tai toimintasuunnitelma, joka kattaa esimerkiksi koulut ja koulutuksen, terveydenhuol-
lon ja monialaiset kysymykset.20 

Euroopan neuvoston politiikkatutkinnan mukaan nuorisovaltuustojen asemaa pitäisi 
vahvistaa kunnallisessa päätöksenteossa. Nuorisovaltuustot tulisi ottaa mukaan kunnal-
liseen 

päätöksentekoon prosessin alussa eikä vasta loppuvaiheessa. Lasten ja nuorten mielipi-
teitä tulisi niin ikään kysyä kaikissa heidän elämäänsä liittyvissä asioissa, mukaan luki-
en urheilu, vapaa-aika, koulutus, hyvinvointi, infrastruktuuri, ympäristö ja terveys. Alle 
13-vuotiaat tulisi ottaa mukaan nuorisovaltuuston toimintaan tai heitä varten tulisi pe-
rustaa erillinen lasten valtuusto.21  

Euroopan neuvoston politiikka tutkinnan mukaan myös lasten ja nuorten kuulemisesta 
eri tilanteissa olisi säädettävä laissa nykyistä tarkemmin.22 
 
 
 
Toimenpiteet 
 
Suomi liittyi vuonna 2013 kansainväliseen Avoimen hallinnon kumppanuusohjelmaan 
(OGP) ja valmisteli avoimen hallinnon toimintasuunnitelman. Sen toimeenpanossa tul-
laan korostamaan lasten ja nuorten osallistumista. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla on lisätty osallistumista ja vuorovaiku-
tusta sekä lainvalmistelussa että ohjauksessa ja kehittämistyössä. Nuorisopolitiikassa 
tästä käytännön esimerkkinä on valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämis-
ohjelman (2012–2015) valmistelu, johon nuoret ja nuorisojärjestöt osallistuivat laajas-
ti. Verkkovaikuttamismahdollisuus vähensi maantieteellisten etäisyyksien merkitystä ja 

                                                 

 
20 s. 39; Euroopan neuvoston politiikkatutkinta, opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:27 
21 s. 39; Euroopan neuvoston politiikkatutkinta, opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:27 
22 s. 53; Euroopan neuvoston politiikkatutkinta, opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:27 
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lisäsi näin alueellista tasa-arvoa valmistelutyössä. Myös esimerkiksi liikuntavammais-
ten osallistumismahdollisuudet paranivat verkkovaikuttamismahdollisuuden ansiosta. 23 

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Aloitekanava.fi on kunnille vapaaehtoinen 
verkkodemokratiapalvelu, jossa lapset ja nuoret voivat vaikuttaa kotikuntansa asioihin. 
Se tarjoaa kunnille välineen huolehtia nuorisolain 8 §:n velvoitteesta. Opetus- ja kult-
tuuriministeriö ja oikeusministeriö tukevat palvelun valtakunnallista kehittämistyötä 
Kansalaisen osallistumisympäristö -hankkeen yhteydessä. 

Lasten ja nuorten vaikuttamista edistetään myös oikeusministeriön hallinnoimilla Ota-
kantaa.fi -verkkosivuilla, joissa kansalaiset voivat itse avata tai käydä kommentoimassa 
hallinnossa valmisteilla olevia hankkeita.24 

Muita oikeusministeriön ylläpitämiä kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia paranta-
via palveluita ovat Kuntalaisaloite.fi, jossa kuntalaiset voivat käydä vaikuttamassa 
oman kuntansa päätöksiin, sekä valmisteilla oleva Lausuntopalvelu.fi, jossa eri järjestöt 
ja viranomaistahot voivat antaa lausuntoja valmisteilla olevista lakihankkeista.25 

Käynnissä olevan kuntalain uudistuksessa yhdeksi kärkitavoitteeksi on nostettu kansa-
laisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen. Uudistuksessa val-
mistellaan osallisuusstrategiaa osaksi kunnan muuta strategista suunnittelua.26 

Uudessa kuntalaissa kunnat velvoitettaisiin myös asettamaan nuorisovaltuusto tai vas-
taava toimielin. Tällä hetkellä n. 80 prosentilla kunnista on nuorisovaltuusto. 

Kuntalain uudistuksen yhteydessä selvitetään myös mahdollisuutta laskea kuntavaalien 
äänestysikäraja 16-vuoteen.27 Puoluesihteereistä koostuva toimikunta on päättänyt sel-
vittää kansalaisaloitteen ja kunnallisen kansanäänestysaloitteen ikärajan madaltamista 
15-vuoteen. Tarkoituksena on vahvistaa nuorten osallistumista.28 

Tampereella toimii kaupungin oma lapsiasiamies. Lapsiasiamies koordinoi Tampereen 
lapsiasiamiestoimintaa eli eri toimijoiden muodostamaa yhteistyöverkostoa, joka 
 

  

                                                 

 

23 s. 7–8; opetus- ja kulttuuriministeriön lausunto – Demokratian edistämistä koskevat toimet, 
20.10.2012 
24 s. 6; Valtioneuvoston demokratiapolitiikka 2002 - 2013. Katsaus ministeriöiden demokratiapolitiikan 
toteutuksiin. Oikeusministieriön selvityksiä ja ohjeita 53/2013. 
25 s. 24; Valtioneuvoston demokratiapolitiikka 2002–2013. Katsaus ministeriöiden demokratiapolitiikan 
toteutuksiin. Oikeusministieriön selvityksiä ja ohjeita 53/2013. 
26 http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20130607Uusiku/name.jsp 
27 http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20130607Uusiku/name.jsp 
28 Puoluesihteeritoimikunta teki ehdotuksensa 25.10.2013 
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edistää lasten ja nuorten asemaa. Toimintaa ohjaa ohjausryhmä, jossa on edustajia 
kaupungin kaikilta eri tehtäväalueilta. Tampereen lapsiasiamiehen tehtävät ja valtuudet 
ovat hyvin samankaltaisia kuin valtakunnallisella lapsiasiavaltuutetulla.29 

 

Sidosryhmien huomiot ja kehittämisehdotukset 

Lapset ja nuoret pitää ottaa mukaan päätöksentekoon jo alusta saakka heitä koskevien asioiden tunnis-
tamiseksi. Kuulemisessa on otettava kohderyhmä huomioon. Lausuntopyynnöt on esitettävä selkeäkie-
lisesti.  

Suoria kommentointi- ja vaikuttamismahdollisuuksia paikallisella ja valtionhallinnon tasolla olisi edistet-
tävä. Kansalaisaloitteen ja kunnallisen kansanäänestysaloitteen ikärajaa tulisi laskea 15-vuoteen. Tätä 
nuorempien käyttöön tulisi kehittää täydentäviä osallistumismenetelmiä. Viranomaisten tulisi antaa pa-
lautetta siitä, miten nuorten aloitteita on käsitelty ja mitä niistä on seurannut.  

Uuteen kuntalakiin tulisi lisätä velvoite kunnallisesta osallistumisstrategiasta, jossa alle 18-vuotiaiden 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet turvataan. Osallistumisstrategia kattaisi kaikki kunnan toi-
minnot. Samalla lisättäisiin sektorienvälistä yhteistyötä osallisuusasioissa. Lisäksi jokaisessa suurem-
massa kunnassa tulisi olla lapsiasiamies. Pienemmissä kunnissa lapsiasiamiehen tehtäviä voisi hoitaa 
ELY-keskukseen nimetty vastuuhenkilö.  

Lapsilla ja nuorilla tulisi olla läsnäolo-oikeus kunnallisten lautakuntien kokouksissa. Nuorisovaltuustojen 
pitäisi olla pakollisia. Alle kouluikäisten osallistumista tulisi lisätä ja heidän ääntänsä kuulla paremmin, 
esimerkiksi vammaisneuvostoissa. 

Kuntakohtaista ja kuntien välistä vertailevaa tutkimusta lasten ja nuorten osallistumisesta tulisi lisätä. 

 
 
 
2.3 Heikommassa asemassa olevien lasten ja nuorten 

osallistuminen 
 
 
Suositukset 

Euroopan neuvoston ministerikomitea suosittaa jäsenvaltioita ryhtymään erityisiin toi-
menpiteisiin muita heikommassa asemassa olevien lasten ja nuorten osallistumisen 
mahdollistamiseksi ja edistämiseksi.  

                                                 

 
29 http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/demokratia/osallistuminen/vallakas/vaikuttamisen-vaylat/lasten-
ja-nuorten-osallistuminen/lapset-ja-nuoret-paatoksenteossa/Sivut/default.aspx 
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Euroopan neuvoston politiikkatutkinnan mukaan Suomessa on otettava käyttöön eri-
tyismekanismeja, joiden avulla varmistetaan heikommassa asemassa olevien lasten ja 
nuorten (kuten vähemmistöihin kuuluvien lasten, katulasten, alaikäisten turvapaikanha-
kijoiden, vammaisten lasten) osallistumismahdollisuudet. Heitä on myös kannustettava 
osallistumaan ja asettumaan ehdolle lasten parlamenttiin tai nuorisovaltuustoon.30  

Euroopan neuvoston politiikkatutkinnassa tuodaan esille, että nuorten osallistumisen 
rakenteiden (oppilaskunta, asiakasraati, ”nuorisovaltuusto”) perustamista suomalaisiin 
lastensuojelulaitoksiin on säädettävä laissa. Näin luodaan sijaishuollossa oleville lap-
sille ja nuorille virallinen vaikutuskanava, jonka avulla he saavat mielipiteensä kuulu-
viin elinympäristöään koskevissa asioissa. 

Euroopan neuvoston politiikkatutkinnassa suositellaan lainsäädännöllisellä velvoitteel-
la perustettavaksi mekanismeja, kuten edustuksellisia lasten ja nuorten vaikuttajaryh-
miä, joiden tehtävänä on osallistua lastensuojelulaitosten toimintaohjelmien ja sääntö-
jen kehittämiseen ja toimeenpanoon.58 

Lastensuojelulain mukaan kunnanvaltuuston tulee neljän vuoden välein hyväksyä laki-
sääteinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Suunnitelman tulee sisältää suun-
nittelukaudelta mm. tiedot lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta, las-
ten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluis-
ta ja yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja 
tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä.31  

Sijaisvanhemmille ja muille lastenhuollon työntekijöille tulisi lisäksi järjestää koulutus-
ta, jonka avulla varmistetaan, että lapset ja nuoret voivat osallistua itseään koskevaan 
päätöksentekoon ja että heidän näkemyksensä otetaan vakavasti.32 
 
 
 
Toimenpiteet 
 
Eri syistä muita heikommassa olevien lasten ja nuorten osallistuminen otetaan huomi-
oon läpäisevästi opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämissä valtionavustuksissa. 
 
  

                                                 

 
30 s. 93; Euroopan neuvoston politiikkatutkinta, opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:27 
31 Lasten suojelulaki 12 § 
32 s. 18; Euroopan neuvoston politiikkatutkinta, opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:27 
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Sosiaali- ja terveysministeriön ”Lasten suojelun laatusuositus” -työryhmä suosittelee 
kesäkuussa 2013 ilmestyneessä loppuraportissaan lapsen, nuoren, perheen, läheisver-
koston, sijaisvanhempien ja muiden viranomaisten osallisuuden kokemuksen vahvista-
mista lastensuojelussa. Lisäksi työryhmän mielestä tulee varmistaa mahdollisuudet ai-
toon yhteistyöhön sekä lapsen edun toteutumiselle ovat lastensuojelussa olemassa.33 

 
Tavoitteeseen pääsemiseksi työryhmän mukaan tulee varmistua mm, että lapsi/nuori 
tietää, kuka on hänen asioistaan vastaava, oma sosiaalityöntekijä ja miten hänet tavoit-
taa. Työntekijällä tulisi myös olla koulutuksen kautta saadut perusvalmiudet työskennel-
lä lapsen/nuoren ikätason mukaisesti ja mahdollisuus lisätä osaamistaan muun muassa 
täydennyskoulutuksen avulla. Johtamisen rakenteet ja käytäntöjen tulee myös tukea lap-
sikeskeistä työtä.34 
 
Vuonna 2013 ilmestyneessä raportissa sosiaali- ja terveysministeriön lastensuojelun ti-
laa selvittänyt työryhmä puolestaan pitää tärkeänä, että viime vuosina aktiivisesti kehi-
tetty lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden vertaisryhmätoiminta jatkuu kunnissa ja 
valtionhallinnossa. Työryhmän mukaan kokemusasiantuntijoiden vertaisryhmätoiminta 
on osoittanut, että palvelujen käyttäjillä on paljon ajatuksia palvelujen kehittämisestä. 
Työryhmän mielestä kokemusasiantuntijoita ei kuitenkaan vielä riittävästi hyödynnetä 
palvelujen arvioinnissa ja kehittämisessä. 
 
Työryhmä katsoo, että palvelujen kehittämisen lisäksi osallisuuden kokemus itsessään 
lisää yksittäisen lapsen tai vanhemman sitoutumista tarjottuihin palveluihin ja edesaut-
taa paremman lopputuloksen saavuttamista. Työryhmän mukaan lasten, nuorten ja per-
heiden kokemukset tulee ottaa huomioon lastensuojelun laadun arvioinnissa ja kehittä-
misessä.35 
 
Lapsiasiavaltuutettu on peräänkuuluttanut lasten kokemustiedon hyödyntämistä sosiaa-
li- ja terveyspalvelujen kehittämisessä, ja tukenut lasten kokemusasiantuntijuutta arvos-
tavien toimintamallien levittämistä.36 
 
Vuoden 2013 lapsen oikeuksien päivän teemana olivat vammaisten lasten oikeudet. 
Kuntalain uudistamisen yhteydessä selvitetään velvoittavuutta asettaa vammaisneuvos-
to, joka parantaisi heikommassa asemassa olevien vaikuttamismahdollisuuksia. Kunta-
lakiin on tarkoitus sisällyttää myös kunnan sähköiseen viestintään velvoittavia säännök-
siä.37  
                                                 

 
33 s. 2; Lasten suojelun laatusuositus - työryhmä; sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 
2013:20 
34 s. 9; Lasten suojelun laatusuositus -työryhmä; sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 
2013:20 
35 s. 33; Toimiva lasten suojelu -työryhmän esitys; sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 
2013:19 
36 s. 6; lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma 2013 
37 http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20130607Uusiku/name.jsp 
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Osallisena Suomessa -hanke on osa työ- ja elinkeinoministeriön isompaa kotouttamis-
hanketta. Sen tavoitteena on kehittää maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta, työllis-
tymistä ja yhteiskunnallisia valmiuksia. Hankkeen yksi kohderyhmä ovat maahanmuut-
tajalapset ja -nuoret. Osallisena Suomessa on määräaikainen (2011–2013) kokeiluhanke 
ja siitä säädetään kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) luvussa yhdek-
sän. Hankkeen tulokset on tarkoitus ottaa valtakunnalliseen käyttöön hankkeen päätty-
misen jälkeen.38 
 
 
Sidosryhmien huomiot ja kehittämisehdotukset 

Tiedottamisessa huomiota tulisi kiinnittää erityisryhmien ja eri kieliryhmien tarpeisiin. On huomioitava 
vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä käyttävät lapset ja nuoret. 

Huomiota tulisi kiinnittää erityisryhmien kokemuksiin osallistumisesta ja palvelujen kehittämiseen. Tarvi-
taan lisää (kokemuksellista) valtakunnallista tutkimustietoa vammaisten lasten hyvinvoinnista ja heidän 
oikeuksien toteutumisesta. Vammaislainsäädännön tulisi velvoittaa lasten ja nuorten mielipiteiden selvit-
tämiseen ja huomioimiseen. 

Sijaishuollon ammattikasvattajien koulutusta osallistavista käytännöistä olisi edistettävä. Tähän tulisi 
kiinnittää huomiota myös varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. 

Lastensuojeluun tulee luoda laadun ja vaikuttavuuden arviointijärjestelmä yhteistyössä kuntien kanssa. 
Lastensuojelua ja sijaishuoltoa valvovien viranomaisten voimavaroja tulee vahvistaa ja valvovien (kun-
nat, aluehallintovirastot) yhteistyötä vahvistaa. Lastensuojelutyöhön pitää kohdistaa riittävä määrä hen-
kilöstöresursseja. 

Lasten oman kuulemis- ja vaikuttamiselimen luomista lastensuojelulaitoksiin tulisi edellyttää. Osallisuu-
den kokemista tulisi edistää myös arkisissa käytännöissä. 

Yksin maahan tulleiden lasten tarpeisiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Vastaanottokeskuksen lapsil-
le tulisi laatia osallistumisstrategia. 

 
  

                                                 

 
38 http://www.tem.fi/osallisenasuomessa 
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3 Tietoisuuden edistäminen lasten ja 
nuorten osallistumisoikeuksista 

 
 
 
 
3.1 Lapsiystävällinen tieto 
 
 
Suositukset 
 
Euroopan neuvoston politiikkatutkinnan mukaan lapsille on annettava nykyistä enem-
män lapsiystävällistä tietoa heidän elämäänsä ja oikeuksiinsa vaikuttavista asioista. 
Lasten kanssa ja hyväksi työskentelevät ammattilaiset on lakisääteisesti velvoitettava 
antamaan lapsille ja nuorille heidän kehitystasonsa mukaista tietoa.39 Paikallisten ja 
kansallisen tason viranomaisten on tiedotettava lapsille ja nuorille työstään ja sen vai-
kutuksista.40 
 
 
 
Toimenpiteet 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämistä. Työ-
muodon keskeisiin periaatteisiin kuuluu tiedon laadukkuus, helppokäyttöisyys, ja sen 
pohjautuminen nuorten omiin tarpeisiin.41 Nuorten osallistuminen työn kaikkiin vaihei-
siin, tiedon tuottamisesta alkaen, on myös keskeistä. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön valtakunnallisena palvelu- ja kehittämiskes-
kuksena toimivan Koordinaatin päätehtävänä on nuorten tieto- ja neuvontatyön kansal-
linen kehittäminen. Koordinaatti on syksyllä 2013 julkaissut nuorille suunnatun kansal-
lisen verkkopalvelun nuortenelämä.fi, joka tarjoaa keskitetysti yleistietoa eri elämänalu-
eilta, vertaistiedotus huomioiden. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa myös kuntien ja järjestöjen nuorten tieto- ja neu-
vontapalveluhankkeita sekä verkossa tehtävää nuorisotyötä. 
  

                                                 

 
39 s. 52; Euroopan neuvoston politiikkatutkinta, opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:27 
40 s. 17; Euroopan neuvoston politiikkatutkinta, opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:27 
41 ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency): eettiset periaatteet 
http://www.koordinaatti.fi/fi/15/periaatteet-ja-suositukset.html 
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Lapsiasiavaltuutetun toimisto ylläpitää lapsille suunnattuja verkkosivuja, joilta löytyy 
tietoa lapsen oikeuksista ymmärrettävässä muodossa. Sivujen toiminnalliset elementit, 
kuten pelit, keskustelualueet sekä kirjoitus- ja piirtämistoiminnot tarjoavat mahdolli-
suuksia käsitellä lapsen oikeuksia ja monia muita tärkeitä teemoja lasten kanssa moni-
puolisilla tavoilla. Lapset voivat käyttää Lasten sivuja itsenäisesti mutta myös ohjatusti 
oppitunneilla ja erilaisessa ryhmätyöskentelyssä.42 
 
Nuorisoasiain neuvottelukunta julkaisi vuonna 2012 nuorille suunnatun version halli-
tuksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta. Sinulla on oikeus – vaadi sen 
toteuttamista! -opas tarjoaa käytännönläheisiä ohjeita nuorten elinolojen parantamiseen 
kunnallisessa päätöksenteossa.43 
 
 
Sidosryhmien huomiot ja kehittämisehdotukset 

Lapsia ja nuoria koskevia hallinnon prosesseja tulisi avata. Lapsille ja nuorille olisi varmistettava oikea-
aikainen, monikanavainen ja lapsiystävällinen tiedonsaanti. Myös painettua materiaalia tarvitaan. Nuoril-
le suunnattua tietoa on hyvä valmistella yhdessä nuorten kanssa, ja tiedottamisessa tulisi välttää moni-
mutkaista virkakieltä. 

Neuvoloissa olisi tärkeätä tarjota vanhemmille ja lapsille lapsiystävällistä tietoa ja materiaalia. Siksi neu-
volahenkilökunnan koulutukseen pitäisi sisältyä osio tiedottamisesta.  

Koulumaailmassa lasten ja nuorten osallistumisoikeuksista tiedottamisen tulisi olla aktiivisempaa. Avuk-
si voitaisiin ottaa esimerkiksi ILMO-järjestelmä sekä muut uudet kanavat. 

 
 
 
3.2 Viranomaisten tiedottaminen 
 
 
Suositukset 
 
Euroopan neuvoston ministerikomitea suosittaa jäsenvaltioita tarjoamaan lapsille ja 
nuorille heidän ikäänsä ja olosuhteisiinsa soveltuvaa tietoa heidän oikeuksistaan, eri-
tyisesti osallistumisen osalta. Tiedottamisessa tulisi huomioida myös kuvallisen viestin-
nän sekä sosiaalisen median mahdollisuudet. 

 

                                                 

 
42 http://www.lastensivut.fi/index.php/aikuisille 
43 http://www.tietoanuorista.fi/nuoralta-tukea-valtioneuvoston-nuorisopolitiikan-toteuttamiseen/ 
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Toimenpiteet 
 
Sosiaalinen media on vallannut alaa tiedon hankinnan, jakamisen ja jalostamisen väylä-
nä. Useat ministeriöt käyttävät sosiaalista mediaa tiedostuskanavana, jolla esimerkiksi 
tavoitellaan nuoria. Tämä kehityssuunta on huomioitu hallinnossa ja siihen liittyviä oh-
jeita löytyy muun muassa Valtioneuvoston viestintäsuosituksesta (2010).44 
 
Suomi hyväksyttiin huhtikuussa 2013 kansainväliseen Avoimen hallinnon kump-
panuusohjelmaan (Open Government Partnership, OGP). Julkinen hallinto ja joukko 
kansalaisjärjestöjä ovat valmistelleet Suomen avoimen hallinnon toimintasuunnitelman. 
Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä hyväksyi suunnitelman maaliskuussa 
2013. Toimintasuunnitelmassa julkinen hallinto sitoutuu toimimaan entistä avoimem-
min, selkeyttämään hallinnon kieltä, avaamaan hallinnon tietovarantoja ja lisäämään 
kansalaisten osallistumismahdollisuuksia. 
 
Sosiaalista mediaa käytetään opetus- ja kulttuuriministeriössä mm. lasten ja nuorten asi-
oista tiedottamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksiköllä on sekä Faceboo-
kissa (Nuorten tulevaisuus) että Twitterissä (https://twitter.com/OKM_Nuoriso). Tiedo-
tuskanavien tunnettavuus on kuitenkin toistaiseksi suhteellisen vähäistä (216 Facebook-
tykkääjää, 66 Twitter -seuraajaa). Nuorisoasiain neuvottelukunnalla (Nuora) on myös 
omat verkkosivut (www.tietoanuorista.fi) sekä Facebook-sivut. 
 
Oikeusministeriön vaalitiedotuksessa on lisätty monikielistä tiedottamista ja otettu 
huomioon myös viittomakielisten ja näkövammaisten osallistumismahdollisuudet. Ää-
nestysaktivointityössä sekä verkko-osallistumisen menettelytapoja kehittäessä on kiinni-
tetty erityistä huomiota erityisryhmien, kuten nuorten ja maahanmuuttajien osallistumis- 
ja vaikutusmahdollisuuksiin. Eri vammaisryhmien yhdenvertaisten osallistumis- ja vai-
kutusmahdollisuuksien turvaaminen on ollut keskeinen tavoite verkko-osallistumista 
kehitettäessä. Oikeusministeriö on moni tavoin pyrkinyt edistämään nuorten osallistu-
mis- ja vaikuttamismahdollisuuksia muun muassa lähettämällä ensi kertaa äänestäville 
kirjeen sekä jakamalla demokratiakasvatusmateriaalia koululaisille ja opettajille.45 
  

                                                 

 
44 s. 33; Valtioneuvoston demokratiapolitiikka 2002–2013. Katsaus ministeriöiden demokratiapolitiikan 
toteutuksiin. Oikeusministieriön selvityksiä ja ohjeita 53/2013. 
45 s. 8; Valtioneuvoston demokratiapolitiikka 2002–2013. Katsaus ministeriöiden demokratiapolitiikan 
toteutuksiin. Oikeusministieriön selvityksiä ja ohjeita 53/2013. 
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Sidosryhmien huomiot ja kehittämisehdotukset 

Viranomaisilla tulisi olla lakisääteinen velvollisuus tiedottaa toimivalla tavalla. Hallintolaissa ei säädetä 
erikseen lasten ja nuorten tiedottamisesta. Tiedotuksen sektorikohtaisuudesta pitäisi päästä pois, ja 
tietoa pitäisi saada yhdeltä luukulta. Eri kieliryhmät ja erityisryhmät tulee ottaa tiedotuksessa paremmin 
huomioon. 

Tiedotuksessa pitäisi käyttää enemmän hyödyksi jo olemassa olevia kanavia, kuten nuorten suosimaa 
sosiaalista mediaa. Yleisradion lasten- ja nuorten ohjelmia voisi hyödyntää tiedotuskanavina. 

Viranomaisten tulisi tiedottaa lasten ja nuorten aloitteiden käsittelystä ja niistä seuranneista jatkotoimis-
ta.  

Tiedottamisessa olisi tärkeä käyttää keinoja, joilla tavoitetaan juuri haluttu kohderyhmä. 

 
 
 
3.3 Tietoa nuorten vaikutusmahdollisuuksista 
 
 
Suositukset 
 
Euroopan neuvoston politiikkatutkinnassa tuodaan esille, että tiedotusta nuorten vaiku-
tusmahdollisuuksista pitäisi lisätä, erityisryhmät huomioon ottaen.46  
 
 
 
Toimenpiteet 
 
Lapsiasiavaltuutetun verkkosivuille on koottu lasten ja nuorten osallistumista koskeva 
materiaalipankki. Lapsiasiavaltuutetun toimisto on kehittänyt lapsille kohdistettua vies-
tintää lasten oikeuksista. 
 
Tietoa nuorten vaikutusmahdollisuuksista on koottu Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi 
ry:n ylläpitämälle Valtikka-sivustolle. Lisäksi Allianssi tuottaa demokratiakasvatukseen 
liittyviä oppaita ja materiaaleja. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella on ylläpi-
detty ja kehitetty Aloitekanava.fi-verkkodemokratiapalvelua.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa nuorisotyömäärärahoista hankkeita, joissa ediste-
tään erityisryhmien osallisuutta monin eri tavoin. 
 
                                                 

 
46 s. 17; Euroopan neuvoston politiikkatutkinta, opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:27 
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Vaalitiedotuksen avulla on jo monien vaalien yhteydessä pyritty tavoittamaan sellaisia 
ryhmiä, joiden äänestysaktiivisuus on keskimääräistä matalampaa. Kunnallisvaaleista 
2012 jaettiin tietoa parillakymmenellä eri kielellä oikeusministeriön vaalisivuilla. Sel-
kokielisellä tiedotuksella on merkittävä osa vaalitiedottamisessa. Painettu selkokielinen 
esite lähetettiin erityisryhmille yhteistyössä Selkokeskuksen kanssa. Samoin viittoma-
kieliset videot suomeksi ja suomenruotsiksi ovat vaalisivuilla. Ehdokastiedot tuotetaan 
näkövammaisille äänitteenä ja pistekirjoituksella.47 
 
Oikeusministeriö on vuodesta 1999 alkaen lähettänyt vaalien alla kirjeen niille nuorille, 
jotka ovat ensimmäistä kertaa äänioikeutettuja po. vaaleissa. Kirje sisältää tietoa vaa-
leista ja osallistumisen merkityksestä. Oikeusministeriö on myös nuorten aktivoimiseksi 
osallistunut usean koulutustilaisuuden ja työpajatoiminnan järjestämiseen (esimerkiksi 
yhteistyössä nuoriso- ja maahanmuuttajajärjestöjen kanssa).48 Oikeusministeriö toteutti 
yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Suomen Nuorisoyh-
teistyö Allianssi ry:n kanssa 2008 valtakunnallisen nuorille suunnatun kampanjan, jossa 
jaettiin kaikille yhdeksäsluokkalaisille demokratia-oppimisaineisto Vastuut(on) ja opet-
tajille siihen liittyvä opas sekä Demokratiaa koulunpenkille -kirjanen. Vuonna 2011 jul-
kaistiin peruskoulun ja toisen asteen oppilaitoksessa opettaville suunnattu Demokratia-
avain, joka sisältää tietoa vaikuttamiskanavista ja harjoituksia sekä vinkkejä aiheen 
opettamiseen. 
 
Demokratialähettiläs-projekti, joka toteutettiin kunnallisvaalien alla 2012, oli hallinnon 
uusi tapa toimia yhteistyössä järjestöjen kanssa äänestysaktiivisuuden ja tietämyksen 
lisäämiseksi.49 
 
Oikeusministeriön vuoden 2012 Demokratiapalkinnon teemana oli lasten ja nuorten 
osallistumisen ja vaikuttamisen edistäminen. Palkintoprosessiin ja valintaan osallistui 
lapsia ja nuoria. Tasavallan presidentti jakoi palkinnon kolmelle nuorten osallistumista 
ja vaikuttamista edistäneelle taholle.50 
  

                                                 

 
47 s. 19; Valtioneuvoston demokratiapolitiikka 2002–2013. Katsaus ministeriöiden demokratiapolitiikan 
toteutuksiin. Oikeusministieriön selvityksiä ja ohjeita 53/2013. 
48 s. 18; Valtioneuvoston demokratiapolitiikka 2002–2013. Katsaus ministeriöiden demokratiapolitiikan 
toteutuksiin. Oikeusministieriön selvityksiä ja ohjeita 53/2013. 
49 s. 19; Valtioneuvoston demokratiapolitiikka 20022013. Katsaus ministeriöiden demokratiapolitiikan 
toteutuksiin. Oikeusministieriön selvityksiä ja ohjeita 53/2013. 
50http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?toid=2213&c=0&moid=2208&startDate=2
2.6.2011&oid=369355  
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Sidosryhmien huomiot ja kehittämisehdotukset 

Lasten ja nuorten vertaistiedottamisen mahdollisuuksia tulisi hyödyntää. Esimerkiksi nuorisovaltuusto 
voisi tiedottaa nuorille kunta-asioista virkamiesten sijaan.  

Tiedotusta nuorten vaikuttamisesta tulisi lisätä kouluissa - nuorisotalot tavoittavat vain osan nuorista.  

Nuorille olisi taattava matalan kynnyksen neuvontapalvelut, ja niiden saatavuus varmistettava.  

Kouluissa voisi järjestää viranomaisten koordinoiman “Demokratiataitoviikon”, johon koulut voisi velvoit-
taa osallistumaan minimipanoksella (esimerkiksi yksi tunti jokaiselle luokalle). Opetussisältöjen minimi-
vaatimus voisi sisältää eri tietolähteiden ja lapsille ja nuorille tarjolla olevien (ikäkauden mukaisten) vai-
kuttamiskeinojen esittelyn. 
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4 Lasten ja nuorten 
osallistumismahdollisuuksien edistäminen 

 
 
 
 
4.1 Lasten ja nuorten vaikuttamiskanavat 
 
 
Suositukset 
 
Euroopan neuvoston ministerikomitea suosittaa, että jäsenvaltioiden tulisi mm. lainsää-
dännön ja ohjelmien kautta kannustaa vanhempia ja huoltajia kunnioittamaan lasten ja 
nuorten oikeuksia ja mielipiteitä, luoda edellytyksiä sukupolvien väliselle vuoropuhelul-
le, sisällyttää oppilaskunnat kouluyhteisöön, edistää lasten ja nuorten kansalaistoimin-
taa sekä perustaa osallistumis- ja kuulemisjärjestelmiä kuten nuorisovaltuustoja, foo-
rumeja ja parlamentteja. 
 
Euroopan neuvoston politiikkatutkinnassa todetaan, että oppilaskuntien tulisi olla pa-
kollisia kaikissa oppilaitoksissa. Samalla lasten ja nuorten osallisuutta koskevaa lain-
säädäntöä on parannettava kaikilla koulutusasteilla. Myös oppilaiden ja opiskelijoiden 
mielipidettä on kysyttävä nykyistä useammin, esimerkiksi laitehankinnoista ja oppimate-
riaaleista. Eri-ikäisillä pitäisi olla myös mahdollisuus tavata toisiaan ja oppia toisil-
taan. Vuorovaikutusta ja oppimista voitaisiin edistää järjestämällä yhteisiä toiminta-
päiviä. 
 
Euroopan neuvoston politiikkatutkinnan mukaan nuorisovaltuustojen asemaa pitäisi 
vahvistaa kunnallisessa päätöksenteossa. Nuorisovaltuustot tulisi ottaa mukaan kunnal-
liseen päätöksentekoon prosessin alussa eikä vasta loppuvaiheessa. Lasten ja nuorten 
mielipidettä pitäisi niin ikään kysyä kaikissa heidän elämäänsä liittyvissä asioissa, mu-
kaan lukien urheilu, vapaa-aika, koulutus, hyvinvointi, infrastruktuuri, ympäristö ja ter-
veys. Alle 13-vuotiaat pitäisi ottaa mukaan nuorisovaltuuston toimintaan tai heitä var-
ten tulisi perustaa erillinen lasten valtuusto.51 
 
Euroopan neuvoston politiikkatutkinnan mukaan myös lasten ja nuorten kuulemisesta 
eri tilanteissa olisi säädettävä laissa nykyistä tarkemmin. 
 
 Euroopan neuvoston politiikkatutkinnassa tuodaan myös esille, että tulee edistää lasten 
osallistumista kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan toimintaan sekä tukea ja 
kannustaa lapsia ja nuoria perustamaan kansalaisjärjestöjä. Kansalaisjärjestöjen olisi 
myös muutettava toimintaansa entistä demokraattisemmaksi. 
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Euroopan neuvoston politiikkatutkinnassa todetaan, että oppilaskuntien tulisi olla pa-
kollisia kaikissa oppilaitoksissa. Samalla lasten ja nuorten osallisuutta koskevaa lain-
säädäntöä on parannettava kaikilla koulutusasteilla.51 Myös oppilaiden ja opiskelijoi-
den mielipidettä on kysyttävä nykyistä useammin, esimerkiksi laitehankinnoista ja op-
pimateriaaleista. Eri-ikäisillä pitäisi olla myös mahdollisuus tavata toisiaan ja oppia 
toisiltaan. Vuorovaikutusta ja oppimista voitaisiin edistää järjestämällä yhteisiä toimin-
tapäiviä.52 
 
 
 
Toimenpiteet 
 
Vuonna 2014 oppilaskunnat vakiinnutetaan kaikkiin peruskouluihin tekemällä tarvitta-
vat lisäykset perusopetuslakiin. Lukioiden ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden 
vaikutusmahdollisuuksia vahvistetaan. Samalla oppilaita, opiskelijoita ja opettajia osal-
listetaan kaikessa koulutuksen kehittämisessä.53 
 
Toisella asteella opiskelijoiden kuuleminen on lakisääteistä. Valtakunnallisesti toisella 
asteella opiskelijajärjestöt ovat edustettuina kyseisiä koulumuotoja koskevia valtakun-
nallisia kehittämistoimia valmisteltaessa mm. työryhmissä ja opetussuunnitelman perus-
teiden laadinnassa. Opiskelijajärjestöjä kuullaan lainsäädäntöä valmisteltaessa. Koulu-
tuksen järjestäjän tulee varata opiskelijoille mahdollisuus osallistua koulutuksen kehit-
tämiseen sekä kuulla opiskelijoita ennen opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan 
olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä.54 
 
Uudessa kuntalaissa kunnat velvoitettaisiin asettamaan nuorisovaltuusto tai vastaava 
toimielin.55 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valtionavustuksia kansalaisjärjestöjen toimin-
taan ja hankkeisiin, joilla edistetään lasten ja nuorten osallistumista. Keskeisenä periaat-
teena avustusten myöntämisessä on toiminnan tai hankkeen nuorisolähtöisyys. Lasten ja 
nuorten on voitava osallistua hankkeen joka vaiheeseen ja toiminnan on oltava avointa 
kaikille56. 
 
  

                                                 

 
51 s. 78; Euroopan neuvoston politiikkatutkinta, opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:27 
52 s. 31; Euroopan neuvoston politiikkatutkinta, opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:27 
53 s. 4; opetus- ja kulttuuriministeriön lausunto – Demokratian edistämistä koskevat toimet, 20.10.2012 
54 s. 4; opetus- ja kulttuuriministeriön lausunto – Demokratian edistämistä koskevat toimet, 20.10.2012 
55 http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20130607Uusiku/name.jsp  
56 http://www.minedu.fi/OPM/Nuoriso/nuorisotyon_avustukset/?lang=fi 
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Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii lisäämään avustusten arviointiin ja päätöksente-
koon liittyvää avoimuutta. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman 
2011–2016 mukaisesti kansalaisjärjestöille ja yhteiskunnallisille liikkeille luodaan ny-
kyistä avoimemmat mahdollisuudet esitellä toimintaansa kouluissa ja oppilaitoksissa.57 
 
 
Sidosryhmien huomiot ja kehittämisehdotukset 

Oppilaskunnat ovat tärkeä osallistumisen väylä, mutta eivät ainoa, eivätkä sellaisenaan riittävä. Tarvit-
taisiin muitakin toimintamuotoja, mm. säännöllistä vuoropuhelua. 

Oppilaskuntatoimintaa kehitettäessä tulisi kiinnittää huomiota hallituksen valintatapoihin, jottei siitä 
muodostuisi vain ”hyvin pärjäävien” foorumi. Keskeistä on myös kehittää oppilaskuntien hallitusten työ-
tapoja: oppilaskunnan jäsenten kuuleminen on tärkeää, samoin yhteys paikkakunnan nuorisovaltuus-
toon. 

Oppilaskunta tulisi koulun edustuksellisena elimenä kytkeä tiiviisti koko koulun muihinkin toimintamuo-
toihin. Lisäksi oppilaskunnan ja koulun mahdollisen johtokunnan välille on luotava luonteva yhteys. 

Ratkaisevaa on kuitenkin rehtorien ja opettajien sitoutuminen oppilaskuntatoiminnan kehittämiseen. 
Sitoutuminen ei välttämättä edellytä taloudellista resursointia, vaan se on ennen kaikkea asennekysy-
mys. 

Oppilaskuntien toimintaa arvioitaessa viranomaisten pitäisi määrällisen tutkimuksen lisäksi panostaa 
myös laadulliseen tutkimukseen. 

 
 
 
4.2 Opetussuunnitelmat lasten ja nuorten 

ihmisoikeuksien edistäjänä 
 
 
Suositukset 
 
Euroopan neuvoston politiikkatutkinnan mukaan ihmisoikeuskasvatus ja lapsen oikeuk-
siin liittyvä koulutus tulisi ottaa nykyistä paremmin huomioon perusopetuksen ja lukio-
koulutuksen opetussuunnitelmien kehittämisessä ja seurannassa.58 
  

                                                 

 
57 s. 4; opetus- ja kulttuuriministeriön lausunto – Demokratian edistämistä koskevat toimet, 20.10.2012 
58 s. 78; Euroopan neuvoston politiikkatutkinta, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:27 
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Toimenpiteet 
 
Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on kirjattu valtioneuvoston asetuksiin perusopetuksen 
ja lukiokoulutuksen tavoitteista.59 Opetussuunnitelmien perusteissa ihmisoikeudet on 
määritelty opetuksen arvopohjaksi. Perusopetuksessa sekä ihmisoikeuksia että lasten 
oikeuksia käsitellään elämänkatsomustiedon oppitunneilla. Elämänkatsomustieto on va-
linnainen aine, jota opiskelee neljä prosenttia koululaisista.  
 
Lukiokoulutuksessa ihmisoikeuksia tarkastellaan elämänkatsomustiedon lisäksi histori-
an ja yhteiskuntaopin opetuksessa.60 
 
Valtioneuvosto antoi 28. kesäkuuta 2012 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun ope-
tuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta. Sen mukaisesti ope-
tuksella tuetaan oppilaan kasvua aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi sekä luodaan edel-
lytyksiä toimia demokraattisessa ja tasa-arvoisessa yhteiskunnassa. Asetuksella varhen-
nettiin myös historian ja yhteiskuntaopin opetusta ja lisättiin sitä kahdella vuosiviikko-
tunnilla.61  
 
Opetushallituksessa valmisteltavissa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perus-
teissa yhtenä keskeisenä tavoitteena on oppilaiden osallisuutta edistävän toimintakult-
tuurin tuntuva vahvistaminen kouluissa. Tavoitteena on, että valtioneuvoston antaman 
asetuksen pohjalta uudistetut opetussuunnitelman perusteet voitaisiin ottaa käyttöön 
1.8.2016 lukien. Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmia uudistettaessa arvioidaan myös 
keinoja demokratiakasvatuksen vahvistamiseen.62 
 
Eduskunnan oikeusasiamiehen alaisuudessa toimiva Ihmisoikeuskeskus toteuttaa syk-
syn 2013 aikana kartoituksen ihmisoikeuskasvatuksen toteutumisesta suomalaisessa 
koulutusjärjestelmässä. 
  

                                                 

 
59 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perus-
opetuksen tuntijaosta 2§; Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista 
ja tuntijaosta 3§ 
60 s. 14, 216–220, 298; Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet; s. 12, 166–169, 176, 184, 248; Lu-
kion opetussuunnitelman perusteet 
61 http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2012/06/VN_tuntijako.html 
62 s. 5; opetus- ja kulttuuriministeriön lausunto – Demokratian edistämistä koskevat toimet, 20.10.2012 
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Sidosryhmien huomiot ja kehittämisehdotukset 

Oppiainerajat läpäisevien teemojen (esim. ihmisoikeuskasvatus, kestävä kehitys) haasteena on toisi-
naan se, että ne jäävät käytännössä vähemmälle huomiolle. Kysymys ihmisoikeuskasvatuksesta omana 
oppiaineenaan nousee aika ajoin esille. Ihmisoikeuskasvatus tulisi kytkeä myös ammatillisen koulutuk-
sen opetussuunnitelmiin. 

Oppilaiden osallisuutta edistävän toimintakulttuurin vahvistamisessa tulisi huomioida hyvien käytäntöjen 
(mm. tukioppilastoiminta, vertaissovittelu) vaihto niin koulujen sisällä kuin koulujen välillä. Lisäksi koulun 
ja ulkopuolisten toimijoiden (nuorisotyö, kirkko, kansalaisjärjestöt) välistä yhteistyötä pitäisi lisätä. 

Erityistä huomiota tulisi kiinnittää viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtuneeseen koulujen eriar-
voistumiskehitykseen. Tällä kehityksellä on suora vaikutus oppilaiden hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. 

 
 
 
4.3 Lasten ja nuorten osallisuus varhaiskasvatuksessa 
 
Suositukset 
 
Euroopan neuvoston politiikkatutkinnassa tuodaan esille, että käytäntöjä lasten osalli-
suudesta esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa on jaettava nykyistä enemmän. Lapset 
voisivat osallistua sääntöjen laatimiseen ja toimintojen suunnitteluun.63 
 
YK:n Lapsen oikeuksien komitea katsoo, että varhaiskasvatuksesta tulisi valmistaa uusi 
yleislaki. Lisäksi tulisi lisätä varhaiskasvatusohjelmien kattavuutta ja laatua mm. lisää-
mällä hoitohenkilöstön määrää ja turvaamalla hoitosuhteiden jatkuvuus.64 
 
 
 
Toimenpiteet 
 
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tavoitteena on, että esiopetus edistää kan-
nustavaa vuorovaikutusta, yhteistyötä, yhteistä vastuunottoa ja osallisuutta. Erityistä 
huomiota kiinnitetään lapsen mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan ja yhteiseen työskente-
lyyn sekä toimintaympäristöön. Osallisuuden kautta tuetaan lapsen kasvua, oppimista ja 
hyvinvointia sekä vastuulliseksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi kasvamista.65 
  

                                                 

 
63 s. 78; Euroopan neuvoston politiikkatutkinta, opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:27 
64 s. 56; Euroopan neuvoston politiikkatutkinta, opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:27 
65 s. 10, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 
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Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti joulukuussa 2012 työryhmän valmistelemaan var-
haiskasvatusta valmistelevia säädöksiä. Tavoitteena on, että laki varhaiskasvatuksesta 
tulee voimaan vuoden 2015 alusta alkaen. Varhaiskasvatuksen yhteistyötä sosiaali- ja 
terveydenhuollon kanssa tiivistetään. Tavoitteena on, että laadukas ja saavutettavissa 
oleva varhaiskasvatus ja esiopetus taataan koko ikäluokalle. Lasten päivähoidon turval-
lisuus ja korkea laatu varmistetaan ja päivähoitoa syrjäytymistä ennaltaehkäisevänä pal-
veluna kehitetään.66 
 
 
Sidosryhmien huomiot ja kehittämisehdotukset 

Lasten osallisuudesta varhaiskasvatuksessa on olemassa runsaasti tutkimustietoa ja hyviä käytäntöjä. 
Niiden hyödyntämistä ja levittämistä olisi tehostettava. Haasteena on saavuttaa ne lapset, jotka ovat 
kotihoidossa. Keskeistä on vanhempien ja vanhemmuuden tukeminen sekä kasvatuskumppanuus.  

Osallisuutta korostavia työtapoja pitäisi juurruttaa ja kehittää kunnallisessa palvelutuotannossa. 

 
 
 
4.4 Lasten ja nuorten parissa työskentelevien 

osallisuuskoulutus 
 
 
Suositukset 
 
Euroopan neuvoston ministerikomitea suosittaa jäsenvaltioita huolehtimaan lasten ja 
nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten riittävästä osaamisesta lasten ja nuorten 
osallistumiseen liittyen. Suosituksessa luetellaan seuraavat ammattiryhmät: opettajat, 
asianajajat, tuomarit, poliisit, sosiaalityöntekijät, psykologit, päiväkotien työntekijät, 
lastensuojelulaitosten ja vankiloiden henkilöstö, terveydenhuoltoalan henkilöstö, virka-
miehet, maahanmuuttoviranomaiset, uskonnolliset johtajat, median edustajat sekä lap-
si- ja nuorisojärjestöjen johto. 
 
Euroopan neuvoston politiikkatutkinnassa katsotaan, että Suomessa tulisi järjestää las-
ten kanssa ja hyväksi työskenteleville ammattilaisille suunnitelmallista koulutusta lasten 
osallistumisesta sekä lasten näkemysten kuulemisesta ja huomioimisesta.67 
 
  

                                                 

 
66 http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2012/12/varhaiskasvatus.html?lang=fi 
67 s. 49; Euroopan neuvoston politiikkatutkinta, opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:27 
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Toimenpiteet 
 
Demokratiakasvatus sisältyy opettajankoulutuslaitosten tutkintovaatimuksiin. Niissä 
demokratiakasvatuksen kannalta tärkeitä näkökulmia tuodaan esille myös ihmisoikeus-
kasvatuksen nimikkeellä.68 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti 26.9.2013 käynnistää selvitystyön, joka keskittyy 
demokratian ja ihmisoikeuksien tavoitteiden ja sisältöjen käsittelyyn yliopistojen ja 
ammatillisten opettajakorkeakoulujen opettajankoulutuksessa. Tavoitteena on laatia ti-
lannekatsaus siitä, miten demokratian ja ihmisoikeuksien keskeisiä sisältöjä käsitellään 
yliopistojen ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen opettajankoulutuksessa ja koulu-
tukseen kuuluvassa harjoittelussa. Tarkoituksena on arvioida, millaiset valmiudet tule-
vat opettajat saavat yliopistojen ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen opettajankou-
lutuksessa demokratian ja ihmisoikeuksien keskeisten kysymysten käsittelyyn sekä tuot-
taa suosituksia demokratia- ja ihmisoikeuskysymyksien opetuksen ja opintojen kehittä-
miseksi. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämis-
ohjelman toimeenpanoa varten tarkoitetusta määrärahasta Unicefin koordinoimaa Lap-
sen oikeudet toiminnallisesti! -hanketta, jossa tarjotaan lasten ja nuorten kanssa toimi-
ville kasvattajille koulutusta lapsen oikeuksista. Hankkeessa jalkautetaan Euroopan 
neuvoston Lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja Compasitoa järjestämällä opettajille 
ja kasvatustaustaisille vapaaehtoisille toiminnallisia työpajakoulutuksia. 
 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteisiin kuuluvassa lasten ja nuorten hoidon 
ja kasvatuksen koulutusohjelmassa ei lasten osallistumisen edistämisestä ole mainintaa. 
Sen sijaan vammaistyön koulutuksessa edellytetään, että opiskelija osaa tukea vammai-
sen osallistumista.69 Niin ikään lapsi- ja perhetyön perustutkinnossa on tavoitteena, että 
lastenohjaaja osaa edistää lapsen osallistumista ja yhteisöllisyyden kokemista.70 
 
Poliisin perustutkinnon uusimmassa opinto-oppaassa yleisen poliisiopin osaamistavoit-
teena on, että poliisi osaa määritellä lastensuojelulain poliisille asettamat toimintavel-
vollisuudet.71 Erikseen lasten ja nuorten osallistumisesta ei kuitenkaan ole opinto-
oppaassa koulutusta. 
 
  

                                                 

 
68 s. 10–12; Demokratiakasvatusselvitys, Opetushallituksen raportteja ja selvityksiä 2011:27 
69 s. 12, 102; Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteet 
70 s. 8, 24; lapsi- ja perhetyön perustutkinto, lastenohjaaja 2009 
71 s. 62; Poliisin perustutkinto opinto-opas 2013–2014 
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Lisäkoulutusta lasten osallistumisesta lasten parissa työskenteleville toteuttavat muun 
muassa eri järjestöt. Esimerkiksi kirkon Poikien ja tyttöjen keskus järjestää seurakuntien 
työntekijöille koulutusta lasten ja nuorten osallistumisen vahvistamisesta.72 Pelastakaa 
Lapset ry:n lastensuojelun edunvalvojatoiminta ja Helsingin yliopiston Koulutus- ja ke-
hittämiskeskus Palmenia toteuttivat vuonna 2013 lastensuojelun edunvalvontakoulutuk-
sen, jossa keskityttiin lasten osallistumisen edistämiseen.73 
 
 
Sidosryhmien huomiot ja kehittämisehdotukset 

Lasten ja nuorten osallistumisen edistämisessä ratkaiseva on heidän kanssaan toimivien aikuisten 
asenne. Opettajien lisäksi myös muiden lasten ja nuorten parissa toimivien ammattiryhmien koulutusta 
osallistumisasioissa olisi tehostettava.  

 

  

                                                 

 
72 http://www.ptk.fi/koulutus-ja-tapahtumat/koulutukset-2014/1053-lapsivaikutusten-arviointi-tyovaline-
seurakuntien-tyontekijoille-ja-luottamushenkiloille-lasten-ja-nuorten-edun-ja-osallisuuden-vahvistamiseksi-10-
11-3-2014 
73 http://www.sosiaaliportti.fi/File/13e8c4c7-eb21-47bb-bc54-cff0cfef862b/lastensuojelunedunvalvoja_2013.pdf 
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LÄHTEET 

Child Participation Assessment Tool – indicators for measuring progress in promoting 
the right of children and young people under 18 years to participate in matters of con-
cern to them 

Council of Europe Children’s Rights’ Division and Youth Department 

Demokratiakasvatusselvitys, Opetushallituksen raportteja ja selvityksiä 2011:27 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010, Opetushallituksen määräykset ja oh-
jeet 2010:27 

Euroopan neuvoston politiikkatutkinta, opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 
2011:27 

Lapsen oikeuksien komitean istunto 3.–17.6.2011, Suomea koskevat päätelmät 

Lastensuojelun laatusuositus -työryhmä; sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja 
muistioita 2013:20 

Lapsiasiainvaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma 2013, Lapsiasiavaltuutetun toi-
miston julkaisuja 2013:2 

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, lastenohjaaja 2009, Opetushallituksen määrä-
ys18/011/2009 

Lastensuojelulaki 12 § 

Lukion opetussuunnitelman perusteet, Opetushallituksen määräys 33/011/2003 

Nuorisolaki 5 § 

Nuorisolaki 8 § 

Opetus- ja kulttuuriministeriön lausunto – Demokratian edistämistä koskevat toimet, 
20.10.2012 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, Opetushallituksen määräys 1/011/2004 

Poliisin perustutkinto opinto-opas 2013–2014 

Raportti Nuorten parlamentin toiminnasta 2011–2012, eduskunnan julkaisu 2013 

Recommendation CM/Rec (2012)2 of the Committee of Ministers to member States on 
the participation of children and young people under the age of 18  
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Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteet, Opetushallituksen määräys 
17/011/2010 

Toimiva lastensuojelu -työryhmän esitys; Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja 
muistioita 2013:19 

Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista ta-
voitteista ja perusopetuksen tuntijaosta 2 §; Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen 
yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta 3 § 

Valtioneuvoston demokratiapolitiikka 2002–2013. Katsaus ministeriöiden demokra-
tiapolitiikan toteutuksiin. Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 53/2013 
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